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3 - Edebiyatýmýzýn Millileþtirilmesi ve Ýþlenilmesi

Halk edebiyatý ne gibi þeylerdir? Önce masallar, fýkralar, efsaneler, menkýbeler, üstureler; ikinci olarak, atasözleri, bilmeceler; üç
olarak, Dede Korkut Kitabý, Aþýk Kerem, Þah Ýsmail, Köroðlu gibi hikayelerle Ceng-name&rsquo;ler; beþinciolarak, Yunus Emre
Kaygusuz, Karacaoðlan, Dertli gibi tekke ve saz þairleri; altýncý olarak, Karagöz ve Nasreddin Hoca gibi canlý edebiyatlar.
3 - Edebiyatýmýzýn Millileþtirilmesi ve Ýþlenilmesi
( Ziya Gökalp - Türkçülüðün Esaslarý)
Türkçülere göre, edebiyatýmýz yükselebilmek için, iki sanat müzesinde eðitim görmek zorundadýr.

Bu müzelerden birincisi Halk Edebiyatý, ikincisi Batý Edebiyatý&rsquo;dýr. Türkçü þairler ve yazarlar bir taraftan halkýn güzel
eserlerini, öte yandan Batý&rsquo;nýn þaheserlerinin model olarak almalýdýrlar. Türk edebiyatý, bu iki çýraklýk devresini geçirme
ne milli olabilir, ne de geliþebilir. Demek ki edebiyatýmýz bir taraftan halka doðru öbür8 yandan Batý&rsquo;ya doðru gitmek
zorundadýr.

Halk edebiyatý ne gibi þeylerdir? Önce masallar, fýkralar, efsaneler, menkýbeler, üstureler; ikinci olarak, atasözleri, bilmeceler; üç
olarak, Dede Korkut Kitabý, Aþýk Kerem, Þah Ýsmail, Köroðlu gibi hikayelerle Ceng-name&rsquo;ler; beþinciolarak, Yunus Emre
Kaygusuz, Karacaoðlan, Dertli gibi tekke ve saz þairleri; altýncý olarak, Karagöz ve Nasreddin Hoca gibi canlý edebiyatlar.
Edebiyatýmýz, bu modellerden ne kadar çok feyiz alýrsa, o kadar çok millileþtirilmiþ olur.

Edebiyatýmýz ikinci tür modelleri de Homere ile Virgile&rsquo;den baþlayarak, bütün klasiklerdir. Yeni baþlayan bir milli edebiyat
için en güzel örnekler, klasik edebiyatýn þaheserleridir. Türk edebiyatý, klasiklerin bütün estetik gýdalarýný içine sindirmeden,
romantiklere ve daha sonraki mesleklere yanaþmamalýdýr. Çünkü genç milletler, idealleri kahramanlýklarý yücelten bir edebiyata
muhtaçtýrlar. Klasik edebiyatlar, genellikle bu amacý saðlayacak niteliktedir. son zamanda Fransa&rsquo;da klasik edebiyatýn
bu eðitici rolünü kanýtlayan canlý bir delildir.

Bununla Birlkte, biz Batý&rsquo;nýn önce yalnýz klasiklerine deðer vermekle, Romantizmin saðlayacaðý yararlardan da büsbütün
yoksun kalmamalýyýz; çünkü Romantizm&rsquo;in esasý, halk edebiyatlarýdýr. Avrupa&rsquo;daki bütün Romantizm hareketleri
halka doðru gitmekle, halk masallarýný ve destanlarýný örnek almakla baþlamýþtýr. Demek ki, biz edebiyatýmýzý yetkinleþtirirke
Klasizm ve Romantizm dönemlerini birlikte yaþamýþ Olacaðýz; öyleyse, Batý edebiyatýný ruhumuzla özümlemeye çalýþýrken, B
Romantiklerinin halk edebiyatlarýndan nasýl yararlandýklarýný da anlamaya çalýþmalýyýz. Edebiyatýmýzýn Batý baþyapýtlarý m
geçirdiði çýraklýða da, &ldquo;milli edebiyatýmýzýn yetkinlik kazanmasý&rdquo; diyebiliriz.

Bu ifadelerden anlaþýldý ki, milli edebiyatýmýz milleþtirme ve batýlýlaþtýrma adlarý verilen iki eðitim devresinden geçtikten sonra
hem Avrupalý bir edebiyat haline girecektir.

Milli edebiyatýmýzýn kuruluþunda Türk Ocaklarý&rsquo;nýn da büyük bir rolü vardýr. Türk Ocaklarý, sahnelerinde, halk tiyatrosu
Karagöz ile Orta Oyunu&rsquo;nu ara-sýra göstererek canlandýrmalýdýrlar. Masalcýlara masal söyleterek, meddahlara taklitlere
yaptýrarak, saz þairlerine destanlar, koþmalar, maniler okutarak milli edebiyatý canlý bir biçimde halka gösterebilirler. Dede
Korkut, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Dertli, Karacaoðlan, Aþýk Ömer, Gevheri gibi halk þairlerine ve Nasreddin Hoca, Ýncili
Çavuþ, Bekir Mustafa gibi halk tiplerine özel geceler ayýrarak, bunlarýn hatýralarýný devam ettirmeðe çalýþmalýdýrlar. Halk edeb
ait kitaplarla, sözlü gelenekleri toplayýp halk kütüphaneleri kurmakta Türk Ocaklarý&rsquo;nýn görevlerinden biridir.
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