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10 - Hars ve Tehzip

Fýransýzca &ldquo;culture&rdquo; kelimesinin iki ayrý anlamý vardýr. Bu anlamlardan birini hars (milli kültür), diðerinin
&ldquo;tehzib&rdquo; (yetiþtirme, yükseltme) biçiminde dilimize çevirebiliriz. Kültür hakkýndaki bütün yanlýþ anlamalar, Fransýzc
kelimesinin böyle iki anlamlý olmasýndandýr. O halde biz, dilimizde, bu iki anlamý hars ve tehzib kelimeleri ile ayýrýrsak, kendi
ülkemizde bu yanlýþ anlamalara son vermiþ oluruz.
Hars ve Tehzip
( Ziya Gökalp - Türkçülüðün Esaslarý)

Fransýzca &ldquo;culture&rdquo; kelimesinin iki ayrý anlamý vardýr. Bu anlamlardan birini hars (milli kültür), diðerinin
&ldquo;tehzib&rdquo; (yetiþtirme, yükseltme) biçiminde dilimize çevirebiliriz. Kültür hakkýndaki bütün yanlýþ anlamalar, Fransýzc
kelimesinin böyle iki anlamlý olmasýndandýr. O halde biz, dilimizde, bu iki anlamý hars ve tehzib kelimeleri ile ayýrýrsak, kendi
ülkemizde bu yanlýþ anlamalara son vermiþ oluruz.

. Hars ile tehzib arasýndaki farklardan birincisi, harsýn demokratik, tehzibin aristokratik olmasýdýr. Hars halkýn
geleneklerinden, yapageldiði þeylerden, örflerinden, sözlü ve yazýlý edebiyatýndan, dilinden, müziðinden dininden, ahlakýndan,
estetik ve ekonomik ürünlerinden ibarettir. Bu güzel þeylerin hazinesi ve müzesi hak olduðu için, hars demokratiktir. Tehzib ise,
yalnýz yüksek bir tahsil görmüþ, yüksek bir eðitim ile yetiþmiþ gerçek aydýnlara özgüdür. Matthew Arnold&rsquo;un &ldquo;tatlýl
mezhebi&rdquo; deyimi ile açýkladýðý anlam tehzib&rsquo;in tanýmý demektir. Tehzibin esasý, iyi bir eðitim görmüþ olmak; rasy
bilimleri güzel sanatlarý, edebiyatý, felsefeyi, bilimi ve hiçbir baðnazlýk karýþtýrmaksýzýn dini; gösteriþsiz, içten bir aþk ile sevme
Görülüyor ki tehzib özel bir eðitim ile meydana gelmiþ, özel bir duyuþ düþünüþ ve yasayýþ biçimidir.

Hars ile tehzibin ikinci farký, birincinin milli ve ikincinin milletlerarasý olmasýdýr. Bir insan, milli kültürün etkisi ile belki de yalnýz
kendi milletinin kültürüne deðer verir. Fakat, tehzib görmüþse, baþka milletlerin kültürlerini de sever ve onlarýn lezzetlerinin de tat
çalýþýr. Buna göre tehzib, iliþki kurduðu insanlarý biraz insani biraz hoþgörülü her kiþiye her millete karþý iyilik ister ve
&ldquo;eclectique&rdquo; (elektik 0 seçkici) yapar.
Hars ile tehzibin bu ikinci farký bizi milliyetçilik ve milletlerarasýcýlýk probleminin derinleþtirilmesine götürüyor:

Millet, ayný harsta ortak olan fertlerin bütünüdür. Milletlerarasýlýk, ayný medeniyete ortak olan milletlerin bütünüdür. Milletleraras
&ldquo;medeniyet&rdquo; topluluðu da denilebilir.

Fakat, medeniyet topluluðunu özel bir medeniyetin üyesi milletlerin bütünü gibi görmeye kiþiler de vardýr. bunlara göre, ayrý ayrý
medeniyetler yoktur. Bütün insanlarýn toplamý bir tek medeniyet topluluðundan ibarettir ve bu bir tek medeniyet topluluðu
milletlerden deðil, fertlerden kuruludur. Bu fikirde bulunan insanlara kozmopolit adý verilir. Kozmopolitler, Milletim nev-i
beþerdir. Vataným ruy-ý zemin&rdquo; diyen dünyacýlardýr. Bunlarýn medeniyet topluluðu hakkýndaki görüþleri milliyetçilerinkile
uzlaþamaz. Çünkü milliyetçilerle göre, insanlýk, zooloji biliminde diðer hayvan türleri ile beraber incelenen, insan türünden ibarett
Toplumsal kiþiler demek olan &ldquo;insanlar&rdquo; ise, milletler halinde yaþarlar. Türkçülük, millet esasýný kabul etmeyen hiçb
sistemle uzlaþamayacaðýndan, kozmopolitleri içine alamaz.

Milletlerarasýcýlýða gelince; bu, tamamen kozmopolitliðin zýttýdýr. Çünkü, milletlerarasýcýlara göre, medeniyet topluluðu bütün i
hepsi demek deðildir. Zaten medeniyet bir deðil, bir çoktur. Her medeniyetin kendisine özgü bir topluluðu yani bir medeniyet
topluluðu vardýr. Ayný zamanda, bu medeniyet topluluklarý kiþilerden deðil, milletlerden meydana gelmiþtir. Medeniyet topluluðu
bir topluma benzetilirse, onun kiþileri de milletler olur. Medeniyet topluluðuna &ldquo;milletler toplumu&rdquo; denilmesi
bundandýr.
Fakat, bu &ldquo;Milletler Toplumu&rdquo; terimi doðru deðildir. Çünkü toplum, ortak bir vicdana milli sahip olan, tam birlik
demektir. Ortak vicdan harstan ibaret olduðu için, toplum kadrosuna girebilecek topluluklar, ancak milletlerle onlarýn kökleri
olabilirler. Diðer taraftan, birçok toplumlarý içine alan daha büyük birimlere topluluk adý verilir. &ldquo;Milletler toplumu&rdquo;
yerine &ldquo;Milletler topluluðu&rdquo; demek daha uygundur.

Bu sözlerden anlaþýldý ki her medeniyet topluluðu bir milletlerarasýlýk dairesidir. Bir toplumun milli bir harsý olmasý, onun
milletlerarasý bir medeniyete de ait olmasýna engel deðildir. Medeniyet, ayný milletlerarasýlýða üye milletlerin ortak kurumlarýnýn
bütünü demektir.

Demek ki, bir milletlerarasýlýk içinde, hem onu oluþTuran bütün milletleri kapsayan ortak bir medeniyet, hem de her millete özgü
milli harslardan oluþmuþ bir haslar koleksiyonu vardýr. O halde, biz, Avrupa Medeniyetine girdiðimiz zaman, yalnýz
milletlerarasý bir medeniyete mirasçý olmakla kalmayacaðýz; ayný zamanda, medeniyetdaþýmýz olan bütün milletlerin kültürlerin
tat almak imkanýna sahip olabileceðiz. Milli bir toplum nasýl iþ bölümü ve uzmanlýk yoluyla meslek gruplarýna ayrýlmýþsa, millet
bir topluluk yad adeta milletlerarasý bir iþ bölümünün ve milletlerarasý uzmanlýðýn hükmüne uyarak, milli ve özel nitelikte kültüre

Buna göre insanlar, sadeci milli sevkleriyle tattýklarý zaman, yalnýz milli kültürlerine uygun eserlerden hoþlanýrlar. Fakat, insan,
her gün yemeði yemekten usandýðý gibi sürekli ayný türe ait edebiyattan, ayný müzikten ayný mimariden, v.b. gýda almaktan da
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Bu nedenle midesine düþkün olanlar, her gün yeni listelerini deðiþtirdikleri gibi, tehzibli adamlar da zaman zaman, baþka kültürler
çeþnileriyle aðýz deðiþtirmeðe gerek duyarlar.

Eski zamanlarda esnaf dernekleri belirli zamanlarda, &ldquo;arifane ziyafetleri&rdquo; yaparlardý. 1 Her esnaf, kendi
evinde en iyi yapýlan yemeði yaptýrýr, kýrda veya bir evde birleþerek bu yemekleri beraberce yerlerdi. Medeniyet topluluðunun
milletlerarasý iliþkileri de bir &ldquo;arifane ziyafeti&rdquo; gibidir. Her millet bu ziyafete kendi kültürünü götürerek bütün milletler
kültürlerinden sevk alma hakkýný kazanýr. Þu kadar var ki, yalnýz milli kültüründen hoþlanan &ldquo;milli zevk&rdquo; ile, yaban
kültürlerden haþlanan &ldquo;dýþ zevk&rdquo;i birbirine karýþtýrmamalýdýr. Avrupa&rsquo;nýn bütün milletlerinde gördüðümüz
göre, her milletin asýl sürekli olan zevki, milli zevkidir; dýþ zevk, ancak ikinci bir dereceden kaldýðý zaman kabul edilebilir. Eski
Osmanlý hayatýnda ise, iþ böyle deðildi. Yüksek tabakadan dýþ zevk, asýl ve sürekli zevk halini almýþtýr. Milli zevke gelince, ikin
derecede deðerden bile yoksun býrakýlmýþtý. Bu sebeple ki edebiyatýmýz acem zevkinin, Tanzimat edebiyatý da fransýz zevkin
ürünlerinden ibaret kaldý. Ve þimdiye kadar, bizde milli bir edebiyat oluþmadý. O halde, tehzib, böyle hastalýklý bir hal aldýðý
zamanlar, zararlý olur. Bir tehzib, milli kültürün hukukuna uyduðu sürece, normaldir. Milli kültürün haklarýný çiðnemeðe baþladýð
itibaren hasta ve saðlýksýz bir tehzib niteliði alýr.

Bu açýklamalar gösteriyor ki, Türkçülük kozmopolitlikle baðdaþamaz. Hiçbir Türkçü kozmopolit olmadýðý gibi, hiçbir kozmopolit d
olamaz. Fakat Türkçülükle milletlerarasýcýlýk arasýnda , uzlaþmaya engel hiçbir zýtlýk yoktur. Her Türkçü, ayný zamanda, millet
Çünkü her birimiz milli ve milletlerarasý medeniyetten, diðer taraftan her biri özel ve orijinal lezzetlerin bir derlemesi olan yüzlerce
baþka milli kültürden bir derlemesi olan yüzlerce baþak milli kültürden hisselerimizi almaktan ibarettir. Tanzimat&rsquo;tan beri
resmen mensup olduðumuz medeniyete gelince, bu da Batý medeniyetidir.
Ýþte modern topluluðumuz olan bu batý medeniyeti ile, ona ait bütün milli kültürlerden payýmýzý almak içindir ki, Telif ve Türcüm
Encümeni, (Özgün ve çeviri eser haklarý kurulu) batý medeniyetinin milletlerarasý nitelikteki bütün ana kitaplarýný (otorite tanýlan
monografileri) ve milli kültürlerin çiçekleri hükmünde bulunan bütün þaheserleri dilimize çevirmeye. karar verdi.

Görülüyor ki, Türkçülerin kültür dedikleri þey ne Fransýzlarýn &ldquo;kültür&ldquo;ü, ne de Almanlarýn &ldquo;kültür&ldquo;üdür
Fransýz kültürü öteden beri, yalnýz edebi gücü ile üniversel bir tehzib niteliðini kazanmýþtýr. Almanlara göre, güya Alman kültürü
yenilmemiþ olsaydý, askeri ve ekonomik kuvvetleriyle, bütün dünyaya egemen olacaktý. Türk kültürünün etkinliði bunlar gibi pasif
aktiftir. Biz milli kültürümüzü yalnýz kendi zevkimiz için, kendimiz tadýna varmak için yapacaðýz. Baþka milletler de ondan
Loti&rsquo;lerin, farrere&rsquo;lerin yaptýðý gibi, ara-sýra tadarak lezzet alabilirler. Nasýl ki biz de Fransýz, Ýngiliz, Alman, Rus,
Ýtalyan milletlerinin kültürlerinden arasýra zevk alýyoruz ve alacaðýz. Fakat bundan sonra, bu zevk alýþýmýz, hiçbir zaman egzo
sýnýrýný aþamayacaktýr. Bizce, fransýzlara, ingilizlere, almanlara, ruslara, italyanlara ait güzellikler ancak egzotik güzellikler
olabilir. Bu güzellikleri sevmekle beraber, hiçbir zaman, gönlümüzü onlara vermeyeceðiz. Biz gönlümüzü, ezelden beri, milli kültü
vermiþizdir. Bizim için dünya güzeli, milli kültürümüzün güzelliðinden ibarettir. Biz, medeniyet, irfan, ekonomi ve tehzip açýlarýnda
milletlerinden çok geri kalmýþ olduðumuzu inkar etmeyiz ve medeniyetçe onlara yetiþmek için bütün gücümüzle çalýþacaðýz. Fa
açýsýndan hiçbir milleti kendimizden üstün görmeyiz. Bize göre Türk kültürü dünyaya gelmiþ ve gelecek olanlarýn en güzelidir. B
Fransýz kültürünün, ne de alman kültürünün taklitçisi ve uyruðu olmamýza imkan yoktur. Biz onlarý da diðer kültürler gibi, yalnýz
özgü özel kültürler sayarak ve onlardan, diðer kültürler gibi, egzotik bir zevkle lezzet alýrýz.

Görülür ki Türkçülük, bütün aþký ile yalnýz kendi orijinal kültürüne vurgun olmakla beraber þoven ve baðnaz da deðildir. Avrupa m
tam ve sistematik bir biçimde almaya azmettiði gibi, hiçbir milletin kültürüne karþý yabancý, kalma ve küçümseme duygusu da yo
Aksine bütün milli kültürlere deðer veririz ve saygý duyarýz. Hatta birçok kötülüklerine uðradýðýmýz milletlerin bile,politik kurumla
sevmekle e beraber, medeni ve kültürel eserlerine hayran, fikir adamlarý ile sanatçýlarýna karþý saygýlý olacaðýz.

http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 21 July, 2018, 18:56

