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9 - Milli Dayanýþmayý Güçlendirmek

Vatani ahlakýn yüksel olmasý, milli dayanýþmanýn temelidir. Çünkü vatan, üstünde oturduðumuz toprak demek deðildir. Vatan, m
dediðimiz þeydir ki üstünde oturduðumuz toprak onun ancak dýþ görünüþünden ibarettir. Ve onun dýþ görünüþü olduðu içindir ki
vatani ahlak, milli ideallerden milli görevlerden oluþmuþ bir ahlak demektir.
Milli Dayanýþmayý Güçlendirmek
( Ziya Gökalp - Türkçülüðün Esaslarý)

Mütareke&rsquo;den sonra, Ýngilizleri, fýransýzlarý yakýndan görmeðe, tanýmaða baþladýk. Bunlarda ilk gözümüze çarpan yön
ahlakýn bozukluðudur. Özellikle yurdumuza gelen veya Malta&rsquo;da egemen olan Ýngilizlerin medeni ahlakýnýn çok düþük
bulduk. Sömürge halkýnýn soyma, yenilmiþlere kul, köle gibi davranmak savaþ esirlerinin ve hatta barýþ esirlerinin parasýný, eþy
çalmak onlarca tamamen helaldir.

Ýngiliz milletinin medeni ahlakýnda gördüðümüz bu düþüklüðe raðmen, itiraf edelim ki, vatani ahlakýný pek yüksek bulduk. Türkiy
yüzlerce, hatta binlerce vatan haininin ortaya çýkmasýna karþýlýk, bütün Ýngiltere&rsquo;de tek bir vatan haini ortaya çýkmadý.
halde, bizde medeni ahlakýn daha yüksek olmasý neye yaradý? Keþke bizde de, bunlarýn yerine, yalnýz vatani ahlak yüksel
olsaydý!

Vatani ahlakýn yüksel olmasý, milli dayanýþmanýn temelidir. Çünkü vatan, üstünde oturduðumuz toprak demek deðildir. Vatan, m
dediðimiz þeydir ki üstünde oturduðumuz toprak onun ancak dýþ görünüþünden ibarettir. Ve onun dýþ görünüþü olduðu içindir ki
vatani ahlak, milli ideallerden milli görevlerden oluþmuþ bir ahlak demektir.
O halde, milli dayanýþmayý kuvvetlendirmek için, her þeyden önce; vatani ahlaký yükseltmek için ne yapmalýyýz?

&ldquo;Vatan, milli kültürdür&rdquo; demiþtik. Demek ki vatan; din, ahlak ve estetik güzelliklerin bir müzesidir, bir sergisidir.
Vatanýmýzý içten gelen bir aþkla sevmemiz, bu içten güzelliklerin ütünü olduðu içindir. O halde, milli kültürümüzü bütün güzellikle
meydana çýkarýrsak, vatanýmýzý en çok o zaman seveceðiz ve bu kadar þiddetle seveceðimiz o sevimli vatan uðruna, þimdiye k
yaptýðýmýz gibi, yalnýz tehlike zamanlarýnda hayatýmýzý deðil, barýþ zamanlarýnda da bütün þahsi ve toplum tutkularýmýzý fe
Görülüyor ki milli dayanýþmayý kuvvetlendirmek için, ilk önce, milli kültürü yükseltmekle sorumlu olan aydýnlarýn bu iþi çabuk ba
gerek.
Milli dayanýþmanýn birinci temeli &ldquo;vatani ahlak&rdquo; olduðu gibi, ikinci temeli de &rdquo; medeni ahlak&rdquo; týr.
Vatani ahlak, kendi milliyetimizi kutsal tanýmaktan ibaret olduðu gibi, medeni ahlak da milletimizin fertleriyle onlara
benzeyen diðer fertleri saygýn tanýmaktan ibarettir. Cemiyet kutsal olunca, onun fertleri de kutsal olmaz mý?

O halde vatanýmýzý, milletimizi nasýl seviyorsak, milletdaþlarýmýzý da öylece sevmeliyiz. Bütün milletdaþlarýný sevmeyen bir ad
milletini de sevmiyor demektir.

Þimdiye kadar aydýnlarýn halký ve halkýn aydýnlarý sevmesi mümkün deðildi. Çünkü, terbiyelerini aydýnlar Osmanlý medeniyeti
halk ise Türk kültüründen almýþlardý. Ayrý terbiyelerle yetiþen iki sýnýf nasýl birbirini sevebilir? Bundan baþka, aydýnlar sarayýn
kullarýydýlar. memur olduklarý zaman halký soyarak sarayýn israf ve eðlencelerine hizmet etmekten baþka bir þey düþünmezlerd
Tabii, bu yönden de, ezilmiþ halk onlarý sevemezdi.

Aralarýnda rekabet, haset, çekememezlik gibi tutkular bulunduðu için, aydýnlarýn kendileri de birbirlerini sevmezlerdi.
Memleketimizde, birbirini seven yalnýz halktan olan fertlerdi ve eski devirde, milli dayanýþma yalnýz bu öz Türklerin içten
seviyesine dayanýyordu.

Þurasý da vardýr ki medeni ahlak, yalnýz milletimize mensup fertlerin saygýn tanýnmasýnda ve içten bir sevgiyle sevilmesinden
ibaret deðildir. Gerçi, baþta, saygýn tanýlan ve sevilen fertler vatandaþlarýmýzdýr. Çünkü bizi onlarla birleþtiren ortak bir kültür, o
yurt, ortak bir dil, ortak bir din vardýr. Fakat, biz bir milli kültüre baðlý olduðumuzu gibi, bir de milletlerarasý medeniyete dahiliz.
Milli kültürümüzü sevdiðimiz gibi, medeniyetimizi de severiz. O halde medeniyetdaþlarýmýzý sevmemiþ ve saygýn görmemiz ger
mi?

Medeniyet topluluðu önce dini bir ümmet halinde baþka Müslümanlýk, Hýristiyanlýk, Budistlik gibi evrensel dinler, birçok milletleri
içlerine alarak, onlarý bitiþik kaplardaki sular haline koymuþlardýr. Fizik denemelerini de bitiþik kaplardan birine konulan suyun
hemen diðerlerine bölündüðünü ve hepsinde su seviyesinin hemen ayný yüksekliðe çýktýðýný görmüyor muyuz? Ayný ümmete b
meydana getirdiði ilerlemelerin veya baþýna gelen çöküþlerin hemen diðerlerine geçmesi týpký bunun gibidir.

Milletlerarasý baðlar önce böyle dini olarak baþlarsa da, uzun geliþmelerden sonra, yalnýz bilim ve fen sahasýnda birleþen, din d
milletlerarasý medeniyet de meydana gelebilir. Bugünkü Avrupa medeniyeti, Avrupa milletleri arasýndaki baðlýlýk, bu iki örneðin
devrinde bulunuyor. Avrupalý milletlerarasý medeniyet birliði Japonlarla Yahudileri eþit þartlarla kendi medeniyetine mensup
saydýðý için, dini bir medenîyetten ve dine dayanan bir milletlerarasý birlikten çýkmak istediðini ima ediyor. Fakat diðer taraftan
Müslüman ülkelerin manda altýnda kalmasýnda hala ýsrar göstermesi, eski haçlý baðnazlýðýndan henüz kurtulmadýðýn gösteriy
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baðnazlýðýn kalkmasý ve bizim de eþit þartlar içinde Avrupa medeniyetine girmemiz bizim için bir amaç olmalýdýr. Kýsaca mede
ahlak önce milletler bütün insanlarýn sevmekten ve saygýn görmekten ibarettir. Bütün bu fertlerin hayatýna, mülkiyetine, özgürlüð
onuruna tecavüz etmemek, medeni ahlakýn teklif ettiði görevlerdendir.

Görülüyor ki, vatani ahlak dýþtan merkeze doðru olduðu halde, medeni ahlak merkezden dýþa doðrudur. Vatani ahlak sevgilerim
vatan dairesinde yoðunlaþmasýný ve toparlanmasýný istediði halde, medeni ahlak bunlarý yavaþ yavaþ millet sýnýrlarýný aþarak
sýnýrlarýna ve ümmet sýnýrlarýný aþarak ülkelerin milletlerarasý sýnýrlarýna ve bunlarý da aþarak bütün insanlýk dünyasýna do
ve yayýlmasýný arzu eder. Bazen, bu iki ahlak arasýnda arýlýk ve çatýþma ortaya çýkabilir. Mesela, savaþ zamanlarýnda vatani
son derece þiddetlenerek, medeni ahlaký sönük bir hale getirir. Uzun barýþ dönemleri de, yalnýz medeni ahlaký güçlendirerek va
ahlaký zayýflatýr. Savaþýn bir çok maddi ve manevi yýkýntýlarýna karþýlýk, sosyal bir yararý da bulunduðunu ileri sürenler özelli
noktaya dayanýyorlar.

Görülüyor ki, milli dayanýþmayý kuvvetlendirmek için, vatani ahlaka medeni ahlaktan daha fazla öncelik vermek ve insani deðerin
medeni ahlakýn dairelerinde - merkezden çevreye doðru gittikçe eksildiðini, çevreden merkeze doðru geldikçe arttýðýný ilke olara
kabul etmek gerekir. Yani, yukarýda söylediðimiz gibi deðerin birinci derecesinde milletdaþlarýmýzý, ikinci derecesinde
ümmetdaþlarýmýzý, üçüncü derecesinde medeniyetdaþlarýmýzý, dördüncü derecesinde bütün insanlarý görmemiz ve onlarý bu
sevmemiz gerekir.

Milli dayanýþmayý kuvvetlendirmek için, vatani ve medeni ahlaklardan sonra, bir de mesleki ahlaký yükseltmek gerekir.

Her millet, sosyal iþ bölümü sonucu olarak, bir takým meslek ve uzmanlýk sýnýflarýna ayrýlýr: mühendisler, doktorlar, müzisyenle
ressamlar, öðretmenler, yazarlar, askerler, avukatlar, tüccarlar, çiftçiler, fabrikatörler, demirciler, marangozlar, hallaçlar, terziler,
deðirmenciler, fýrýncýlar, kasaplar, bakkallar, v.d. bu guruplar birbirine karþýlýklý olarak gerekli ve muhtaçtýrlar. Birbirlerinin yapt
hizmetler, bu karþýlýklý gerekli olmalar da bir tür dayanýþma deðil midir?
Bu tür dayanýþmanýn güçlenmesi için, önce iþ bölümünün ancak ortak vicdana sahip bir toplum içinde ortaya çýkmasý þarttýr. B
milletlere mensup olup da aralarýnda ortak vicdan bulunmayan topluluklarýn iþ bölümü gerçek iþ bölümü niteliðinde deðildir. Durk
bu tür hizmetlerin alýnýp verilmelerine &ldquo;karþýlýklý paratzitlik&rdquo; adýný veriyor. Mesela, eski Türkiye&rsquo;de, Türkler
Müslüman olmayanlar ortak bir ekonomik hayat yaþýyorlardý. Fakat, aralarýndaki iþ bölümü gerçek bir iþ bölümüm deðildi. Karþý
parazitlikten ibaretti. Çünkü, Türklerle bu Türk olmayan unsurlar arasýnda ortak bir vicdan yoktu. Türkler, Müslüman olmayanlarý
politik parazitleriydiler: Müslüman olmayanlar da, Türklerin ekonomik parazitleriydiler. Milletlerarasý ekonomik iliþkiler de hep
bu biçimdedir.
Bu tür dayanýþmanýn güçlenmesi için ikinci þart da, meslek guruplarýnýn tüm yurtta yaygýn milli örgütler biçiminde organlar
oluþturmasýndan sonra, her meslek sýnýfýnda, mesleki bir ahlakýn kurulmasýdýr.

Meslek ahlaký, baþka meslek guruplarýnýn yapmasýnda sakýnca olmadýðý halde yalnýz bir meslek üyelerine meslek gereði olar
yasak olan eylemleri gösterir. Mesela, bir bölgeye kolera girdiði zaman, oradan herkes kaçabilir, yalnýz doktorlarla papazlar
kaçamaz. Bunun gibi, herkes ticaret yapabilir. Resmi nüfusa sahip olan devlet memurlarý yapamaz. Asker sýnýfýndan olanlarýný
korkak, polislerin düþkün hakimlerin tarafçý, öðretmenlerle yazarlarýn cahil ve idealsiz olmalarý meslek ahlakýna aykýrýdýr. Katip
sýký, avukatlarla doktorlarýn kiþilerini sýrlarýna saygý göstermeleri de meslek ahlaký gereklerindendir.

Bununla beraber, bu mesleki ahlaklarýn yaptýrýmlarý da vardýr. mesleki görevlerin bu yaptýrýmlarý her meslek örgütüne özel ola
bulunmasý gereken &ldquo;Haysiyet divanlarý&rdquo; dýr.

Fertlerin meslek uzmanlarýna karþý hayatlarýný, onurlarýný özgürlük ve çýkarlarýný koruyacak tek yaptýrým iþte bu mesleki ahla
örgütlerden ve yönetmeliklerden ibarettir. Bunlar var olmadýkça, farklý meslekler arasýnda gerçek bir dayanýþma var olamaz. Þim
yukarýdaki sözler özetleyelim:

Milli birliðin güçlendirilmesi sosyal düzenin ve ilerlemenin, milli özgürlük ve baðýmsýzlýðýn temelidir. Milli birliði güçlendirmek için
medeni, mesleki ahlaklarýn güçlendirilmesi, yükseltilmesi gerekir.
Milli kültürümüzün bilinçli bir hale gelip yükselmesi için ne gibi örgütler gerekir? Önce milli kültürümüzü saklanmýþ olduðu gizli kö
gözleri önüne koyacak olan, arama kurumlarýna gerek vardýr. Bu görevi yerine getirecek kurumlar þunlardýr: Milli Müze, Etnogra
Müzesi, Milli Arþiv, Milli Tarih Kütüphanesi, Ýstatistik Genel Müdürlüðü.

1) Türk halkýnýn estetik dehasýnýn canlý olarak gösteren ve fakirlik yüzünden eski Türk evlerinden parça parça çýkarýlýp bedes
satýlan perdeler, halýlar, þallar, ipekli kumaþlar, eski marangoz ve demirci iþleri, çiniler, güzel yazý levhalarý, tezhipli kitaplar, güz
çiltler, güzel yazýlý Kuran-ý Kerim&rsquo;ler, milli tarihimizin belgeleri olan eski paralar, vesaire, vesaire&hellip; hep yabancýlar
tarafýndan satýn alýnarak Avrupa&rsquo;ya ve Amerika&rsquo;ya taþýnmaktadýr. Bunlarýn dýþarýya çýkarýlmasýnýn önüne geç
yasamý olmadýðý gibi, bunlarýn satýn alarak milli sanat aþýklarýnýn gözleri önüne koyabilecek milli bir müzemiz de yoktur. Gerç
Sarayý&rsquo;nda büyük bir müzemiz vardýr. Fakat, buna &ldquo;Kültür Müzesi&rdquo; demekten ziyade, &ldquo;Medeni
müze&rdquo; adýný vermek daha uygundur. Çünkü bu müze Türk kültürüne ait milli eserlere ikinci derecedeki önemi milletleraras
deðere sahip eserlere vermiþtir. Bu iddiamýzýn kanýtý þudur ki, þimdiye kadar yurdumuzdan sandýk sandýk çýkarýlan Türklere ö
eserlerin kaçýrýlmasýna engel olmamýþ, bedestenlerde satýlan bu güzel eserler satýn alýp saklamaða çalýþmamýþtýr.
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Bu sözlerimizden, müzemizin dahi bir kurucusu olan Hamdi Bey merhumun deðerce çük büyük olan yardým ve hizmetlerinin inka
ettiðim sanýlmasýn. Abdülhamid devrinin her türlü güçlüklerine raðmen, sýrf kendi giriþim ve çabasýyla bilim bakýmýndan gayet
müzeyi yoktan var eden Hamdi Bey&rsquo;i takdir etmemek büyük bir nankörlüktür. Büyük kardeþinin bu kendi eserini
zenginleþtirerek koruyan Halil Bey efendiyi yüceltmemek de yine nankörlük olur. Bundan baþak, bu müzede eski Türk paralarýný
ve geleneklerine dair birçok milli yadigarlarýn varlýðýný, da kimse inkar edemez. Þu kadar var ki milli bir müzenin görevi milli
eserlerin milyonda birin toplayýp da geri kalanlarýnýn yabancýlara kaptýrmak deðildir. Hamdi Bey müzenin bilim medeniyet ve
milletlerarasý deðerleri oldukça yüksek olabilir; fakat milli kültüre ait deðer öteki deðerlerine oranla çok aþaðýdýr. Hatta, bu bakým
Vakýflar Müzesi&rsquo;ndeki eþyanýn hemen hepsi Türk kültürüne ait eserler olduðu için, bu müze öncekinden daha deðerli görü

Bu ifadelerden anlaþýlýyor ki, bugün, bizde gerçek bir Türk müzesine gerek vardýr. Bu Türk müzesi, Türlere ait güzel eserleri sat
alabilmemiz için yeter derecede bir ödeneðe sahip olmalý ve her þehirde arayýcýlarý bulunmalýdýr. Ayný zamanda. Yurdumuzda
eski eserlerin ve güzelliklerin dýþarý çýkarýlmasýný þiddetle yasak eder, bir yasa yapýlmalýdýr. Vakýflar Müzesi de Ýl Vakýflar m
çalýþtýracak olursa, vakýf binalarýn kalýntýsý ve yýpranmýþ eþyasý arasýnda daha birçok deðerli anýtlar bulunabilecektir. Ýlerid
birleþerek tek bir müze halini de alabilir. Herhalde, þimdilik, yalnýz Türk kültürüne ait eserleri toplayacak milli bir müzeye þiddetle
gerek vardýr.

2) Etnografya Müzesi&rsquo;nin hali, milli müzeninkinden baþkadýr. Milli müze, milli tarihimizin müzesidir. Etnografya Müzesi ise
milletimizin bugünkü hayatýnýn müzesidir. Bugünün geçmiþten farklý ne ise, Etnografya Müzesinin de milli tarih müzesinden fark

Etnografya Müzesi, öncelikle milletimizin bugün çeþitli illerde, kazalarda, þehirlerde, köylerde, obalarda, kullanmakta olduðu bütü
eþyayý toplayacaktýr. Bu toplanan eþyadan her türlü sýrasýyla en ilkel biçimden en geliþmiþ biçimine kadar, bir geliþim sýrasý ha
dizilecektir. Mesela, ayakkabý türünü alalým: Bunun en ilkel biçimi olan çarýktan baþlayarak, en geliþmiþ içimi olan zarif fotinlere
bütün geliþim aþamalarý dereceli bir dizi halinde sýralanacaktýr. Baþa giyilenler, erkek ve kadýn elbiseleri, eyer takýmlarý, çadýr
yataklar, v.b. hep böyle geliþim sýralarý ile dizilecektir. Evlerin, olduðu gibi taþýnmasý mümkün olmayan ve sair büyük binalarýn
modelleri yapýlacaktýr. Köy, þehir, köprü, cami, gibi manzaralarýn fotoðraflarý aldýrýlacaktýr.

Fakat, Etnografya Müzesi&rsquo;nin toplayacaðý þeyler yalnýz bu gibi maddi eþya ile sýnýrlý deðildir. Halk içinde hala yaþamakl
bulunan peri masallarýný, koþmak ve destanlarý, mani ve tekerlemeleri, atasözlerini ve bilmeceleri, fýkra ve menkýbeleri þehir
þehir, köy köy araþtýrmalar yaptýrarak toplanmak görevi de Etnografya Müzesi&rsquo;ne aittir. Ayný zamanda her nahiyenin
konuþtuðu Türk aðýzlarýna ait özel kelimeleri, özel fonetiði, özel gramer ve sentaks kurallarýný da toplayacaktýr. Bunlardan baþk
arasýnda &ldquo;tandýrname ahkâmý&rdquo; veyahut &ldquo;keçe kitap&rdquo; adlarý verilen ve hala tahsilsiz kadýnlarla
bilgisiz halk arasýnda inanýlmakta bulunan eski boþ inanýþlarý ve bunlara baðlý bulunan ve içine büyükçülük de karýþan dini töre
toplayacaktýr. Mesela, bu inanýþlardan birine göre, her insanýn kendisine özel bir perisi vardýr ki sahibinin kýrýklý olduðu zaman
sonra derece azgýnlaþarak tehlikeli bir durum alýr. Ýnsanlar, aþaðýdaki üç halde kýrklý olurlar:

1) Bir çocuk dünyaya geldiði zaman, çocukla beraber, annesi ve babasý kýrklý olurlar. 2) Bir evlenme olduðu zaman hemen gelin
hem de damat kýrklý olurlar. 3) Bir adam olduðu zaman, onunla ayný evde yaþayan bütün yakýn akrabalarý kýrklý olurlar.

Kýrklýlarýn yerine getirmeðe dikkat etmeleri gereken birtakým sihri - dini törenler vardýr: Mesela, iki kýrklý kadýn - bunlar, ister ay
nedenden ister ayrý nedenlerden kýrklý olmuþ olsunlar bir odada rastgele birleþirlerse mutlaka öpüþmeleri gerekir. Öpüþmezlers
perileri birbiriyle kavga ederler: perilerden biri bu kavgada yaralanýrsa yahut ölürse ayný durum sahibine de yansýyacaðýndan bu
töreni gerçekleþtirmekte büyük tehlike vardýr. Yine iki kýrklý insan, biri diðerinin üstünde bulunan iki odada yatamazlar.

Tandýrname&rsquo;ye göre, her adamýn bir perisi olduðu gibi, her evinde bir perisi vardýr. Ev perisi evin temiz
tutulmamasýndan öfkelenir. Bu öfkelenme aileye zarar vereceðinden, ev kadýný evin her tarafýný temiz tutmaða dikkat eder.
Demek ki, bu batýl inançlar içinde yararlý olanlar da vardýr. Etnografya Müzesi, bunlardan baþka, her ildeki fonetik ile halk
melodilerini ya fotoðraf aletiyle, yahut nota yöntemiyle kaydeder. Demek ki Etnografya Müzesi&rsquo;nin mutlaka bir fotoðrafçýsý
ve bir notacýsý olmalýdýr. Masal toplayanlar, herkesten dinledikleri masallarý geliþi güzel almamalýdýrlar. Masalcý adý verilen
birtakým ihtiyar kadýnlar veya erkekler vardýr ki, bunlar masallarý gelenekten gelen deyimlerle ve güzel üsluplarla anlatýrlar. Böy
geçek bir masalcý ele geçirilirse, onun anlatacaðý bütün masallar aynen alýnmalýdýr. Çünkü milli masallar, ancak böyle her deyim
kurum olan masallardýr. Koþmalar, türküler ve naðmeler de gerçek saz þairlerinden alýnmalýdýr. Nasreddin Hoca&rsquo;ya,
Karagöz&rsquo;e Ýncili Çavuþ&rsquo;a, Bekir Mustafa&rsquo;ya Bektaþilere ait fýkralar da onlarý iyi bilenlerden öðrenilmelidir.
Milletlere ve mesleklere ait taklitler meddahlardan alýnmalýdýr. Tandýrname inanýþlarý onlara henüz inanmakta bulunan okumayazma bilmeyen kadýnlardan sorulmalýdýr. Her yerin diyalektine ait incelemeler de yerlerinde yapýlmalýdýr.

3) Milli Arþiv, bakanlýklarýn gizli olan özel arþivlerinden baþkadýr. Milli Arþiv, artýk hükümetle ilgisi kalmamýþ, eski yazýlý belgele
hazinesidir ki milletin tarihçileri ve bilim adamlarý için sýnýflandýrýlmýþ bir biçimde düzenli bir yönetim altýnda göz önüne koyulur
yazýk ki, gerek Babýali&rsquo;ye ve Dýþiþleri Bakanlýðý&rsquo;na, gerek Defter-i Hakani&rsquo;ye, Vakýflara ve
fetvahane&rsquo;ye ait eski yazýlý belge mahzenleri þimdiye kadar ne bir araya toplanmýþ, ne sýnýflandýrýlmýþ ne de korunma
özen gösterilmiþtir. Milli tarihimizin en doðru belgeleri olan bu yazýlý belgelerden en önemlileri aþýrýlarak Avrupa kütüphanelerine
taþýnmaktadýr.

Diyarbakýr gibi bazý eski il ve eyalet merkezlerinde oldukça deðerli olan eski yazýlý belgelerin bakkallara satýlarak paket kaðýdý
olarak kullanýldýðý gerçektir. Görülüyor ki, milli bir arþivin de kesinlikle hýzla kurulmasý gereklidir.
http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 21 February, 2018, 19:55

Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

4) Milli Tarih Kütüphanesi de, Genel Kütüphaneden baþkadýr. Genel Kütüphane bilimin edebiyatýn her dalýna ait kitaplarý içine
almalýdýr. Milli Tarih Kütüphanesi ise, yalnýz milli kültürümüzü oluþTuran kurumlara ait tarihleri ve tarihi kaynaklarla belgeleri
içermelidir. Bu kitaplar ve belgeler dinimizin, ahlakýmýzýn, hukukumuzun, felsefemizin, edebiyatýmýzýn, müziðimizin,
ekonomimizin, askerliðimizin, politikamýzýn, bilimimizin ve fenlerimizin tarihlerini ve belgelerini tümüyle bir arada
bulundurmalýdýr. O halde ki, bu tarih dallarýndan herhangi birinin tarihini yazmak isteyen bir tarihçi, gerekli gördüðü bütün kayna
ve belgeleri bu kütüphanede hazýr bulabilsin.

5) Ýstatistik Genel Müdürlüðü de her Bakanlýðýn kurduðu özel istatistik örgütlerinden baþkadýr. Çünkü her bakanlýðýn kuruduðu
kendi resim iþlemlerini gerek duyduðu istatistiði rakamlara önem verir. Ýstatistik genel Müdürlüðü ise, milli kültürün meydana çýk
gerekli olan ve milli hayatýn bütün dallarýný içine alan, genel bir istatistik örgütüdür. Avrupalý bir uzmanýn yönetiminde bulunaca
genel istatistik müdürlüðü kurulduktan sonra, bakanlýklara ve diðer resmi olmayan kurumlara baðlý bütün istatistikle ilgili örgütün
yönetimi altýna verilerek hepsi ayný yöntem ve sistem içinde çalýþtýrýlacaklardýr. Ýþte ancak böyle merkezi bir uzmanlýk dairesi
mensup bütün alanlarý kavrayan bir istatistik örgütü oluþtktan8 sonradýr ki memleketimizde istatistiði rakamlarda sosyal
eksiklerimizin ve yeteneklerimizin anlaþýlmasý mümkün olur. Uygulanana reformlarý ve yeniliklerin toplum için zararlý olduklarý d
ancak böyle esaslý istatistik defterlerinin hazýrlanmasýndan sonra bulunur ve incelenebilir.

Milli kültürün bu saydýðýmýz örgütlerin sadece milli kültürü arayýp bulmaða yarayanlardýr. Milli kültürün baþka birtakým kurumlar
Bunlarýn görevi de, milli kültür aranýp bulunduktan sonra, Avrupa Medeniyeti&rsquo;nin onun çeþitli dallarýna aþýlanmasýndan
ibarettir. Bu görevi yerine getirecek kurumlarda þunlardýr: Türk Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü&rsquo;dür. Bunlardan, örnek olara
konservatuarý alalým: Ýstanbul&rsquo;da var olan Darüllelhan (Konservatuar), dümtek usulün, yani Bizans müziðinin
konservatuarýdýr.

Bu kurum ilkel unsurlarý halkýn içten melodilerine kendisinin gösteren ve Avrupa Müziðine uyularak armonize edildikten sonra
modern ve Batýlý bir nitelik kazanacak olan gerçek Türk Müziðine hiç önem vermemektedir. Þimdiki Darülbedayý (Þehir Tiyatrosu
ayný durumdadýr. Çünkü, tiyatronun ilerlemesi en çok güzel Türkçe&lsquo;yle halk ölçüsünün kabulüne baðlýyken var olan þehir
esaslarý yeterli derecede deðer vermemektedir. Buna göre, bu iki kurumun Türk Konservatuarý ve Türk Tiyatrosu haline
getirilmeleri de gerektir.
Var olan kurumlar içinde Türk kültürüne yardýmcý olan yalnýz üniversitedir.

Üniversitenin Edebiyat Fakültesi adeta Milli Kültür fakültesi demek olduðundan, milli kültürü en çok yükselmeðe çalýþan bu kurum

Türkoloji Enstitüsü&rsquo;ne gelince, bugün, böyle bir kurumu en geliþmiþ bir biçimde oluþturma imkaný vardýr. Çünkü, Avrupa&
çeþitli milletlerinde Türkoloji için canýný adamýþ büyük Türkologlarý ve enstitüye üye sýfatýyla almak mümkündür. Avrupalý Türk
Türkologlarýmýzdan kurul bir enstitü oluþturulursa bu kurul hem milli kültürün hazinelerini arayabileceði hem de milletlerarasý
akademiler alanýnda ilmi bir otorite kazanacaktýr.
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