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GİRİŞ

Devletin kültür politikası ve faaliyetleri sahasında planla
ma ve program çalışmalarına yardımcı olmak, plan ve planlama açı
sından kültürel kalkınmanın, sosyal ve ekonomik kalkınmanın yanın
da gereken yeri ve ağırlığı kazanabilmesi için, kültür politikasının 
önemli temel boyutlarını tesbit etmek gayesiyle Devlet Planlama Teş
kilatı tarafından, ilgili kuruluş temsilcileri ve uzman şahısların 
katıldığı bir Milli Kültür Özel İhtisas Komisyonu, Beşinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde teşkil olunmuş 
ve ilk toplantısını 9 Haziran 198? günü Ankara’da BPT'da yapmıştır.

Komisyonumuz ilk toplantısında, çalışmalarını ana komisyon 
dışında onüç alt komisyon halinde sürdürmeyi kararlaştırmış ve 
aşağıda gösterildiği üzere görev ve işbölümü yapmıştır.



Ana Komisyon i

Başkan : Ord.Prof.Dr.Sulhi Dönmezer (İstanbul Üniver
sitesi)

Başkan Yrd. : Prof.Dr.Bahattln Ögel (Ankara Üniversitesi)
Raportör : Dr. Leyla Elbruz (DPT)

Üyeler :
Prof.Dr.Erol Güngör 
Prof.Dr.Ayhan Songar 
Yavuz Bülent Bakiler 
Prof.Dr.Zeynep Korkmaz 
Prof.Dr.Mehmet Kaplan 
Mehmet Dülger 
Cinuçen Tanrıkorur 
Prof.Dr.Mehmet Eröz 
Doç.Dr.Ahmet B.Ercilasun 
Doç.Dr.Süleyman H.Bolay 
Prof.Dr.Ercüment Kuran 
Ünlen Demiralp 
Nejat Taylan 
İlhan Dülger 
Aziz Şahin 
Abdullah Cztekin 
İsmet Çetinkaya 
Erten Altaban

(Selçuk Üniversitesi) 
(İstanbul Üniversitesi) 
(Kültür ve Turizm Bakanlığı) 
(Ankara Üniversitesi) 
(İstanbul Üniversitesi)

(İstanbul Üniversitesi) 
(Hacettepe Üniversitesi) 
(Selçuk Üniversitesi) 
(Hacettepe Üniversitesi) 
(TRT)
(Dışişleri Bakanlığı)
(DPT)
(MİT)
(M.G.Kur.Dai.Bşk.lığı)
(M.G. Konseyi)
(Kültür ve Turizm Bakanlığı)



Prof.Dr. Feridun Akozan 
Rıdvan Congur 
Avni Akyol 
Dr. Müjgan Cumhur 
Hamdi Mert
Prof.Dr. Oktay Aslanapa 
Prof.Dr. Şükrü Elçin

Prof.Dr. Şerif Mardin 
Prof.Dr. Muharrem Ergin 
Aysen Damla 
Ahmet Kabaklı 
Yalçın Tura

(Mimar Sinan Üniversitesi)
(Anadolu Üniversitesi)
(İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı)
(Milli Kütüphane)
(Diyanet İşleri Başkanlığı)
(İstanbul Üniversitesi)
(Türk Kültürünü Araştırma Ensti
tüsü)
(Boğaziçi Üniversitesi)
(İstanbul Üniversitesi)
(MEB)

(İstanbul Devlet Türk Musikisi 
Konservatuvarı)

Burhanettin Yılmaz (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Türk Dili ve Edebiyat Komisyonu

3aşkan 
Başkan Yrd. 
Raportör

Prof.Dr.Mehmet Kaplan 
Prof.Dr.Zeynep Korkmaz 
Mustafa Şalık

(İstanbul Üniversitesi 
(Ankara Üniversitesi)
(DPT)

.iyeler

Prof.Dr. Muharrem Ergin 
Ahmet Kabaklı 
Doç.Dr. Ahmet B.Ercilasun 
Doç.Dr. Orhan Okay 
Prof.Dr. paruk Akün 
Doç.Dr. Mertol Tulum 
Doç.Dr. Zeynep Kerman

(İstanbul Üniversitesi)

(Hacettepe Üniversitesi) 
(Atatürk Üniversitesi) 
(İstanbul Üniversitesi) 
(İstanbul Üniversitesi) 
(İstanbul Üniversitesi)



Dr. Osman F.Sertkaya
Doç.Dr.Tuncer Gülenaoy
Prof.Dr. Amil Çelebioğlu
Prof.Dr. Kemal Eraslan
Doç .Dr. Birol Emil
Prof.Dr. Necmettin Hacıeminoğlu
Prof.Dr. Ayhan Songar
Prof.Dr. Şükrü Elçin

Doç.Dr. Abdurrahman Güzel

(İstanbul Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(İstanbul Üniversitesi)
(İstanbul Üniversitesi)
(İstanbul Üniversitesi)
(İstanbul Üniversitesi)
(Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü)
(Hacettepe Üniversitesi)

2. Türk Musikisi Komisyonu

Başkan

Başkan Yrd. 
Raportör

Yalçın Tura (İst.Türk Musikisi Devlet Konser- 
vatuvarı)

Cinuçen Tanrıkorur
M.Hilme Gür. (DPT)

Üyeler :

Dr.Nevzat Atlığ (Katılmadı) 
Ahmet Hatipoğlu (Katılmadı) 
Dr. Alaatin Yavaşça 
Bekir Sıtkı Sezgin 
Memduh Cumhur 
Mutlu Torun

Ersu Pekin 
Yavuz Özüstün 
Günaydın Kaynak 
Dr.Nazmi Özalp (Katılmadı)

(TRT)

(İstanbul Türk Musikisi Dev^ 
let Konservatuvarı)
(Mimar Sinan Üniversitesi)
(İstanbul Radyosu)
(Trakya Üniversitesi)
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Ruhi Ayangil ( İstanbul Belediye KonservatuvarıS
Fikret Değerli (İstanbul Türk Musikisi Devlet Kon-

servatuvarı)
Mehmet Özbek (Katılmadı) (TRT)

3. Türk Mimarisi ve Mekân Tanzimi Komisyonu

Bu komisyon farklı tarihlerde iki ayrı grup oluşturmuş ve 
çalışmalar sonucu iki rapor hazırlanmıştır.

1. Grup

Başkan : Prof.Dr. Feridun Akozan (Mimar Sinan üniversitesi)
Başkan Yrd. : Prof.Dr. Oktay Aslanapa (İstanbul Üniversitesi)

Prof.Dr. Oluş Arık (Ankara Üniversitesi)
Prof.Dr. Sedat Hakkı 
El d em
Dr.Ekrem Hakkı Ayverdi
Prof.Dr.Haluk Karamağralı (Ankara Üniversitesi) 
Mehmet Dülger
Erten Altaban (Kültür ve Turuzm Bak.)
Çelik Güleraoy (Turing Otomobil Kuru

mu)

Bu grup çeşitli sebeplerle toplanamadığından rapor Prof.Dr. 
Feridun Akozan tarafından hazırlanmıştır.

2. Grup :

Başkan : Prof.Dr.Okay Aslanapa (İstanbul Üniversitesi)
Prof.Dr.Nejat Diyarbekirli (Mimar Sinan Üniversitesi)



Dr .Ekrem Hakkı Ayverdi 
Prof.Dr.Mehmet Çubuk
Çelik Gülersoy (Turing Otomobil Kurumu)

Bu grup çalışmalarını tamamlamış ve ortak bir rapor hazırla
yarak DPT'na vermiştir.

*
4. Türk Temâşâ Sanatları Komisyonu

Üyeler

Prof.Dr. Metin And (Görüş göndermedi)
Doç.Dr. Sadık K.Tural 
Mahir Canova 
Prof.Dr. İnci Enginün 
Cüneyt Gökçer 
Bozkurt Kuruç 
Melâhat Özgü 
Yağmur Tunalı 
Vasfi Hıza Zobu 
Tağrık Buğra 
Yücel Çakmaklı

(Hacettepe Üniversitesi) 
(Danışma Meclisi)
(İstanbul Üniversitesi)
(Devlet Tiyatroları Gn.Md.lüğü) 
(Devlet Tiyatroları Gn.Md.lüğü)

(İst.Şehir Tiyatroları)

Bu komisyonun toplanması çeşitli sebepler dolayısıyla gecik
miş, bilahare adı geçen kişilerden özel görüşleri yazılı olarak 
temin edilmiş ve Doç. Dr. Sadık K.Tural tarafından tek bir rapor 
haline getirilmiştir.



Türk Güzel Sanatları Komisyonu

Başkan 
Başkan Yrd. 
Raportör

Üyeler

Prof.Dr.Oktay Aslanapa 
Uğur Derman

(İstanbul Üniversitesi)

: Prof.Dr.Nejat Biyarbekirli (Mimar Sinan Üniversi
tesi)

Prof.Dr. Semavi Eyice 
Prof.Dr. Gönül Öney 
Dr.Emel Esin 
Prof.Dr. Şerare Yetkin 
Prof.Dr. Nurhan Atasoy 
Doç.Dr. Yıldız Demiriz 
Mehmet Özel

Doç.Dr. Yıldız Otüken

(İstanbul Üniversitesi) 
(Ege Üniversitesi)

(İstanbul Üniversitesi)
(İstanbul Üniversitesi)
(İs tanbul Üniv ers i t e si)
(Kültür ve Turizm Bakan
lığı)
(Hacettepe Üniversitesi)

Bu komisyon Toplanamamış ancak bazı üyelerden (Prof.Dr.
Oktay Aslanapa, Prof.Dr. Nejat Diyarbekirli, Dr. Emel Esin) alınan 
görüşlerle yetinilmiştir.

6. Türk Halk Bilgisi Komisyonu

Başkan

Başkan Yrd. 
Üyeler

Prof.Dr. Şükrü Elçin (Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü)

: Doç.Dr. Saim Sakaoğlu (Atatürk Üniversitesi)
: Doç.Dr.Umay Günay (Hacettepe Üniversitesi)
Doç.Dr. Abdurrahman Güzel (Hacettepe Üniversitesi)
Doç.Dr. Fikret Türkmen (Ege Üniversitesi)
Nail Tan (Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Doç.Dr.Dursun Yıldırım 
(Katılmadı)

(Hacettepe Üniversitesi)



7• Türk Halk Tababeti ve Tıbbi Folklar Komisyonu

Prof.Dr. Ayhan Songar tarafından bu konuda bir çalışma ya
pılarak ana komisyona verilmiştir.

Kitle Haberleşme Vasıtaları Komisyonu

Başkan 
Başkan Yrd. 
Baportör 
Üyeler

Ahmet Kabaklı 
Rıdvan Çongur 
Mustafa Demirezen 
Hasisi Özdenören 
Süitekin Sağmancı 
Gültekin Tan 
Ahmet Karaca 
Avni Akyol

Altan Deliorman 
Cihat Çiftçili 
Yücel Çakmaklı 
Mehmet Doğan 
Cahit Zarifoğlu 
Doç.Dr.Mehmet Aydın

Haluk Kılçık 
Sadık Ertümer 
Ünlen Demiralp 
Yalman Encam 
Cevdet Türkeroğlu

(Anadolu Üniversitesi)
(DPT)
(DPT)
(Basân İlan Kurumu)

(Anadolu Ajansı)
(İstanbul Kültür ve Sanat Vak
fı)

(Kültür ve Turizm Bakanlığı)

(Kültür ve Turizm Bakanlığı)

(Katılmadı) (Ankara Üniversi
tesi)

(Katılmadı) (TRT)
(Katılmadı) (TRT)
(Katılmadı) (TRT)
(Katılmadı)
(Katılmadı) (Kültür ve Turizm 

Bakanlığı)



9. Kültür Koruma ve Yayma Kurumlan Komisyonu

Başkan : Burhanettin Yılmaz
Başkan Yrd: Kemal Or
Raportör : i.Hakkı Yüoel
Üyeler : Ahsen Mocan

Hidayet Bahçeci
Dr.Hidayet Yavuz 
Nuhoğlu
İsmet Binark
Mehmet Yılmaz
Prof.Dr.Oluş Arık
Mustafa Akbolat
Dr.Müjgan Cumhur
Nadir Avcı
Dr.Necmettin Sefer- 
cioğlu
fîaci Temi zer
Rıza KardŞş
Tahsin Karacabey
Prof .Dr.Talat Tekin
Tanju Özoral
Nurettin Yardımcı

(Kültür ve Turizm Bakanlığı)

(DPT)
(Vakıflar Sn .Md.lüğü)
(Kültür ve Turizm Bakanlığı)
(İslam Konferansı Türk Sanat 
ve Kültür Merkezleri)
(Başbakanlık)

(Ankara Üniversitesi)
(Kültür ve Turizm Bakanlığı) 
(Milli Kütüphane)
(Kültür ve Turizm Bakanlığı)

(Ankara Üniversitesi)
(Anadolu Medeniyetler.. Müzesi)

(Basın Yayın ün.Md.lüğü)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Kültür ve Turizm Bakanlığı)
(Katılmadı) (Kültür ve Turiz 

Bakanlığı)



10. Türkiye

Başkan 
Başkan Yrd.

Raportör
Üyeler

'nin Dış Kültür Münasebetleri Komisyonu

Nejat Taylan (Dışişleri Bakanlığı)
Doç.Dr.Abdurrahman
Güzel (Hacettepe Üniversitesi)
Fatih Ürer (DPT)
Prof.Dr. Ercüment (Hacettepe Üniversitesi)
Kuran
Prof.Dr.Ahmet Edip (ODTÜ)
Uysal
Prof«Dr.Nihat Çetin (İstanbul Üniversitesi)
Prof.Dr.Kaya Bilgegil (Atatürk Üniversitesi)
Prof.Dr.Fahir İz (Boğaziçi Üniversitesi)
Doç.Dr.Ekmelettin (İslam Tarih Sanat ve Kültür
İhsanoğlu Araştırma Merkezi)
Doç.Br.Kazım Kopraman (Ankara Üniversitesi)
Dr.Mehmet Saray (İstanbul Üniversitesi)
Dr.Yavuz Akpınar (Atatürk Üniversitesi)
Orhan Kulin (Dışişleri Bakanlığı)
Ecvet Tezcan (Dışişleri Bakanlığı)
Yavuz Bülent Bakiler (Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Okan Gezer (Katılmadı)(Dışişleri Bakanlığı)
Prof.Dr.Kâmil Turan (Gazi Üniversitesi)

(Katılmadı)
Doç.Dr.İsmail Aka (Ankara Üniversitesi)

(Katılmadı)
C.inuçen Tanrıkorur (Katılmadı)



11. Türk

Başkan 
Başkan Yrd 
Raportör 
Üyeler

Tarihi Komisyonu

: Prof.Dr.Bahattin ögel
: Prof.Dr.Ercüment Kuran
: Dr. Abdülhalik Çay
: Prof.Dr. Halil Cin 

(Katılmadı)
Doş.Dr.S.Hayri Bolay
Dr. Bahattin Yediyıldız
Prof.Dr.Mehmet A.Köymen
Prof.Dr.Bayram Kodaman
Doç.Dr.Muştafa Erkal 

(Katılmadı)
Doç.Dr.Reşat Genç
Prof.Dr.Aydın îaneri 

(Katılmadı)
Doç.Dr.Rafet Yinanç
Bilâl Şimşir
Doç.Dr.Rıfat Onsoy
Dr. Ahmet Yaşar Ocak
Musa gürgün

(Ankara Üniversitesi) 
(Hacettepe Üniversitesi) 
(Hacettepe Üniversitesi) 
(Dicle Üniversitesi)

(Selçuk Üniversitesi) 
(Hacettepe Üniversitesi) 
(Ankara Üniversitesi) 
(Fırat Üniversitesi) 
(İstanbul Üniversitesi)

(Ankara Üniversitesi) 
(Ankara Üniversitesi)

(Ankara Üniversitesi) 
(Dışişleri Bakanlığı) 
(Hacettepe Üniversitesi) 
(Hacettepe Üniversitesi) 
(DPT.)



12. Sosyal Yapı Araştırmaları ve Kültür Değişmeleri Komisyonu

Başkan 
Başkan Yrd. 
Raportör 
Üyeler

Prof.Dr.Erol Güngör
Doç.Dr.Mustafa Erkal
Mustafa Çalık
Prof.Dr.Şerif Mardin
Prof.Dr.Mehmet Eröz
Prof.Dr. Amiran Kurtkan 
Bilgiseven
Prof.Dr.Nihat Nirun
Prof.Dr.Turan Yazgan
Doç.Dr.Enis Öksüz

13. Din ve Ahlak Komisyonu 

Başkan

Başkan Yrd
Raportör
Üyeler

Doç.Dr.Süleyman Hayri 
Bolay
Prof.Dr.Ruhi Fığlalı 
Musa Gürgün-Gülseren Öğün(DPT)

(Selçuk Üniversitesi) 
(İstanbul Üniversitesi) 
(DPT)
(Boğaziçi Üniversitesi) 
(İstanbul Üniversitesi)

(İstanbul Üniversitesi) 
(İnönü Üniversitesi) 
(İstanbul Üniversitesi) 
(İstanbul Üniversitesi)

(Selçuk Üniversitesi

(Ankara Üniversitesi)

Doç.Dr.Kerim Yavuz 
Doç.Dr.Ünver Günay 
Halis Ayhan 
Dr. Şaban Kuzgun 
Dr.Eyüp Sanay 
Dr.Bahattin Yediyıldız 
Rıdvan Çongur 
Dr. A.Yaşar Ocak 
Hamdi Mert (Katılmadı)

(Atatürk Üniversitesi) 
(Atatürk Üniversitesi) 
(Uludağ Üniversitesi) 
(Erciyes Üniversitesi) 
(Diyanet İşleri Başkanlığı) 
(Hacettepe Üniversitesi) 
(Anadolu Üniversitesi) 
(Hacettepe Üniversitesi) 
(Diyanet İşleri Başkanlığı)



Ana komisyon tarafından kararlaştırılan bu görev ve işbölümün- 
den sonra alt komisyonlar kendi içlerinde çalışmalarını sürdürmüş
ler ve hazırladıkları raporları Devlet Planlama Teşkilatına vermiş
lerdir. Alt komisyonlarca hazırlanan bu raporlar çoğaltılarak ana 
komisyon üyelerine gönderilmiştir.

Bu arada, komisyon üyelerinden bazıları alt komisyon raporla
rını tamamlayıcı mahiyette olarak, kendi görüşlerini ihtiva eden 
özel raporlarla katkıda bulunmuşlardır.

Alt komisyon tarafından hazırlanan raporları görüşmek amacıy
la ana komisyonumuz 14-15 ve 16 Ocak 1983 tarihleri arasında toplan
mış ve raporlar üzerindeki görüşmelerini tamamlayarak, Milli Kültür 
Özel İhtisas Komisyonu nihaî raporunu hazırlamak üzere aşağıdaki 
üyelerden meydana gelen bir Redaksiyon Komitesi oluşturulmasına ka
rar vermiştir.

Redaksiyon Komitesi Üyeleri :

Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer 
Prof.Dr. Bahattin ögel 
Doç.Dr. Süleyman Hayri Bolay 
Doç.Dr. Ahmet Bican Ercilasun 

Rıdvan Çongur 
Yavuz Bülent Bakiler 

Dr. Leyla Elbruz

Ayrıca ana komisyon, alt komisyon raporlarının toplantılarda
ki görüşmelerin ışığı altında tekrar değerlendirilip son şekli ve
rildikten sonra bastırılmasının uygun olacağı kararına varmıştır.



Redaksiyon Komitesi çalışmalarını sürdürerek, ana komisyon 
raporunu hazırlamıştır. Bu rapor, ayrıca basılması kararlaştırılan 
alt komisyon raporlarının kısa özetlerini de ihtiva etmektedir. Ra
porumuzun, eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olan alt komis
yon raporlarıyla birlikte değerlendirilmesi uygun olacaktır.
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"Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Sn. Turgut ÖZAL'm Kültür 
Ö.İ.K.’na mesajı"

9.6.1982
Kültür Özel İhtisas Komisyonunun Sayın Üyeleri,

Ekonomik ve Sosyal gelişme gayretleri ekonomik olduğu kadar 
beşerî mülahazalarla da yönlendirilme mecburiyetindedir. Bundan do
layıdır ki Kültür meseleleriyle ilgili faaliyetler eğitim ve öğretim 
ile irtibatını devam ettirmekle beraber özel bir karakter ve hedef
ler manzumesi halini almıştır.

Milletlerarası bir kuruluş olan UNESCO'da ittifakla kabul 
edilen tarife göre kültür, bir insan topluluğunun kendi tarihi te
kâmülü hususunda sahip olduğu şuur demektir. Bu insan topluluğu bu 
tarihi tekâmül şuuruna atfen mevcudiyetini devam ettirme azmini gös
terir ve gelişmesini sağlar.

Biz burada kendimizi, bugün varlığımızın bekası bakımından 
çok önemli bir husus olarak telâkki ettiğimiz kültürel hüviyet me
selesi ile de ilgili, milletimizin düşünce ve hayat şekline muhte
va teşkil eden değer, fikir ve idealler zemininde bazı tesbitler 
yapmak mecburiyetinde de görüyoruz.

Ülkemizin çok yakın geçmişte karşılaştığı buhranın temelinde 
sosyal ve kültürel değerler itibarıyla yaratılan çok ciddi bir is
tikrarsız ve tutarsız değerler yapısının gençlerimizin zihnine nak- 
şedilebilmiş olması yatar. Ancak bu yolladır ki ülkeyi bölme gayret
leri gelişebilmiş, kendi devletine ve insanına saldıran gruplar orta
ya çıkabilmiştir. Ve yine bu yolla çalışma ve üretme gayretlerine



sed çekilebüLmiş ekonomik ve sosyal istikrar beraberce bozulmuştur.

Bu gün toplumu güçlendirmeye dönük bütün gayretler, müdahale 
edilebilir.: maddi unsurlara olduğu kadar beşerî unsurlara da yönel
mek mecburiyetindedir.

Kalkınma sadece kapitale değil insan unsuruna da dayandırıl
dığı zaman bütünlük arzeden ve ulaşılabilir bir hedef halini almak
tadır.

Dış dünyaya açılan Ülkemiz, yurtdışmda yaşayan yüzbinlerce 
vatandaşlarımızla birlikte değerlendirilirse, dış tesirlere ancak 
kendi kültürel değerlerine sahip çıkarak, milli hasletleriyle mu
kavemet edecek, birlik ve beraberliğini koruyabilecektir.

Devlet ekonomik ve sosyal kalkınmanın kemiyeti ile olduğu ka
dar keyfiyeti ile de ilgilenmek mecburiyetindedir. Bu manada devle
tin kültür faaliyetlerini düzenlemesi, toplumun maddi refahı ile ma
nevi mirası arasında ahenkli bir bütünleşme sağlamak ve kalkınma 
yoluyla elde edilen gelişmeleri neticede insanlarımız için bir iç 
zenginliğinin kaynağı haline getirmek hedefine dönük olmalıdır.

Bu sebeple ekonomik gelişme gayretlerimizi geniş bir program 
çerçevesinde devam ettirirken, insan unsuruna . ve milletimizin ta
rihinden süzülüp gelen manevi mirasına da eğilmek zorundayız. Milli 
haslet ve değerlerimiz gelişme gayretlerinin hem başlıca dayanağı hem 
de hedefi olmak mecburiyetindedir.

Bu önemli ve ağır vazifenin yükünü paylaşarak Planlama Teşkilâ
tımızla birlikte çalışacak olmanızdan duyduğum memnuniyeti belirtir, 
başarılar dilerim.





BİRİNCİ KISIM

MİLLİ KÜLTÜR ÖZEL İHTİSAS KOMİSYON 

RAPORU





I. GENEL YAKLAŞIM

1. "Kül-tür" ve "Sosyal"in Tarifleri

Kültür konusuna girerken "Kültür", "Toplum" ve "Sosyal" 
kavramlarını ve bunların birbirleri ile olan ilişkilerini gözden 
geçirmeyi gerekli görüyoruz.

Ralph Linton ve Melville T.Herskovits'e göre, "Kültür" 
insanların hayat şeklidir; "toplum" ise belli bir hayat şeklini sür
düren fertlerin teşkilatlanmış bütünüdür; bir sistemdir.

"Sosyal" olgular insanın insanla ve/veya grupla olan 
ilişkilerini; bu ilişkilerin yapı, fonksiyon ve süreçlerini (Zaman 
içinde gelişme) kapsar.

"Kültür" deyimi sanat, ilim, teknoloji, felsefe v.b. 
gibi sahalar ile, sosyal teşkilatlanmanın ve bunun şekil ve kaide
lerini bir kelime ile bütün hayat tarzını kapsar.

Sosyal gelişmeler sosyal yapılarda yani sosyal karakter 
ve münasebet örneklerindeki gelişmelerdir. Bu gelişmeler, değerler, 
normlar, statüler, roller, semboller ve tüm kültür mahsulleri üze
rinde sonuçlar verir.

A.L. Kroeber ve Talcott ffarsons'a göre, geniş manası 
ile "kültür", insan davranışına ve davranış yolu ile meydana geti
rilen eserlere şekil veren değer, fikir ve diğer sembolleşmiş mana 
sistemlerinin, devredilen ve yaratılan muhteva ve örnekleridir.
(patterns).



Buna karşılık toplum veya sosyal sistem yukarda ifade 
edilmiş olduğu gibi, fertler ve topluluklar arası münasebetlerin 
düzenidir. Ancak bu düzende kültürün hatta çok önemli bir parçası
dır .

Kültür kademelerinin sosyal vakıa ile çok yakından ilgi
li olduğu açıktır. Kültür değişmeleri sosyal değişmeyi, sosyal de
ğişmeler de kültür değişmelerini doğurur. Bu duruma göre komisyonu
muzun inceleme konusu olan kültür ve kültür unsurlarının daha geniş 
bir çerçeve içersinde yani sosyo-kültür dinamiği çerçevesinde mütâ- 
la edilmiş olduğunu belirtmek isteriz.

2. Sosyo-Kültür Değişmeleri

İnsan faaliyetlerinde değişme hem sosyal hem de kültür 
unsurlarını ihtiva etmektir.

Şu halde kültürü bir seçkinler grubunun ürettiği, topla
dığı, muhafaza ettiği eserlerin ve bilginin birikiminden ibaret 
saymak hatadır. Kültür ihtiyacı bilgi edinmek, belli bir hayat şek
lini talep etmek ve onu sağlayacak unsurları geliştirmek, anlaşma 
ve haberleşme ihtiyaçlarını ifade eder.

3u kısa açıklamadan sonra, konu bakımından önemli olan 
sosyal değişmenin unsurlarına ve kültür ile ilişkilerine bir göz 
atmakta fayda görmekteyiz.

Değişmede çeşitli değişkenler (variables) sosyal yapı ve 
belli başlı değerler ile ilgilidir; önemli değişme faktörlerinin 
başlıcaları şunlardır:



Ekonomik Faktör 
İlim ve Teknoloji 
Demografik etki

Çeşitli Nüfus kategorilerindeki değer değişikleri

İdeolojik faktörler 
Liderlik Faktörü 
Politik faktör 
Eğitim
Kitleuhaberleşme 
Sosyal hareketler 
Dış dünya tesirleri 
Planlama v.b.

Görüleceği gibi, bir toplumda değişme ve kalkınma yönün
de gösterilen gayretler birçok sosyo kültür faktörlerinden etkilen
mekle beraber onları da etkileme durumundadır.

Ayrıca belirtilmesinde yarar olan bir husus, karmaşık 
ve süratle değişen bir toplumda planlamaya gittikçe daha fazla ih
tiyaç olacağıdır. Böylece bütün bir toplum içersinde belirli kurum- 
ların büyümesi İle ilgili olarak planlamaya baş vurulması kaide ha
lini almaktadır. Bu kurumlar genel olarak toplumun, değer, norm, 
inanç sistemi, mükâfat sistemi ve diğer kültür unsurları ile etkile 
şim (interaction) halindedir. Özetle, çağımız sosyologlarının çoğu 
teorik yaklaşımlarında ve araştırmalarında sosyal-sistem ve kültür 
faktörlerini bir arada dikkate almışlardır ve doğru olanda budur.

Dikkat çekici bir başka görüş de, Max Weber'in kültür 
gelişmesini devamlı olarak artan bir rasyonelleşme, gittikçe artan



bir iç tutarlılığı olarak belirlemesidir. 'Yeber'e göre karizmatik
devrelerin etkisi altında (karizmatik liderlerin) sosyal yapı ile 
kültürel gelişme arasındaki mesafe daralır, bu noktalarda sosyal 
yapı gittikçe daha fazla rasyonelleşmekte olan kültür sistemlerinin 
etkisine girerek yeniden düzenlenecek şekilde açılır. Bu noktada 
Atatürk'ün inkilapçılığının yeni Türkiye Cumhuriyetinin temelleri
nin atılmasında oynadığı rolü, önemle vurgulamak gerekir.

3 o Tarih

İlk sosyologlardan birçoğu insan tarihinin modellerini 
ve istikametini inceleme alanları olarak kabul etmek suretiyle, 
teorilerinin sosyal hayatın en temel sorularını cevaplandırabile- 
ceğini kabul etmişlerdir. Bu görüş günümüz toplumlarının bekasının 
top, tüfek, bombaya değil de, daha çok birlik, beraberlik ve bölün
mezlik şuurunun temelini teşkil edecek olan tarih ve tarihi devam
lılık anlayışına bağlı olduğunu gösteren gelişmelerle bir ölçüde 
yeniden güncellik kazanmaktadır.

İnsan ne ölçülerde kendi tarihini yapmıştır, yoksa tarih 
bir dalga gibi insanı sırtında mı taşımıştır'’ Bu soruları soranla
rın hepsi de insana kendi kaderini değiştirmek hususunda imkân tanı
mışlar, ancak bu müdahalenin imkân ve sınırları konusunda farklı gö
rüşlere varmışlardır.

Max Weber tarihin insanın rehberliğinde, tarih güçlerinin 
insan toplumu içinden doğduğunu kabul eder (kendi iç dinamiği icabı 
olarak), dünümüz sosyolojisi toplumun ve değişmelerinin, sosyal sis
temin dışından gelen güçler tarafından tayin edildiğini ileri süren 
birçok teoriyi bir tarafa bırakmıştır.



4. Altyapı - Üstyapı

Sosyal değişmeyi ve gelişmeyi tayin eden faktörlerin 
toplum içerisinden geldiğine inananlar arasında en uzun, en derin 
ve en önemli anlaşmazlık insan tarihinin ilk itici güçlerini "ma
nevi" alanlarda bulanlarla, "maddi" alanlarda bulanlar arasındadır: 
Fikirlerin rolünü en önemli kabul edenlerle, ekonomik faktörlerin 
rolünü en etkili olarak görenler..».

Ancak toplum değişmesini tek bir faktöre bağlayan bütün 
gayretler öylesine boşum gitmiştir ki, günümüz sosyolojisi artık 
çok faktörlü bir yaklaşımı kabul etmek zorunda kalmıştır.

Sosyo-Kültür değişmeleri herhangi bir kurumsal alandan 
doğarak, diğer alanlarda değişmelere sebebiyet vermekte ve bu de
ğişmeler ilk değişme alanında daha ileri ölçüde "uyuma" imkân ver
mektedir.

Teknolojik, ekonomik, politik, dini, ideolojik, demogra
fik ve diğer birçok faktörler bağımsız değişkenler olarak kabul edil
mektedir. HepBinin birbirini ve toplumun gidişini etkilemesi söz ko
nuş udur.

Her bakımdan bütünleşmiş, insanların ihtiyaçlarının tam 
olarak karşılandığı ve herkesin memnun olduğu bir sosyal sistem bul
mak güçtür.

Bu durum özellikle, büyüklüğü, karmaşıklığı dolayısıyla 
ve daha önce ortaya çıkmış olan bazı sosyal organizasyonsuzluklar
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dolayısıyle süratle değişmekte olan modern bir toplum için söz ko
nusudur. Bu hususlar özellikle sanayi öncesi köy toplumundan, sana
yileşmiş şehir toplumuna geçişte bilhassa bariz olmaktadır.

Birçok uzun vadeli değişmelerin sosyal yapıyı zedeleme
den düzenli olarak gerçekleşmesi için, devletin çeşitli sosyal grup
ların ihtiyaçlarını karşılamak üzere uzun ve kısa vadeli tedbirlere 
baş vurması suretiyle sorumluluk yüklenmesi gereklidir.



II. KÜLTÜB POLİTİKASI VE PLANLAMASI

1. Devletin Kültür Politikası ve Planlamasındaki Yeri

Bir ülkede sosyolojik değişmeler, kitle hadisesi çapına 
eriştiği zaman gerekli olan tedbir ve teşkilatlanmayı Devlet sağla
malıdır. Bugün yaşanmakta olan hızlı değişme süreci Devlete yeni 
bir sorumluluk yüklemektedir. Devlet, içinde kültür değerlerinin 
yer aldığı bir medeniyetin optimal gerekliliklerini başarabilmek 
için bir politika çerçevesi tesbit etmek mecburiyetindedir. ^^Ancak 
Planlama doğrudan doğruya kültür ile değil, kültürün yayılması ve 
paylaşılmasını sağlayan vasıtalar ile ilgilidir. Devlet ekonomik 
ve sosyal kalkınmanın kemiyeti ile olduğu kadar keyfiyeti ile de 
ilgilenmek mecburiyetindedir. Şu halde mesele, Devletin kültür sa
hasındaki sorumluluklarını tesbit etmek ve bu sahada girişilecek 
olan faaliyetleri ekonomik ve sosyal planlama faaliyetleri ile bağ
daştırmaktır.

Planlamanın kültür^sahasına sokulması, bir toplumdaki 
kollektif değerlerin devlet tarafından tayin edilmesi ve planlanmış 
bir kültürün yaratılması demek değildir. Planlı kültürden kasdedilen 
mana, resmi bir kültür, hakim bir ideoloji de değildir. Bu açıklama
ların ışığında bu manada Devletin görevi daha dar, daha belirli bir 
sahaya inhisar ederek kültürün bütünü değil kültür faaliyetleri ola
rak operasyonel bir seviyede yerine getirilecektir.

(1) Cultural Planning in France, Some Aspects of 
prench Cultural Policy, UNESCO, 1970.



Uneseo kültür politikasını bir toplumda belirli bir za
manda mevcut olan bütün, fiziki ve beşeri kaynaklardan optimum ölçüde 
faydalanarak bazı kültür ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan 
şuurlu ve maksatlı işlerin bütünü olarak tarif etmektedir.^^Boliti- 
ka süreci şuurlu, metotlu, ve maksatlı olup, amaçların tefrik edil
mesi ve önceliklerin tayin edilmesini gerektirir.

2. Kültür Politikasında Tarih Perspektifi

Yukarda da belirtildiği gibi çok çeşitli kültür tarifle
ri yapılmıştır. En genel manası ile bir toplum içersinde "hayatı 
ihtiva eden herşey kültür'e dahildir, kültür'e girmeyen insani bir 
faaliyet yoktur." Ancak kültür politikası ve planlamasından bahis 
edildiği zaman bu tarifte büyük ölçüde bir sınırlama veya özel bir 
perspektif bahis konusudur.

Ülkemizin son yıllarda geçirmiş olduğu tecrübeler ışığın
da Komisyonumuz bu özel perpektifi UNESCO uzmanlarıma it.'ifakla

(2 ,kabul etmiş oldukları bir tarif içersinde bulmaktadır;

"Kültür, bir insan topluluğunun kendi tarihi tekâmülü 
hususunda sahip olduğu şuur demektir; o suretle ki bu insan toplu
luğu bu tarihi tekâmül şuuruna atfen varlığını devam ettirme azmi
ni gösterir ve gelişmesini sağlar."

(1) Cultural Planning in Prânce Uneseo, 1970.
(2) Studies and Cocument3 on Cultural Policies, Uneseo, 1969.



Bu tarif bir ülkede sosyal ve ekonomik kalkınmanın ge
reği olarak kültür ve tarih hafızasının tazelenmesi ve kalkınma 
sürecini kendi kültür ve tarihi ile bütünleştirerek gerçekleştir
menin önemini belirtmektedir.

3. Demokratik ve Totaliter Kültür Planlaması

Demokratik düzenle idare olunan ülkelerde, devletin gö
revi insanların kendiliğinden oluşan ve çeşitli etkilerle gelişen 
yaşayış tarzlarını, inanç ve değerlerini bertaraf etmek ve bunlar 
yerine iktidarda bulunanların düşüncelerine uygun şekilleri ve muh
tevayı ikame etmek, bu maksatla bir politika tayin ederek icrasını 
plâna bağlamak olamaz. Bunun iki yönden mümkün bulunamayacağı düşü
nülebilir.

Bir kere demokratik toplumda insan hak ve hürriyetleri 
kutsaldır ve ancak zaruret varsa smırlandırılabilmeleri mümkündür. 
Kültürel haklar da insanların himaye görmesi zorunlu aslî hürriyet
lerinden kaynaklanırlar.

İkinci olarak siyasî rejim böyle bir politika ve plânla
manın gerçekleştirilip uygulanmasına imkân vermez. Demokraside ikti
dar ve müesseseleşmiş muhalefet vardır. Sürekliliği gerektiren bir 
kültür politikasının böyle bir rejimde uygulanma şansının az olduğu 
düşünülebilir.

Nihayet denilir ki, hürriyetin kutsallığı temeline dayanan 
bir düzende kendiliğinden, unsurlarının birbiri üzerindeki etki ve 
tepkileri, bunların bir tür sentezi ile şekil alan kültür unsurları
na müdahale, demokrasinin mantık ve felsefesi ile tutarlı değildir.



Ancak Mannheim'm da belirttiği gibi "kültür sahasında 
hiç bir zaman mutlak bir liberalizm hüküm sürmemiştir. Meselâ eği
timde daima bir miktar düzenleme bulunmuştur. Liberal devlet, top
lumun devamı için lüzumlu gördüğü davranış modellerini tayin etmiş
tir. 0 halde yaratıcı girişkenlik hür demokratik toplum yapısı içe
risine, plânlanmış bir müesseseler çerçevesi dahiline sokulabilir".

Unesco uzmanlarınca, hemen de ittifakla kabul edilen ve 
yukarda açıklanmış olan tanıma dayanmak suretiyle konuya biraz daha 
açıklık kazandırmak, böylece mümkün olmaktadır. Böyle olunca her 
toplum söz konusu "tarihî gelişmesi hususundaki şuur"u sağlam tut
mak bunu her yönden gelen saldırılara karşı korumak durum ve mecburiye
tindedir. Demokratik toplumun bu mecburiyet dışında kalabildiğini 
kabul etmek ise asla mümkün değildir. Aslında liberal ve fakat aynı 
zamanda plânsız, yani rehbersiz, lidersiz bir demokratik toplum bir 
çok tehlikelerle karşı karşıyadır. 3u tehlikelerden en başta geleni 
de, hiç şüphesiz toplumun bir kültür saldırısına ve bunun sonucu 
kültür çözülmesine mâruz kalmasıdır. Aydınların kültür ha vatına il- ( 
hâm veremediği onu ycnlendiremediği toplumlar yabancı küı-ür istilâ
sına açık hale gelmektedirler. /



Liberal toplumda kültürün demokratlaşması kaçınılmaz bir 
neticedir. Ancak demokratlaşma, büyük kitle toplumlarında bölgecili
ğe doğru olan eğilimi güçlendirmek!e, böyle bir hal ise, kültürün 
esas niteliğini oluşturan ortak tarihî gelişme şuuruna zarar ver
mektedir. Bütün bu haller liberal kitle toplumlarında çok büyük za
rarlar meydana getirebilecek kültür krizlerini ortaya çıkarabilmek
tedir.

Bu itibarla kültür plânlaması toplumun hem varlığını sür
dürebilmesi ve hem de demokratik karakterlerini koruyarak diktatör
lük belâsından masun kalabilmesi için zorunludur.

Şu halde Devletin kültür sahasındaki faaliyetlerinin ga
yesi toplumun maddi refahı ile manevi mirası, arasında paralel bir

O i U > ■ \ \ V1 ‘ V' I îgelişme sağlamak, ilmi gelişme ve ilerlemeyi o toplumun insanları
için bir iç zenginliği kaynağı haline getirmek, geçmişin uzantısı
olan şimdiki zamanın tarihi devamlılığını temin etmektir.

4. Kültür Alanının Üç Boyutu ""f f

Kültürün geliştirilmesi faaliyetleri insanların fikir, 
düşünce ve eserlerini nakletmek suretiyle sosyal hayatın kalitesini 
yükseltmek için alınan tedbirleri de kapsar ve bu anlamda üç boyutu 
vardır,

Bunlardan birincisi sanat boyutudur. Devletin buradaki 
görevi, güzel sanatların teşvik ve himayesinden öteye; mümkün oldu
ğu kadar geniş bir kitleye sanat eserlerini intikal ettirmek ve ba
zı toplum kesimlerini sanatla temasa gelmekten alıkoyan çeşitli en
gelleri ortadan kaldırmaktır.



İkinci boyutu yaşanmakta olan kültürdür; yani çevrenin 
kişi üzerindeki etkisidir.

- Çevre bir kare tabii veya suni maddi muhittir (Kırda 
ve şehirde) .

- Ayrıca çevre kitle haberleşme vasıtaları yolu ile özel
likle ortaya çıkan bilgi, duygu akımının teşkil ettiği bir bütündür. 
Bu boyut içinde kültür faaliyetleri, çevrenin (tabii ve mimari) ıs
lahı, kitle haberleşmesi ve boş zamanların değerlendirilmesi ile 
ilgili faaliyetlerde bazı standartların yerleştirilmesi ve muhafa
zasıdır .

- Çevre aynı zamanda iş ve boş zaman İkilisinin meydana 
getirdiği yaşanan hayattır.

Bu sahada kültür faaliyetlerinin amaçları tabii, şehir- 
leşmiş ve mimari çevrenin iyileştirilmesi, haberleşmede k- Hamlan 
kitle haberleşme araçlarında Dazı standartların tesbiti ve muhafaza 
edilmesi, eğlence, sanat ve boş zamanların daha iyi değerlendirilme
si olmalıdır.

Üçüncü boyut bilgi ile kültür arasındaki münasebetleri 
ilgilendirir. Kültürlü adam, bilgili aaamdan daha fazla birşeydir;
0 bildiklerini şahsi oir felsefe şeklinde bütünleştirmeyi başarmış- 
_tır. Bilgi ile kültür yakından ilgilidir, öğrenme yolu ile, bir kül
tür mesajını alabilmenin anahtarı olan kavramlara ve dile sahip olu
nabilir. Ancak kültür olmaksızın bilgi faydalılığa dayalı bir ')know- 
how" olmaktan öteye geçemez.



Kalkınm plajlarının amacı, sosyal münasebetierde balir
il bir düzelmeyi sağlamak suretiyle, toplumun bütününü içine alan 
dengeli bir gelişmedir. Toplumun bütününü kapsayan yani ekonomik, 
sosyal Te kültür yönlerinden kalkmasa gayretleri ekonomik olduğu 
kadar beşeri «nilthazalarla yönlendirilmektedir. Teknik icatlar ve 
beraberinde getirdiği yenilikler dolayısıyla, ekonomik gelişme, bu 
gibi değişmelerin kabul edilme şekline, hem üretici he» de tüketici 
olarak ferdin bu hızlı ve devamlı değişmeye gösterdiği uyum bağlı
dır. Değişmeye ayak uydurmak ve kabul etmak gücü, kültür standartla
rını yükseltmek ve kollektif hayatı düzenleyecek değerleri muhafaza 
etmek veya yaratmak suretiyle sağlanır. Değer sistemleri de, akset
tirdikleri medeniyetler gibi, moral dokularındaki bozulma dolayısıy
la çöker. Modem dünyada hu bozulmaya sebep olan faktörlerin en önem
lilerinden birisi "değer yükü" taşımadığı zannedilen ancak gerçekte 
değer ile yüklü olan yeni teknolojinin yayılmasıdır. Yine önemli bir 
başka faktör de çağdaş iletişimin çok fazla gelişmesi dolayısıyla 
evrenin psişik hacminin küçülmesidir.

Sünüssttzdaki kalkınma hamlelerinde esasında sonsuz, beşe
ri ve ahlaki sommlara, sınırlı ve teknik çözümler aranmakta ve ge
tirilmektedir. Böylece insan hareketinin nihai temelinde vasıtanın 
gayeden, şeklin muhtevadan ayrı olamayacağı hususu unutulmaktadır.

5. Teknik, Sc&yo-ekonomik-«Sosyolojik Faktörler

Kültürün geliştirilmesi ile ilgili faaliyetler, bugün ha
lâ eğitim vs öğretim ile irtibatını sürdürmekle beraber, özel bir ka
rakter ve nihai amaçlar geliştirmiştir. Bu durumun üç değişik faktör
ler grubunun etkisi ile ortaya çıktığı bilinmektedir.



- Teknik Faktörler

- Sosyo-ekonomik faktörler

- Sosyolojik faktörler

- Teknik faktörler - Elektro -mekanik prodüksiyon, (mu
siki ve dramanm kayıt ve filmler yolu ile çoğaltılması) radyo ve 
televizyon gibi teknik kitle haberleşme araçlarının gelişmesi (Bu 
yeni teknoloji milyonlarca insana istenildiği kadar malzemeyi kısa 
zamanda ulaştırmaktadır.)

- Sosyo-ekonomik faktörler - Kayat seviyesinin yavaş ya
vaş ve eğitim seviyesinin genel olarak yükselmesi sonucu daha ge
nel bir kitlenin muhatap olarak belirmesi.

- Sosyolojik faktörler - Hızlı şehirleşme hadisesi ve 
bir insanın kendine ayırabileceği boş zamanın artmış olması (gele
neksel mahalli kültürlerinden kopmuş olanların daha iyi bir sosyal 
hayata olan ihtiyaçlarının artması, yeni davranış örnek. Pnin 
(Patterns) belirmesi ve beklentilerin değişmesi - iç turizm, âdi 
ticaret, zararlı eğlence faaliyetlerinin önlenmesi mecburiyeti v.b.)

6. Kültür Planlaması İle İlgili Hazırlıklar

Kültür planlaması kültür vasıtalarının kemiyet olarak ele 
alınması ile başlar. Kemiyet olarak tesbit edilmesi gerekli olan kül
türün kendisi değil imkân ve kaynaklarıdır.

Milli kültür politikasına kantitatif unsuru sokmadan ön
ce bazı genel çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Bunların ba
şında, mevcut kültür imkanları, bunları kullananlar, bunlara hizmet



eden personel ve faaliyet sahalarına ait istatistik bilgileri top
lamak gelir. Bu çalışmalar aşağıda belirlenen safhalarda ele alına
bilir:

- Kamu makamları, diğer kurumlar ve kişilerce yapılan 
kültür harcamaları

- Genel kalkınmanın bir parçası olarak kültür kalkınması
nın göstergelerini tesbit etmek için gerekli görülen araştırmalar.

çok zor ve ağır bir çalışma olduğundan, uzmanlar genellikle bazı 
kararlar almak, kültür politikasını tayin etmek ve neticeleri tah
kik etmek gibi, daha sınırlı amaçlar için bilgi elde etmenin daha 
yararlı olduğuna inanmaktadırlar. Bunun için sektörler arası bilgi
lerin tutarlı olması amacı ile metotları standardize etmek gerev14 
dir.

olabilmesi için, ülkenin kültür potansiyelini tesbit etmeye ve her
hangi bir tarihte kültür bakımından gelişmişlik seviyesini tahmin 
etmeye yardımcı olması gerekir.

rün yeri; çeşitli kültür tiplerinin gelişme eğilimlerinin analizi 
(gelenek kültürü, kendiliğindenli kültür, mahalli alt kültürler gibi); 
bu farklı tipler arasında muhtemel çatışmalar, henüz yüzeye çıkmamış 
olan kültür ihtiyaçlarının analizi ve çeşitli sosyal gruplar arası 
kültür alış verişi gibi çalışmalara da ihtiyaç vardır.

- Nüfusun çeşitli gruplarının kültür davranış modelleri

Ancak bu alanda hiç eksiksiz istatistik bilgi toplamak

Bu bilgilerin, kültür politikasının tesbitinde faydalı

Bu bilgilerin yanı sıra kültür hayatında coğrafi faktö-
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Bundan sonra kültür ile ilgili harcamaların hesaplanması 
ve tesbiti gelmelidir o Hükümetler böylece kültüre ayrılan tahsisa
tın diğer sektörlerle mukayese edildiğinde nasıl bir görünümün or
taya çıktığını ve bu dağılımın öncelikleri aksetterip ettirmediği
ni tesbit edebilirler. Bu bakımdan en önemli göstergeler şöylece 
sayılabilir:

- Toplam bütçenin yüzdesi olarak ve diğer kamu kuruluş-? 
lan bütçelerine nisbetle kültür bütçesi

- Milli gelirin yüzdesi olarak kültür bütçesi

- Milli gelirin yüzdesi olarak kültüre ayrılan toplam 
milli harcamalar

- Kültür için Devlet, bölge, mahalli makamlar, sanayi vb. 
tarafından yapılan toplam milli kültür harcamaları nisbetleri

- Tiyatro, musiki, kütüphane vs. gibi sektörlere göre 
harcama nisbetleri

- İşletme masrafları ile sermaye yatırımları arasındaki
nisbetler

- Desteklemelerle (Subsidies) direkt harcamalar arasında
ki nisbet,

- Nisbi birim maliyetleri (bir konserin, bir tiyatro gös
terisinin, bir günlük kütüphane işletmesinin)



- Nüfus başına ve faydalanan faşına çeşitli faaliyetle
rin maliyeti (tiyatro, müzik programları vs.)

Kültür planlamasına yardımcı olan ve bugün birçok ülke 
tarafından seçilen bir yol da, nihai hedefler hakkında objektif 
tesbitlere varmak için gelecek ile ilgili araştırmalar yapmaktır. 
Çeşitli düşünce ve tutumda insanlardan meydana gelen halk arasında 
yaygın olan bazı eğilimleri tesbit etmek, bunlardan kaynaklanan tep
kilere bakarak kültür hareketinin nihai hedeflerini tayin etmek 
mümkündür. Bundan sonra mevcut kaynakları ve sınırlamaları dikkate 
almak suretiyle hedefleri sınırlı ve seçici olarak-tavır alışlar, 
idari kuruluş, mali imkânlar-hareketin etkili olabileceği bazı sa
halara inhisar ettirmek uygundur. Bir toplumun uzun vadeli projele
rini incelemek, nihai hedefleri ve orta vadeli amaçları tesbit etme
nin en iyi yoludur.

III. KÜLTÜR ALANLARI

Dünyada kültür konusu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda 
en yaygın ve geçerli olan dört kültür çerçevesi tesbit edilmiştir. 
Bu çerçeve konunun sınırlarını ve farklı katlarını belirlemek bakı
mından faydalıdır. Bunlar en kapsamlı olan çerçeveden başlayarak 
ideolojik, antropolojik, sosyal ve artistik olarak tasnif edilmek
tedir.*^

(1) Aspects of Canadia Cultural Policy, D.Baul 
Schafer, UNESCO 1976



- la -

Piramidin tepesinde artistik veya sanat ile ilgili olan çerçe
ve bulunmaktadır. Bu çerçeve müzik, tiyatro, opera, bale, dans, re
sim, heykel, baskı, edebiyat, el sanatları (dokuma, oymacılık, se
ramik vs.) dahildir.

Ancak yukarda da ifade edilmiş olduğu gibi teknik, sosyo-eko- 
nomik ve sosyolojik faktörler dolayısıyla kültürü, sosyal çerçeve 
içerisinde de ele almak zorunluğu vardır. Bu çerçeve içersinde bü
tün sosyal ve boş zaman faaliyetleri yer almaktadır.

Antropolojik açıdan yaklaşım, gelenek ve hayat arasındaki iliş
kiler bakımından değişme ve modernleşme karşısında bazı değerli ma
halli geleneklerin tesbiti ve muhafazası çalışmalarına yönelir.

En geniş çerçeve olan ideolojik çerçeve ise kültürel kimlik 
(hüviyet) meselesi ile bağlantılı olarak bir kişinin, topluluğun 
veya milletin düşünce ve hayat şeklini kapsar. Daha çok duygular, 
değerler, fikirler, inançlar, hulûs ve sadakatle bağlantılar (lo- 
yalties) ve idealler ile ilgilidir.

Bu çerçeveden en tabanda olanı en kapsamlı bulunanı olup sıra
sı ile her çerçeve bir sonrakini içine alır. Şüphesiz kültür planla
ması ile ilgili politikanın, bu bütünlüğü gözden kaçırmaması gereke
cektir.



Kültür ile ilgili çalışmalar genellikle beş fonksiyon içinde 
toplanabilir : Araştırma, tesbit-Muhafaza-Yaratma-Yayma, tanıtma- 
Eğitim

Bu çalışmalarda planlama açısından müdahale sahaları, mali (hi
be ve yardımlar), kanuni (yeni kanunlar, çevre koruma, telif hakla
rı gibi) idari yapı ve teşkilat (bakanlıklararası münasebetler, ida
ri kontrol), tesis ve kuramlardır. (tiyatro, müze, kültür merkezleri

IV. ÜLKEMİZDE KÜLTÜR POLİTİKASININ TESBITÎ VE PLANLAMA ÇALIŞMALARIt
NA YÖN VERECEK İLKELER

1. Genel

Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Beyannamesinin 27 (1) 
maddesinde "Herkes toplumun kültür hayatına hür olarak katılma hak
kını haizdir" ifadesi yer almaktadır. Böylece kültür bir sosyal hak 
olarak ele alınmakta ve diğer sosyal haklar gibi devlete bazı görev
ler yüklemektedir. Bu yaklaşım kültürü bir zümre imtiyazı olmaktan 
çıkarmakta ve insan hayatının devletçe de desteklenecek bir boyutu 
haline getirmektedir. —

Günümüzdeki demokratik ve milli kalkınma politikası için
de temel tercihler teknik mülâhazalar yanında, toplumda mevcut değer 
hükümlerine göre yapılmak durumundadır. Kültür bu değerlerin toplamı 
ve bilincidir. Bu açıdan son yıllardaki kalkınma tecrübeleri incelen
diğinde kalkınmanın, toplumun ancak kendi kendine karşı yabancılaşma 
durumunda olmadığı hallerde ve kendi öz değerlerine oturabildiği öl
çüde başarılı olduğu görülmektedir.



Bu itibarla hızlı bir sosyal gelişme ve değişme içinde 
bulursan Türk toplumunun kültürel ihtiyaçlarının karşılanması, sa
dece maddi refah seviyesi ile değerlendirilmesi mümkün olmayan kal
kınmanın, yerine getirilmesi zaruri bir görevi haline gelmiştir.

Maddi ve manevi varlığımızın, milli bünyemizin özellik
lerinden ilham alarak geliştirilmesinde, Devletimizin ülkesi ve mil
leti ile bölünmez bir bütün halinde korunması, yaşatılması ve güç
lendirilmesinde, manevi beraberlik ve dayanışmamızın güçlü, bağla
yıcı, bütünleştirici ortak milli tutum ve davranışların hulûs ve 
sadakatle bağlantıların geliştirilmesinde milli kültürümüz, tüken
mez bir kaynak teşkil etmekte ve bu bakımdan, toplumumuzun bugünkü 
gelişme seviyesi itibariyle çok önemli bir rol oynamaktadır.

Planlı dönemde getirilen teşvik edici tedbirler ve tahsis 
edilen kaynaklar, kültür konusunda bazı gelişmelerin gerçekleşmesine 
yardımcı olmuşsa da, bu gelişmelerin sınırlı olduğunu^yeterli bulun
madığını kabul etmek gerekir.

Kültürün, sadece mücessem eserler veya alınıp satılabi- 
len tüketim metaı olarak anlaşılmaktan kurtarılarak, gündelik hayat 
içinde kişinin ve toplumun duyup yaşadığı bir ruh ve şahsiyet bütün
lüğü olarak ele alınmasına, bu görüş ile araştırılıp geliştirilmesi
ne ve yerleştirilmesine olan ihtiyaç, hızla değişen ülkemizde her- 
gün daha fazla hissedilmektedir.

Bunun ileticisi durumunda olan kültür faaliyet alanları
nın da, tesbit edilecek bir kültür politikasının geniş muhtevası 
içinde ele alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır.



Bütün veçheleriyle konuyu ele alacak, kalıcı ve somut 

bir kültür politikasının bulunmayışı, pek çok, sosyal ve ekonomik ) 

sorunumuzun sebebini teşkil etmektedir. Olaylar karşısında kişile-ş 

rin davranışlarına esas teşkil edecek değerler sisteminin ve kül-, 

tür kalıplarının bilgisizce tahrip edildiği görülmektedir.

Bu arada birer kültür mahsulü olan geleneksel sanat ve 

zanaat kollarımızın kayıtsızlık yüzünden kaybolmaktan kurtarılması 

gerekmektedir.

2. Atatürk'ün Kültür Politikası

Atatürk'ün uyguladığı kültür politikası belirttiğimiz 

esas ve ilkeler bakımından hedefi göstermektedir: Gerçekten Atatürk' 

ün kültür politikasının ana vasfı millîliktir. Bu politika esasında 

kültürün kendi benliğini, kimliğini korumasına dayanır; ancak kül

tür kendi öz varlığı ve gelişmesi içinde zenginleşmeye, başka kültür

lerin verilerinden kendi bünyesine uygun olanları almaya açık, ama 

taklitçilikten uzaktır. Atatürk "millî seviye ve tarihimizle müte

nasip bir kültürü kast" etmektedir. "Kültürün zemini milletin seci

yesidir" .

1 Mart 1922 tarihinde Büyük Millet Meclisinin 3» toplan

ma yılı açış konuşmasında Atatürk'ün şu sözlerinin, aradan elli yıl 

geçtikten sonra nasıl büyük bir hikmeti taşıdığını geçirdiğimiz son 

macera yılları bütün açıklığıyla ortaya koymuş değil midir? "Yetişe

cek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne 

olursa olsun en evvel ve herşeyden evvel Türkiye'nin istiklâline, 

kendi benliğine, an’anatı milliyesine düşman olan bütün anasırla



mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. Beynelmilel vaziyeti cihana 
göre, böyle bir cidalin istilzam eylediği anasırı ruhiye ile müceh
hez olmayan fertlere, bu mahiyette fertlerden mürekkep olmayan ce
miyetlere hayat ve istiklâl yoktur".

Atatürk'e göre kültür politikası akılcı ve gerçekçi ola- / 
cak, bilime, sosyal hayatın gerçeklerine, milletin seciyesini oluş
turan maddî ve manevî değerlere uygun düşen esaslara dayanacaktır.
Bu esasların tespiti, tanıtılması, öğretilip geliştirilmesi bu po
litikanın temel hedefleri olacaktır. /

Atatürk'ün tespit ve işaret eylediği bu esaslar, günümü
zün Türk milli kültür politikası ve kültür plânlaması faaliyetlerin
de ana direktifler olarak daima göz önünde bulundurulmalıdır.

Atatürk, Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Anadoluya geç
tiği ve Ankara'da ilk Büyük Millet Meclisini açtığı günden itibaren 
Kültür Politikasını, Türk Milletinin tarihi oluşumu içinde milli bir 
temele oturtarak şöyle demiştir :

"Kültür derken, tarihî karakterlerimize uygun bir kültür 
kasdeaiyorum. Çünkü Milli dehamızın, yaratıcılığımızın tam gelişme
si ancak böyle bir kültürle temin olunabilir. Kültür Milli zeminle 
mütenasiptir. 0 zemin Milletin karakteridir.



3. Genel İlkeler

Sayın Cumhurbaşkanı Orgeneral Evren dünyada ülkemizin 
de büyük ölçüde etkilenmekte olduğu bir ideolojik savaşın hüküm 
sürdüğünü ve bu taarruzun karşısında en güçlü korunma yolunun mil
li kültürümüze sahip çıkarak onu geliştirmek ve şuurlu bir bütün 
halinde yaygınlaştırmak olduğuna işaret etmişlerdir. Sayın Cumhur
başkanı 'nın bu direktifleri doğrultusunda ilgili kamu kuruluşlarının 
kendilerine ttüşen görevi eksiksiz olarak yerine getirebilmeleri ve 
günümüzde birçok sorunların temelinde yatan kavram, değer, fikir, 
kargaşasını çözümlenebilir, milli bütünlük şuuru düzeyinde yorumla
nabilir açıklığa kavuşturulmasını sağlayabilecek bir çalışma düze
nine girmeleri gerekmektedir.

Bu amaçla kurulan Milli Kültür Özel İhtisas komisyonunun 
esas görevi plan ve planlama açısından kültürel kalkınmanın, sosyal 
ve ekonomik kalkınmanın yanında gereken yeri ve ağırlığı kazanabil
mesi için kültür politikasına rasyonel ve objektif boyutları kazan
dırmak olmuştur. Kültürel faaliyetler sahasında alınacak kararların 
hazırlanması safhasında mevcut durum ve ihtiyaçlara ait bilgilere 
gerek vardır. Bu bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve sonuç
ların tercihler olarak takdim edilmesi yoğun bir çalışmayı gerektir
mektedir. Bu münasebetle tekrarlanmasında fayda görülen nokta, kemi
yet (nicelik) olarak tesbit edilmesi gereken hususun "kültür" değil, 
imkân ve kaynaklar olduğudur. Ancak kültürü ilgilendiren ilke tedbir 
ve tekliflerin alınmasında tabii ki normatif ve etik mülahazalar 
da yer alacaktır.



Bu çalışmalara yön verecek olan genel ilkeler aşağıda 
ifade edilmiştir :

3.1. Eşsiz ve zengin tarihimizin bize intikal ettirdiği 
en kıymetli mirası teşkil eden milli kültürümüz, sözlü kültürden 
yazılı kültüre geçiş merhalesinde, bu yönü ile tesbit edilmek du
rumundadır. Kültürel faaliyet alanları içindeki her branşta, önce
likle tesbit konusuna ağırlık verilecek, envanter çalışmaları dağı
nık, sahipsiz ve kaybolmaya yüz tutmuş olan bütün kültür unsurlarımı 
sistematik bir şekilde derlenmesini sağlayacaktır.

3.2. Milli kültürümüzün muhafazası, gözetilmesi gereken 
ikinci ilke olmaktadır. Bir yandan milli kültür unsurları ve faali
yet alanlarının sahih, itibara şayan ve inanılır vasfının korunması
na dikkat edilirken, öte yandan yabancı kültürlerin milli kültürümü
zü olumsuz yönde etkilemesini önleyici tedbirler alınacaktır.

3.3» Milli Kültürümüzün yaygınlaştırılması için yürütüle
cek faaliyetler ve alınacak tedbirler büyük bir önem taşımaktadır. 
Haberleşme ve yayın vasıtaları, kulağa ve göze hitap eden bütün va
sıtalar bu maksatla seferber edilecek, milli varlığımızın özü olan 
milli kültürümüz yurt sathında, bütün vatandaşlarımıza ulaştırıla
caktır .

3.4. Dünya milletleri arasında müstesna bir değeri olan 
milli kültürümüzün yurtiçinde ve yurtdışmda tanıtılması üzerine 
cnemli eğilinmesi gereken bir husustur. Tanıtma faaliyetlerinin yü
rütülmesinde, bu işle görevli kuruluşların faaliyetlerin gerektir
diği bünyeye, modern araç ve gereçler ile, yetişkin insangücüne sa
hip bulunması sağlanacak, yurtiçinde ve dışında tanıtıcı faaliyet
ler, tertiplenecek konferanslar, kongreler, sempozyumlar vs. ile 
sürdürülecektir.



3.5» Devraldığımız en zengin miras olan milli kültürü
müzü, gelecek nesiller^ daha da zenginleştirilmiş olarak intikal 
ettirmek zarureti, geliştirme faaliyetlerine de öncelik tanınması
nı gerektirmektedir. Bu maksatla yaratıcı, yapıcı mahiyetteki top
lu ve ferdi gayretler teşvik edilecek, yeni eserler ortaya koyacak 
kabiliyetlerin keşfedilmesi, yöneiüiliMBİ, değerlendirilmesi için 
gerekli bütün tedbirler alınacaktır.

3.6. Bu ilkelerin ışığında, özellikle kültür hizmetleri
nin organizasyonu konusu öncelik taşıyacaktır. Müesseseleşmeye önem 
verilecek, söz konusu hizmetleri yürütecek kuruluşlar arasında iş
birliğinin sağlanmasına dikkat edilecektir.

3.7. Kültür hizmetlerini olduğu kadar, kültür faaliyet
lerini de ehliyet ve liyakatle yürütebilecek insangücü, kendisini 
hissettiren en büyük ihtiyaç olarak görünmektedir. Ancak orta ve 
uzun vadede tatmin edici ölçüde bir çözüme kavuşabilecek olan hs» 
sorun, Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile yüksek öğ
retim kurumlan tarafından öncelikle ele alınacak şekilde planlana
caktır.

3.8. Toplum hayatında hukukun üstünlüğü ilkesini benimse
tecek faaliyetlerde bulunmak, kültür kalkınmasının temel gereğidir. 
Bu temeli hukuk ve kültür ilişkisini ve birliğini sağlayacak suret
te geliştirmek için gerekli faaliyetlerde bulunulacaktır.
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V. BÖlit MA HH9EBi88îl-jr ;

Millî Kültür Özel İhtisas komisyonu, millî kültür plânlaması 

hususundaM. çalışmalarının başlangıcında millî kültür politikasının 

hedefleri ve temel ilkeleri üzerinde durmuş ve aşağıdaki esaslar 

üzerinde mutabakat husule gelmiştir.

1. Millî hedefler

Millî kültür politikasının ana hedefi ile Türkiye'nin 

millî hedefi arasında mutabakat bulunması şarttır. Bilindiği üzere 

Türkiye'nin millî hedefi yurt içinde huzurun ve yurt dışında barı

şın gerçekleştirilip devam ettirilmesi, bağımsızlık, hürriyet, ada

let ve hak eşitliğine dayalı bir dünya düzeni içerisinde millî bir

liği, bütünlüğü ve Türk vatandaşlarının kanunlarla teminat altında 

bulunan hak ve hürriyetlerini koruyarak hayat şartlarını demokratik 

düzen içerisinde ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak geliştir

mek suretiyle Türk Milletini çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmak

tır. Bunun için genç kuşaklar beden ve ruhça sağlam, vatanperver, 

Türk Milletini yüceltmeyi amaç alan ve Türk milliyetçiliğinden gücü

nü çıkartan, demokrasiye inançlı ve Atatürk ilkelerine bağlı bir 

zihniyetle yetiştirilmelidirler. Bunun için Türk kültürü ve I&n'atı 

değerlendirilmeli, araştırılmalı, ve tüm yurt sathında yayılarak 

bütün toplumun bu kültürden yararlanması ve tanıması sağlanmalıdır.

Yukarda da işaret ettiğimiz gibi kültür politikası da 

belirtilen milli politika hedefleri doğrultusunda şekillendirilmedi 

ve buna uygun muhteva kazanmalıdır.



VI. AUT KOMİSYON RAPOR ÖZETLERİ

1. Kültür ve Dil 
1.1. Durum ;

Dil kültürün en büyük, en başta gelen unsurudur. 
Dil, Kültürün ilk ve temel unsuru olduğu gibi, diğer kültür unsurları
nın da başlıca taşayacısı ve hâzinesi durumundadır. Bu itibarla mil
let her şeyden önce ve daha çok dil birliği demektir.

Dil, kültür unsuru olarak millî birliği sağlar 
ve millet hayatını ayakta tutarken belli başlı şu vasıflarıyla bizmet= 
görür:

Dil bir milletin kâinatı kendisine göre seslendir
mesi, kâinatı ve hayatı kendisine göre' adlandırması, ona kendi damga
sını vurmasıdır. Dolayısıyle dil millî damgası en belirli olan kül
tür unsurudur.

Dilyfti^üEöenin aynasıdır, kalıbıdır. Fertler de, 
millet de dil ile düşünür. Dil bir milletin düşünce tarzını, düşünce 
sistemini, felsefesini aksettirir. Her milletin feleefesi tilinin 
içindedir.

Dil fertler ve nesiller arasında genişliğine ve de
rinliğine hizmet gören sosyal akrabalık bağıdır. Bu vasfıyle dil fert
ler arasında olduğu gibi, nesiller arasında da millî bütünlüğü, kül
tür birliğini temin eder.



Dil, millî hafızanın., millî hâtıraların, duygu 
ve düşüncelerin, bütün maddî ve manevî delerlerin, bütün buluş ve ya
ratışların müşterek hâzinesi, maziden istikbale yükselen millet haya
tının kesintisiz merdivenidir.

kil anlaşma vasıtasıdır, "ertleri millet hayatı 
içinde birbirine bağlayan ilk vasıtadır, insanlar duygu ve düşünce
lerini. meramlarını çil vasıtasıyle anlatırlar, "ert için de, cemiyet 
için de yükselmenin, başarının ve saadetin ilk anahtarı dildir. Bu 
balcımdan dilin "ert hayatındaki yeri de, millet hayatındaki yeri de 
çok büyüktür.

kil bilhassa edebiyatı kurmanın, millî edebiyatı 
meydana getirmenin de ana vasıtasıdır.

Bütün bu vası'larıyle dil, görülüyor ki bir mil
letin en büyük sosyal müessesesidir, "erdi hayat için de. sosyal ha
yat için de. millî hayat için ae bu büyük muessesenin hizmetlerinden 
bîgâne kalmak asla doğru değildir. Bilakis -fertler de, millet de, 
devlet de bu müessese üzerine titremek vazifesiyle karşı karşıyadır- 
lar. Bilhassa kürk milleti, işinde bulunduğu tarihî, .jeopolitik ve 
sosyal şartlarda bu. büyük kültür müessesesine her milletten daha çok 
itina etmek dr.rvnvndaöır.

Bu sebeple yeni beş yıllık kalkınma planında sos
yal ve kültürel kalkınma bölümüne girecek dil bahsinin ve bu hususta 
yapılacak islerin müstesna bir ağırlık taşıması gerekmektedir.



1.2. Tedbirler

1.2.1. Tesbit

Türk dilinin tarih boyunca ve günümüzde ya

yıldığı butun sahalar dikkate alınarak tesbit edilmesi gerekir.Bunun 

için yapılması icap eden çalışmalar şöyle sıralanabilir :

a) Metin neşri

Tiirk dili ile meydana getirilmiş bu

tun eserlerin belli bir sıra ile fotokopi, tehkidli neşir, normalleş

tiril mi ş neşir ve tahliller halinde yayınlanması; ağızlara ait metin
lerin İlmî usullerle,neşredilmesi.

b) Sözlük

Türkiye Türkçesinin sözlüğü; bütün 
tarihi devrelerin, lehçelerin ve şivelerin ayrı ayrı sözlükleri; kar

şılaştırılmalı lehçe ve şîve sözlükleri; etimoloji sözlükleri; eser

lerin sözlük ve indeksleri; meslek ve terim sözlüklerinin hazırlanması 

ve neşri. Bunlar arasında millî edebiyat ve cumhuriyet devirlerinde 

meydana getirilmiş eserlere dayanacak olan "Türkiye Türkçesinin Temel 

Sözlüğü" ile "İmlâ Kılavuzu" ilk ihtiyaçlardır.

c) Gramer

Türkiye Türkçesinin grameri; bütün ta

rihî devrelerin, lehçelerin, şîvelerin ve ağızların ayrı ayrı gramer

leri; karşılaştırılmalı lehçe ve şîve gramerleri; eser gramerleri ve



pratik gramerlerin hazırlanması ve neşri.

d) Araştırma

Yukarıdaki çalışmaların dışında ka
lan; Türkçenin mahiyetini, hususiyetlerini, gelişme ve yayılmasını tah
lil veya terkip halinde tesfcit eden diğer dil çalışmalarının yapılma
sı ve yayınlanması.

1.2.2. Koruma

Türk dilinin korunmasının üç cephesi var
dır: 1) Türk dili ile meydana getirilmiş eserlerin korunması, 2) Türk 
dilinin yapısının korunması, 3) Türkçenin gelecek nesillere intikal 
ettirilmesi.

Birinci şıkta yazılı abidelerin, yazma 
ve basma eserlerin muhafazası yer alır. Türkçe ile meydana getiril
miş bu eserler, ister yurt içinde ister yurt dışında olsun kaybolma- 
malı ve yıpranmamalıdır. Yurt dışındakilerin diplomatik teşebbüsler
le muhafazasına çalışılmalı, asgarî birer kopyalarının Millî Kütüp
haneye getirilmesi sağlanmalıdır. Nadir eserler kopyalar halinde ço
ğaltılarak muhtelif kütüphanelerde korunmalıdır.

Türkçenin yapısının korunması, dilin ilim 
ve millî kültür dışı müdahalelerden korunması demektir. Bu korunmada, 
Türkçe Türk milletinin konuştuğu dildir esasından ayrılmamak gerekir. 
Uolayısıyle Türkçenin aşırılıklardan, uydurmacılıktan uzak tutularak 
tarihten gelip istikbale giden bir kültür unsuru olması ve tabiî, ya
şayan Türkçe esası hiç bir şekilde gözden uzak tutulmalıdır. Yazılı



ve sözlü yayıncılıktan şirket ve tabelâların diline kadar, Türkşenin 

yapısına aykırı bütün kullanışlar durdurulmalıdır.

Bir dilin korunması, ancak gelecek nesil

lere intikal etmesi ile mümkün olur. Gelecek nesillere intikal etmeyen 

dil, ölü diller arasına girer. Bili intikal ettirmenin başlıca yolu, 

öğretim ve milli eğitimdir. Türkçe kendi yapısı içinde ve bütün zen

ginliği ile yeni nesillere öğretilmelidir. Bunun için bütün ders ki

tapları yaşayan, canlı, tab£Î ve zengin Türkçeyle yazılmalı, öğret

menler bu Türkçeyle teçhiz edilmeli, ders kitaplarında klâsikleşmiş 

metinler yer almalı, öğretâ&ıe yardımcı olarak ayrıca teknik merkez 

ve vasıtalardan seçkin edebî eserlere kadar başka yan desteklerden 

faydalanmak yoluna ehemmiyet verilmelidir.

Yapısı korunacak ve gelecek nesillere 

intikal ettirilecek olan Türkçe standart Türkçe olmalıdır. Standart 

Türkçe demek Türkiye Türkçesi demektir. Türkiye'de ağızlar, mahallî 

diller, köy dili hir umumî dil muamelesi görmemeli, İstanbul Türkçe- 

sine dayanan Türk yazı dilinin edebî dil ve kültür dili olarak konuş

mada ve yazıda tek standart Türkçe şeklinde kabulü mutlak olmalı,bu 

standart dil tesbit ve telkin edilmelidir.

Standart Türkçenin telkininde, öğretimde 

Türk dili şa şekilde ayarlanmalıdır : İlk ve orta okullarda telaffuz 

düzgünlüğü, kelime kadrosunun genişletilmesi; ve edebi yazı diline in

tibak aranmalı, liselerde ise gramere dayalı Türk dili dersleri müs

takil ve temel ders olarak okutulmalıdır.



Türk dilinin yayılması; Türkiye'de, Türklük 
âleminde ve dünyada olmak üzere üç zeminde ele alınmalıdır.

Türkçenin Türkiyede yaygınlaştırılması, 
Türkçesi zayıf vatandaşlara Türkçenin öğretilmesi, Türkçenin yetişen 
kütün gençliğe hakkıyle öğretilmesi, edebî dilin kütün Türkiye'de, 
nem fonetik, hem semantik ve sentaks kakımından müşterek yüksek kir 
kültür dili haline getirilmesi demektir.

'Türklük aleminde yayılması, kir taraftan 
Türkçenin zayıfladığı kölgeler olmak üzere Türkçenin unutulmasına 
mâni olmak ve Türkçeyi yaşatmak için lazım gelen teknik ve kültürel 
tedkirleri almak, diğer taraftan Türkiye Türkçesini kütün Türk kavim- 
lerinin müşterek yazı dili haline getirmek gayretlerini içine alır.
Bu arada Türkiye Türkçesinin diğer Türkçelerle kaşlıca müşterek ta
rafını teşkil eden millî kültür kelimelerinin kaykolmamasına dikkat 
etmek önemli kir noktadır. Bütün Türk şivelerinde müşterek olan kül
tür kelimeleri tilhassa türkçeleşmiş,yabancı kelimeler etrafında top
lanır. Zira ku kelimelerin şekilleri de kütün Türklük âleminde aynı
dır.

Türkçenin dünyada yayılması ise yabancı mem
leketlerdeki türkoloji çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek ted
birlerine dayanır. Türkiye yabancı ülkelerdeki türkoloji merkezlerini 
ve kürsülerini maddî ve manevî kakımdan teşvik ederek onların Türklük 
lehinde çalışmalar yapmasını sağlamalı ve Türkiyeyi türkolojinin mer
kezi yaparak türkologlara devamlı geniş burslar tahsis etmelidir. Bu 
arada türkoloji kongreleri de daha büyük kir kuvvetle ve önemle des
teklenmelidir.



Türkçenin dünyada yayılması için ayrıca, çeşit
li ülkelerde Türkçe kursları açan Türk Kültür Merkezlerinin de kurul
ması lâzımdır.

Türkçenin geliştirilmesinin ilk şartı, tabiî 
gelişme yollarının açık tutulması, dil zenginliğinin esas kabul edil
mesidir. Türkçe, felsefe, ilim ve teknolojideki modem gelişmeleri 
ifade edebilecek zengin bir dil haline getirilmelidir. Bunun için ye
ni terimuve kavramları karşılamak üzftre çalışmalar yapılmalıdır. Bu 
çalışmalarda Türkçenin ses ve şekil yapısına uyulmalı, âhenge ve mâ
nâ uygunluğuna dikkat edilmeli, bö^lece teklif edilen kelimelerin umu
mî kabule mazhar olması sağlanmalıdır.

1.3. Teşkilâtlanma

Yukarıda sayılan işlerin yapılması, ancak ba
zı teşkilâtların kurulması ile mümkün olabilir. Dünyada, kültür ve di
li kendi haline bırakma çağı kapanmıştır. Artık kültür ve dil işleri 
de devletin sosyal vazifeleri arasında yer almaktadır. Buna göre, yu
karıda dökümü yapılan dil işlerinin yürütülmesi için ayağıdaki teşki
lâtların! Jaıriılması gereklidir.

1.3.1. Akademi

Hem içinde bulunduğumuz dil anarşisini önle
mek, hem de dil alanında yapılacak İlmî çalışmaları yürütmek üzere 
bir dil akademisinin veya akademi hüviyetindeki bir müessesenin kurul
ması şarttır. Böyle bir kuruluşun, siyasî iktidarların veya bürokra
tik kadroların eline bırakılmaması gerekir. Kuruluşun hem ilim kadro
sunu, hem yürütme kadrosunu millî şuur sahibi dil bilginlerinin



meydana getirmesi lâzımdır. Bu müessese, dil işlerinde ana merkez ve 

tek otorite sayılmalıdır. Merkeze bağlı olarak çeşitli araştırma kol

ları teşkil edilmelidir. Ayrıca, akademi içinde teşkil edilecek bir 

kadro tarafından kanunların ve resmî metinlerin dili sürekli gözden 
geçirilmelidir.

1.3.2. Türkoloji Enstitüleri

Her üniversitede Bir Türkoloji Enstitüsü kurul

malı, Türk dili ve edebiyatı alanında yapılacak lisans üstü öğretim, 

bu enstitü tarafından yürütülmelidir. Üniversitelerin bütün fakülte 

ve bölümlerinde Türk dili dersinin mecburî hale getirilmiş bulunması, 

bu sahada bol elemana ihtiyaç doğurmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması 

için Türkoloji Enstitülerine veya Bölümlerine çok sayıda araştırma 

görevlisi kadrosu verilmelidir.

1.3.3. Millî Eğitim

Millî Eğitim Bakanlığı dil konusunda, kuru

lacak olan akademinin (veya akademi hüviyetindeki müessesenin ) geti

receği esaslara uygun olarak yeni bir teşkilâtlanmaya gitmeli, Talim 

ve Terbiye Kurulu bu esaslar dahilinde yeniden düzenlenmelidir.

1.3.4. TRT Türk Bili Dairesi

Dilin doğru öğrenilmesi, doğru telaffuz edil

mesi, yaşatılması ve yayılmasında en büyük vasıtalardan biri TRT'dir.

Bu sebeple TRT'de kullanılan dilin her bakımdan sağlam olması şarttır. 

Hem TRT elemanlarına dil eğitimi yaptırmak, hem Türkçeyi öğretmek üze

re yayın programları hazırlamak, hem de yayınları dil bakımından



kontrol etmek için TRT'de bir Türk Dili Dairesi kurulmalı; bu daire
nin kadrosu, üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri mensup
larından meydana gelmelidir.

1.3.5. YÖK Türk Dili Komisyonu

Üniversitelerdeki metfburî Türk dili dersleri
nin yürütülmesi, YÖK'te kurulacak türkoloji öğretim üyelerinden mü
teşekkil daimî bir komisyonunun idaresine verilmelidir.

1.3.6. Yayınlar

Yayınlar dil politikasında mühim bir yer tu
tar. Başta Kültür Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere 
bütün devlet yayınları bu yeni dil ve kültür politikasının icabına 
uymakla ve Akademi'nin tesbit edeceği esaslara bağlı kalmakla vazi
feli olacaktır. Ayrıca hususî bütün kitap, dergi ve gazete yayınla
rında da bu kültür ve dil politikasının yerleşmesi için devlet gerek
li tedbirleri alacaktır. Öte yandan devlet kendi yayınları dışında
ki müsbet Türk dili ve kültürüyle ilgili yayınları da teşvik etmeli 
ve desteklemelidir.

1.3.7. Kütüphane ve Arşiv

Türkçenin bötün metinlerinin, bütün dünya 
türkoloji çalışmalarının, Türkiye dışı Türk şivelerinin takibi, muha
fazası ve istifadeye sunulması için gerekli arşivlerin, mikrofilim mer
kezlerinin, büyük küçük bir kütüphaneler ağının kurulması dili ve kül
türü teşkilâtlandırmanın mühim bir unsurudur.
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1.3.S. Ticari Adlar

Ticarî kuruluşların adlarında ve tabelâlar
da şörülen dil bozukluklarını ve Türkçe dışı sapmaları önlemek için 
tedbirler alınması şarttır. Bu maksatla bir kontrol teşkilâtı kurul
malıdır.



2. Kültür ve Edebiyat 

2.1. Durum

Bir milletin kültür eserleri onun varlık şartı ve 
tarihi sürekliliğinin en sağlam temelidir. Bu itibarla yüzyıllar 
boyunca vücuda getirilen ve millî dile mal olan eserler milletlere 
devamlılık şuuru kazandırarak nesiller arasındaki köprüyü kurar. An
cak yazıya geçen her eser kültüre dahil olmakla beraber edebî eser
lerin diğer kültür eserleri arasında müstesna bir yeri vardır. Hatta 
denilebilir ki bütün bir insan, cemiyet, millet, insanlık ve varlık 
sahasını en geniş ve zengin şekilde kapsaması bakımından edebiyat 
bizzat kültürün kendisidir. Yahut en tesirli ve sürekli kültür va
sıtasıdır.

Duygu ve düşünceyi geliştiren ve şekillendiren şüphe
siz dildir. Ancak dili tesbit ve inkişaf ettiren, yaygınlaştıran, 
zenginleştiren ve güzelleştiren başlıca vasıta edebiyattır.

Dil-edebiyat-millî hayat arasındaki karşılıklı derin 
tesir ve sıkı münasebetler dolayısiyle bir milleti yaşatın, onun 
geçmişine olduğu gibi bugününe ve geleceğine de şekil veren ebedî 
değerler ancak edebî eserler vasıtasıyle yaşar ve yarınki nesillere 
intikal eder. Onun içindir ki bir millî varlık hâzinesi olan edebî 
eserlerin bilerek, anlayarak, düşünerek, severek korunması, yaşatıl
ması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi millet olmanın şuuruna varmak, 
milliyet duygusuna erişmek demektir. Milletlerin karakterleri, millî 
dilden edebiyata geçen milli ruhta mündemiçtir.



Türk milletinin ilk Türkçe eserlerden günümüze kadar 

gelen 1200 yıllık zengin bir edebiyatı vardır. Türkçenin ve Türk ce

miyetinin geçirdiği hızlı değişmeler, cumhuriyet nesillerini ondan 

uzaklaştırılmıştır. Ancak bu vâkıa yüzyıllar öıcesine giden Türk ede

biyat eserlerini yok farzetmeyi, yahut onları ehemmiyetsiz saymayı 

meşru ve mazur göstermez. Türkiyenin İlmî ve teknik sahada büyük ham

leler yapmakla beraber manevî sahavi ihmal etmesinin sonuçları son 

yıllarda en acı tecrübelerle ortaya çıkmıştır. İşte Türk dili gibi 

Türk edebiyatının da millî ve çağdaş bir anlayışla ele alınması bu 

boşluğu dolduracak, bugünkü ve yarınki Türk nesillerini millî varlık 

karşısında ve onun kök saldığı geçmişin duvarı önünde şaşkın kalmak

tan kurtaracaktır. Nihayet bugün de en mühim bir mesele olarak karşımız

da duran, mâzi ile nerede ve nasıl bağlanacağız sorusunun cevabı 

ancak edebî eserlerimizde bulunabilecektir. Eaasen cumhuriyet hükü

metlerinin millî kültür politikası da bütün bu hususların gerçekleş

mesine bağlıdır.

2.2. Tedbirler

2.2.1.Tesbit

Türk edebî eserlerinin tarih boyunca ve günümüzde 

yayıldıkları bütün sahalar dikkate alınarak tesbit edilmesi gerekir. 

Bunun için yapılması gereken işler şunlardır:

Türk Edebiyatı Bibliyografyası: İlk yazılı mahsul

lerden itibaren Türk edebiyat eserlerinin noksansız bir envanteri 

yapılmalı ve tam bir Türk Edebiyatı Bibliyografyası tertip edilme

lidir.



Sözlü edebiyat mahsullerinin tesbiti: Binlerce yıllık Türk 
halk kültürünün hâzinesi olan, Türk milletinin en saf inanç, duygu, 
düşünce, halk felsefesi ve değer hükümlerini ihtiva eden sözlü edebi
yat mahsullerinin modern kayıt vasıtaları.yle sistemli bir şekilde 
derlenerek yazıya geçirilmesi lâzımdır. Bu mahsuller köy köy toplan
malı, en küçük malzeme dahi ihmal edilmemeli, vakit geçirmeden banda 
alınarak çoğaltılmalı, bantlar bir arşivde muhafaza edilmelidir. Bu 
çalışma yalnız Türkiye'ye mühasır olmamalı, Türkiye dışındaki Türkle- 
ri de içine almalıdır.

Türk edebiyatının yazılı eserlerinin neşri: Türk ruhunu ve
Türk milletinin tarih içindeki macerasını bütün medeniyet devreleri 
içinde kavramak imkânını veren bütün edebiyat eserlerinin İlmî bir 
şekilde yayınlanmasına büyük ihtiyaç vardır. Hem üzerinde İlmî araş
tırma yapmak, hem geniş kitlelerce okunmalarını sağlamak, hem de bu
günün ve yarının Türk sanatçılarına yeni yaratma imkânları sağlamak 
için bu eserlerin çeşitli tarzlarda neşirleri gerekmektedir.

Araştırma: Bâebî eserler üzerinde çeşitli yönlerden araş
tırmalar yapılmalı ve bu araştırmalar neşredilmelidir.

2.2.2.Koruma

a) Türk edebiyatının korunmasının ilk şartı sanat 
değeri taşıyan edebî eserlerin neşridir. Bu yapılırken bilhassa eski 
Türk edebiyatına ait metinler; fotokopi, yeni Türk alfabesiyle İlmî 
neşir, fotokopi-ilmî neşir bugünün tabii Türkçesine aktarma şeklinde
yayınlanmalıdır.



b.) Türk edebiyatçılarının eserleri, en değerlilerinden baş

lamak üzere, antoloji ve külliyet halinde neşredilmelidir.

e) Millî edebiyat cereyanı devresine ait eserlere ayrıca 

önem verilmeli, bilhassa o devrenin Genç .^alemler, Türk Yurdu gibi 

bugün de besleyici fikirler ihtiva eden dergileri yeni Türk alfa

besiyle aynen basıl*alıdır.

d) Ayrı bir seri halinde Atatürk devri Türk edebiyatının 

eserleri külliyat halinde yayınlanmalıdır.

e) Okul kitaplarına girecek Türk edebiyatına ait metinlerin 

asılları verilmeli, böylece Türk çocuklarına kültürün^kaynaklara 

gitmek, onları aslından bilmek demek olduğu öğretilmelidir.

f) Ölen Türk edebiyatçılarının özel eşyaları, kütüphaneleri, 

evrak ve müsveddeleri muhafaza edilmeli, hatıraları korunmalıdır. 

Ayrıca, edebiyatçılarımızın yaşadıkları sırada filim ve ses kayıtları 

yapılmalı, ilgili arşivlerde muhafaza edilmelidir.

g) Türk kültür ve edebiyatının ana kaynakları olan eski 

gazete ve dergi koleksiyonlarını, arşiv vesikalarını, yazma eserleri 

bugünkü bakımsız ve tasnifsiz durumdan kurtarmak için mikrofilimleri 

alınmalı ve çoğaltılarak kütüphanelere dağıtılmalıdır. Aynı şekilde 

basılı eserlerin nadir olanları da fotokopi veya mikrofilm usuluyle 

çoğaltılmalıdır. Ayrıca bugün kütüphanelerde gitgide harap bir hale 

gelen bazı yazmaların, eski gazete ve dergilerin onarımınına ihtimam 

gösterilmelidir.



h) Türkiye'nin her tarafında yayınlanan kültür ve edebiyat 
eserleri - . Kültür Bakanlığının bünyesindeki bir merkezde toplanmalı
dır. Bugün Türkiyede teknik ve ziraî sahadaki eser ve mahsuller tam 
olarak bilindiği ve rakamlara döküldüğü halde manevî sahadakiler bü
tünüyle bilinmemektedir. Bu yayınların bir merkezde toplanması, tes- 
bit edilmesi ve değerlendirilmesi yeni kabiliyetlerin ortaya çıkarıl
masına da imkân verecektir.

2.2.3ıYayma ve Geliştirme

Türk edebiyatının çağdaş, millî, milletçe benimsenen 
ve nesilleri besleyen bir hüviyet kazanması onun en geniş kitlelere 
yaygınlaştırılmasıyla kabildir. Yüzyıllar boyunca Türk edebiyatında 
işlenmiş olan Türk milletinin millî ve manevî değerleriai aktüel ha
le getirmek, gelecek„nesillere intikâl ettirmek ve bugün o kadar ih
tiyaç duyulan ortak millî kültürü korumak ancak bu yoldan mümkündür. 
Bunun için :

a) Türk edebiyatı önce okullarda yaygınlaştırılmalı, 
Türk edebiyatçılarının eserlerinden seçilecek en güzel metinler ders 
kitaplarına mutlaka girmelidir. Buna ilâve olarak büyük Türk yazar
larının her biri için, izahlı ve lügatlı seçmeler hazırlanmalıdır. 
Bunlar yapılarken özellikle okullara ve resmî kütüphanelere girecek 
eserler, bir heyet tarafından ilim ve millî kültür süzgecinden ge
çirildikten sonra yayınlanmalıdır.

b) Çocuk edebiyatına bilhassa önem verilmelidir. 
Bugün en geniş okuyucu kitlesini teşkil eden Türk çocukları, ekono
mik ve ideolojik maksatlarla yayınlanan çosuk kitaplarının zararlı



telkinlerine maruzdur. Dine, milliyete, devlete, mülkiyete, hattâ 
öğretmene ve aileye isyan duyurularıyla dolu olan bu tür yayınların 
mutlaka önlenmesi devletin görevi ve Millî Eğitim kanununun gereği
dir. Millî Eğitim ve Kültür Bakanlıkları Türk çocuklarının manevî 
gıdasını zehirleyen bu cins neşriyata engel olmak yükümlülüğü altın
dadır. Bir taraftan böyle yayınlar ilim, millî kültür, millî ahlâk 
ve şuur denetiminden geçirilirken ve aileler bu konuda ikaz edilirken, 
diğer taraftan Kültür Bakanlığı, Türkiye'nin millî değerlerini telkin 
eden eserlerden kurulu bir çocuk edebiyatı serisi çıkarılmalıdır. Bu 
kitaplar ucuz, güzel, resimli ve itinalı bir şekilde binlerce basıla
rak Türkiye'nin her tarafına dağıtılmalı, bilhassa dışarıda çaladan Türk 
ailelerinin çocuklarına ulaştırılması sağlanmalıdır.

c) Türkçenin uğradığı hızlı değişmeler yüzünden eski eser
ler geniş halk kitlesi, gençler ve hattâ aydınlar tarafından bugün 
okunamaz hale gelmiştir. Bundan dolayı Türk edebiyatının temel eser
leri, mütehassıslarınca, günümüzün tabiî Türkcesine aktarılmalıdır.
Bu nevi aktarmalarda dil ve üslûp nüansları kısmen kaybed-lse bile 
duygu ve düşünce muhtevasını aynen vermek mümkündür.

d) Türk edebiyatının en güzel eserleri, sürekli olarak 
T.R.T.de tanıtılmalı, radyo ve televizyonda özel saatler ihdas edi
lerek konuşmalar, sohbetler, açık oturumlar yapılmalıdır. Bu eserler
den seçilmiş parçalar plak, kaset, ve video haline getirilmeli, okul
lara, kütüphanelere, kitabevlerine dağıtılmalıdır.
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e) Geniş kitle için görüntü, sesten ve mücerret fikirden 
daha tesirlidir, hu itibarla millî değerleri güzel bir şekilde iş
leyen edebî eserler bozulmadan ve hakikaten anlayan uzman ve sanatçı- 
larca film haline getirilerek T.R.T.de sürekli olarak gösterilmeli
dir. Her filmin sonunda düzenlenecek tartışmalı oturumlar ise, bu 
eser ve filmlerin sadece gözde kalmayıp bir sanat ve tefekkür konusu 
olmasını sağlayacaktır. Belgeli diziler için de aynı tedbirler düşü
nülmelidir.

Bütün bu plak, kaset ve filmleri Türkiye dışında çalı
şan vatandaşlarımıza da ulaştırmak suretiyle onlarda hakiki Türk- 
çenin ve millî şuurun korunması temin edilmelidir.

Hattâ bu malzemeler bugün pek çok yabancı ülkede faa
liyet gösteren Türkoloji enstitülerine de gönderildiği takdirde Türk 
çenin ve Türk edebiyatının dış dünyada en sağlam şekilde tanıtılması 
kabil olacaktır.

f) Türk edebiyatının dünyaya yayılması güzel eserlerin 
aslına uygun şekilde yabancı dillere tercümesiyle mümkündür. Bu 
tercümeler Türk edebiyatının evrensel bir karakter kazanmasını ve 
dünya kültürüne katkısını sağlayacaktır. Böyle bir tercüme faaliye
ti, Türk edebiyatının, bazı şahıs ve zümrelerin dünyaya maksatlı 
olarak propagandasını yaptıkları eser ve şahsiyetlerden ibaret ol
madığını da ortaya koyacaktır.



g) Türk edebiyatını dış dünyaya açmak için, ayrıca, Tür

kiye'deki sanat, edebiyat, ilim, ve kültür faaliyetlerini tanıtıcı 

yabancı dillerde yıllık dergiler yayınlanmalıdır.

h) Bir bütün olarak Türk edebiyatı Türk dünyasının ede

biyatı demektir. Bu bütünlüğü kurmak ve devam ettirmek için dış Türk- 

ler'in edebiyatlarını tanımak ve Türkiye Türklüğünü edebiyatını da 

onlara tanıtmak şarttır. Bunun için:

Çeşitli Türk lehçelerinde yazılmış değerli eserler, 

Türkiye'de yayın hakları Kültür Bakanlığı'nca satın alınarak, yeni 

Türk alfabesi ile aynen ve günümüz tabiî Türkçesine aktarılmak su

retiyle yayınlanmalıdır.

Türk edebiyatının değerli eserleri, antolojiler veya 

tek tek eser halinde, dış iürklerin alfabe ve lehçelerine aktarıl

malıdır.

ı) Avrupa'da örnekleri görüldüğü üzere, Türk edebiyatının 

ana eserleri her yaş ve tahsil seviyesine göre yeniden düzenlenerek 

yayınlanmalıdır.

j) Bugün çağdaş metod ve görüşlere göre bir bütün olarak 

yazılmış Türk edebiyatı tarihi yoktur. Öncelikler kaynak, metod ve 

değerlendirme bakımından aşılmıştır. Bunun için Türk edebiyatının 

toptan ve çağdaş bir görüşle ele alındığı bir "Türk Edebiyatı Ta

rihi" ne ihtiyaç vardır. Böyle bir çalışma, tek bir şahsın güç yeti

nemeyeceği bir faaliyettir. Bu vazife geniş bir mütehassıslar heye

tine verilerek modern bir Türk edebiyatı tarihi yazdırılmalıdır.



Ayrıca, bu esere dayalı bir "Türk Edebiyatı Ansiklopedisi" 
yayınlanmalıdır,

k) Yüksek öğretimde tıpkı Türkçe dersi gibi, mecburi Türk 
kültürü dersleri ihdas olunmalıdır.

1) Türk milletinin kültür değerlerini sanatkârâne bir şe
kilde işleyen yeni edebî eserler yazdırılmalıdır.

Bu faaliyet millî değerlere dayanan köklü bir çağdaş 
edebiyatın kurulmasını mümkün kılacaktır. Türk edebiyatının her dev
resine ait eserlerde çağdaş Türk yazarlarının faydalanacakları bir 
yığın zenginlik vardır. Bu kaynaklardan bugüne gelebilen günümüz ve 
yarınki Türk edebiyatçıları edebiyatımıza yeni ufuklar kazandıracak
lardır.

m) Yaşayan Türk edebiyatçıları ve yeni kabiliyetler ara
sında yarışmalar açmak ve teşvik ödülleri verilıaölidir.

n) Ünlü Türk yazarlarının eserleri devletçe satın almarai 
onlara maddî destek sağlanmalıdır.

o) Hiç bir parti, politika ve ideoloji kastı gütmeden her 
yıl çıkan edebî eserlerden seçmeleri ihtiva edecek bir "Türk Edebiya 
tı Yıllığı" neşretmelidir.
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p) Yayınlanmakta olan edebî eserlerin objektif ölçülerle 
değerlendirildiği üç yahut altı aylık bir "i'ürk Edebiyatı Tenkit Der
gisi" çıkarmalıdır.

r) Türkiye ve Türkiye dışında yapılan Türkoloji çalışma
larını tanıtıcı mahiyette bir "Türkoloji Haber Bülteni" yayınlanmalı
dır.

s) Üniversitelerin ve özel yayınevlerinin baskı imkânları 
dışında kalan Türk edebiyatı üzerindeki İlmî araştırmaların devletçe 
basılması, yazarların teşvik edilmesi ve maddî destek sağlanması 
gereklidir.

t) Türk edebiyatına ait temel eserler millî şuura mal edil
melidir.

Millî hayat birlikte inanılan ortak değerlere dayandığı 
gibi, millî kültür de halkın ve aydınların üzerinde münakaşasız itti
fak ettiği bazı ortak millî eserlere dayanır. Esasen millî şuur, dü
şünce, zevk ve hassasiyet, büyük nisbette bu eserler sayesinde geli
şir ve devam eder. Türkiye'deki Kültür buhranında en çok ızdırabı 
çekilen eksiklik bulur. Bu eksiklik giderildiği takdirde, yaşayan 
ortak kültürün temelleri daha sağlam atılacak, Türk birlik ve bera
berliğinin şart koştuğu "Türk milleti ve Türk milliyetine birlikte 
mensubiyet duygusu" zinde tutulabilecektir.

Böyle bir anlayışla seçilecek Türk edebiyatının temel 
eserleri her Türk'ün ve Türkiye'deki her kuruluşun kütüphanesinde 
bulunması şart olan kitaplardar. Bu eserler, devletçe ucuz itinalı 
baskıları yapılaraK, mümkün olduğu kadar yaygınlastırılmalıdır.



2.3. Teşkilâtlanma

Yukarıda belirtilen hususların gerçekleşmesi için 
aşağıdaki teşkilâtların kurulması gerekir:

2.3.1.Türk Edebiyatı Enstitüsü

Kurulacak olan Akademi veya ona paralel raüessesede bir 
Türk Edebiyatı Enstitüsü teşkil edilmeli ve bu enstitü Türk edebiyatı 
ile ilgili çalışmaların merkezi olmalıdır.

2.3.2.Türk Edebiyatı Araştırma Merkezi

Türk edebiyatı meselelerini araştırmak üzere TÜBİTAK'a 
paEalel bir Türk Edebiyatı Araştırma Merkezi kurulmalıdır.

2.3.3.Edebiyat Liseleri-

Üniversiteye talebe yetiştirecek olan Liseler Ben ve 
Edebiyat Liseleri olarak ikiye ayrılmalı, Fen Liselerine mukabil 
Edebiyat Liseleri teşkil edilmelidir.

2.3.4.Müzeler:

Tanınmış edebiyatçıların her biri için ayrı ayrı mü
zeler kurulmalıdır. Ayrıca, Türk edebiyatının tarih içindeki akışını 
göstermek üzere umumi bir "Türk Edebiyatı Müzesi" meydana getirilme
lidir.

2.3-5.Arşivler

Sözlü edebiyat mahsullerini ihtiva eden bantalarm ve 
çeşitli edebiyat vesikalarının muhafaza edileceği arşivler kurulmalıdı



3. Kültür ve l'ürk Musikisi 

3.1. Durum

Hiç şüphe yok ki, kültür bir milletin şahsiyetinin 
ifadesi olan milli bir vak'adır. Çeşitli kültürlerin birbirlerine 
tesirlerde bulunması, bazan yeni sentezlerin meydana gelmesi tabiî 
ve mümkün görülmekte ise de, esas olan millî özün zedelenmesinden 
ve hattâ tamamiyle bir yana atılarak başka bir kültürün hakimiyeti 
altında yok olup gitmesinden de kaçınılması, ehemmiyetle gözönünde 
tutulması gereken bir husustur.

Milli kültürümüzü teşkil eden unsurların arasında mû
sikîmizin çok seçkin bir yeri vardır. Pek eok sanat dalında olduğu 
gibi, mûsikîmiz bakımından da, zaman içinde müsbet bir sentez, ya
bancı tesirlerin çok iyi sindirilmesiyle mümkündür. Bu yapılmadığı 
takdirde, son asır içinde görüldüğü gibi, çok değerli millî ele
manların bir daha geri gelmeyecek şekilde yok edilmesi, ıhsiyetsiz 
ve kozmopolit, son derece değersiz mahsûllerin ortalığı kaplaması 
söz konusu olabilir. Yenileyici, müsbet bir senteze varabilmek için, 
milletlerin kendilerine has olan kültürlerini ayrı ayrı yorumlamak 
ve değerlendirmek gerekir.

Milli mûsikimiz, aynı zamanda milli birliğimizin oluş
masında, en az ana dilimiz kadar rol sahibidir. Milletimizin duygu ve 
düşünce birliğinde, milli bir şuura yükselmesinde onun büyük bir payı 
vardır.



Ancak, Millî Mûsikîmizin tarifinde hataya düşülmemesi de 
aynı derecede ehmmiyet taşımaktadır. Bu hususda başlıca İlmî, objek
tif kriter, milletimizin, tarih boyunca geliştirdiği, farklılaştır
dığı, kendine mahsus hüviyetiyle yaşattığı Türk Mûsikîsi Ses SisSemi'v® 
bu sistem içinde meydana gelen mûsikînin gene kendine mahsûs ifade tar
zına, üslubuna uygunluk olmalıdır. Bunlar, Türk Mûsikî Dilinin sesle
rine ve telâffuzuna uygunluk gibi düşünülebilir.

'Türk Mûsikisi, her ne kadar, bugün "Türk San'at Mûsikîsi" 
ve "Türk Halk Mûsikîsi" diye adlandırılan iki ana dalda icra edilmek
te ise de, mahalli tavır ve edâ farklılaşması neticesinde ortaya 
çıkmış olan bu durumun, temelde tam bir birliğe ve bütünlüğe sahip 
bulunan Türk Mûsikîsinin muhtelif tezâhürlerinden ibâret olduğunun 
unutulmaması; bu tezâhürlerin hususiyetlerinin korunmasına özen gös
terilmekle birlikte, yanlış ve kasdî yorumlamaların, Mûsıkîaizin her 
türüne zarar verdiği ve zarar vereceği de asla hatırdan çıkarılmıyarak, 
her türlü faaliyetde Türk Mûsikîsinin birliğinin ve bütünlüğünün zede
lenmemesine mutlaka itina edilmesi gerekir.

Bir Devlet Politikası olarak kabul edilmesi gereken Milli 
Mûsikîmizin araştırılmasında, eğitiminde, icra kurullarında ve topluma 
aktarılmasında da, hususiyetlerine sâdık kalınarak ve bütünlüğü koru
narak değerlendirilmesine özen gösterilmelidir.

TRT'nin faaliyetlerini, kabul ve tâkibedilecek Milli Kültür 
Politikası esasları içinde sürdürmesi sağlanmalıdır.



Milli Mûsikînin eğitimi ve öğretimi (Milli Eğitim Bakanlığı, 
Üniversiteler), toplama aktarılması ve yaygınlaştırılması (İcra Top
lulukları ve TRT), üretilmesi ve kullanılması (Bestekârlar, İcrası 
San'atkârlar, Plâk, Band ve Kaset Endüstrisi vs) gibi her türlü faa
liyetin de, gene bütünlük gösteren bir Milli Mûsikî Politikası çerçe
vesinde ele alınması ve değerlendirilmesi şarttır.

Resmî Kurumlar dışında faaliyet gösteren şahısların ve mües- 
seselerin, kanunlar çerçevesi dışında denetlenmesi mümkün olmadığından, 
aslında, çok geniş ve tesirli bir kesimin, Devletçe takib edilecek 
Milli Musikî Politikasının içine çekilebilmesi için, ödüllendirme, 
satın alma, vergi indirimi veya muafiyeti gibi, teşvik edici, özen
dirici tedbirlerin de, gene aynı Politika çerçevesinde ve aynı bü
tünlük gözönünde tutularak alınması ve devam ettirilmesi büyük ölçüde 
fayda sağlayacaktır.

3.2. Yapılacak Çalışmalar

Milli Mûsikimizi muhafaza, geliştirme, yayma ve yaygın
laştırma, bu sahadaki düzensizliklerin, sorumsuzlukların giderilmesi, 
boşlukların doldurulması, ancak, sistemli ve tesirli bir müesseseleş
me ile mümkündür. Milli Mûsikî mevzuunda en mühim eksiklik, eğitim ve 
öğretimde, icra'da ve cemiyet içindeki münâsebetlerde, bu fonksiyonlara 
ışık tutacak, onlara temel teşkil edecek, İlmî, objektiv kriterlerin ek 
sikliğidir. Türk Mûsikîsi, bilgili ellerde ilmi bir şekilde ortaya ko
nulmalıdır. Mevcut bütün eserlerimiz sıhhatli bir şekilde tesbit ve ic
ra edilmelidir.



Yapılacak çalışmaların bir politika çerçevesi içinde şu 
müesseselerle, mevzuat ve uygulamaya ilişkin şu gibi tedbirlerle 
başarıya ulaştırılması mümkün görülmektedir.

3.2.1.Türk Mûsikîsi Araştırma Enstitüsü;

Milli Mûsikî sahasında, tesbit, koruma, değerlendirme 
ve geliştirme konularında araştırma ve inceleme yapabilmek için TÜRK 
MUSİKÎSİ ARATTIRMA VE İNCELEME ENSTİTÜSÜ'nün, bir an önce kurulmaaı 
lâzımdır.

Bu enstitüde çalışacakların, mevzularında ihtisas 
sahibi olmalarına önem verilmeli, ehliyet ve liyâkatleri dikkate 
alınarak kendilerine, geniş mali imkanlar sağlanmalıdır. Kültürün 
pahalı bir meta olduğu unutulmamalıdır.

Enstitü, lisans üstü eğitim verebilen bir statüde olmalı, 
ayrıca geniş bir arşiv ve dokümantasyon merkezi olarak da çalışmadadır.

Enstitü aynı zamanda:

a) Türk Mûsikisi Nazariyâtı
b) Türk Mûsikisi Tarihi
c) Nota
d) Biografi alanlarında da ilmi esaslara uygun yayınlar

da bulunulmalıdır.



3.2.2.le'lif Hakları

Kurulacak müesseseler arasında boşluğu hissedilen 
"Telif hakları" müessesesidir.

Devletin asli görevleri arasında yer alan: "San'at- 
kârların ve San'at Eserlerinin Korunması" ancak, ciddi ve güçlü bir 
Te'lif Hakları Müessesesi ile mümkündür. Bütün medeni memleketler
de benzerleri bulunan bu tür müesseselerin bizde olmayışı, kurulmaya 
çalışanların da, mevzuat eksikliği veya düzensizliği yüzünden yeter
siz kalması, bilhassa mûsikî sahasında çok büyük tahribat yapmıştır. 
Yüksek seviyeli san'atkârlar, ilmi haysiyete sahip araştırmacılar 
verimsizliğe sevk edilmiş, buna karşılık kâr sâikıyla ortaya çıka»' 
kalitesiz eserlerin, milletin mûsiki zevkini hergün biraz daha bozma
sına ve bu alandaki yozlaşmaya seyirci kalınmıştır; hatta bilmeden 
teşvik edilmiştir. Te'lif Hakları Müessesesi'nin, Batı'daki benzerleri 
gibi, hem dernek, hem de sınırlı ticari faaliyeti birarada yürüte
bilecek bir hukuki statüde olması gerekmektedir. Bugünkü mevzuatımız 
böyle bir statüye imkan vermediğinden, gerekli kanunî düzenlemenin 
yapılmasıyla, vazifelerini sağlam ve sıhhatli ve de tesirli bir biçim
de ifa edebilecek bir Te'lif Hakları Müessesesi Kurulabilecektir.
Bu müessese sadece, hak sahiplerinin menfaatlerini korumakla kalmı- 
yacak, böyle bir müessesenin olmayışı yüzünden Devletin uğradığı, 
hatırı sayılır vergi kaybını da ortadan kaldıracaktır.



3.2.3.Milli Mûaiki Konseyi

Bütün ileri memleketler, milli kültürlerini ve bu çer
çeve içinde milli mûsikilerini, alâkalı san'at kuruluşlarıyla, Dev
letin o sahadaki temsilcilerinin meydana getirdikleri resmi veya 
yarı resmi "San'at Konsey'leri" vasıtasıyla değerlendirmektedirler. 
Ayrıca, UNESCO'ya bağlı Milletlerarası Sanat Konseyi" ile işbirliği 
yapmaktadırlar. Bizde de bu konsey kurulmalı , böyle bir müesseseden 
yararlanılmalıdır.

Gerek milli, gerek milletlerarası seviyede Milli Kül
türümüzün ve Milli Mûsikimizin değerlendirilmesi, planlı biçimde 
geliştirilmesi, yayılması ve tanıtılması bakımından, yukarıda sözü 
edilen tarzda bir organizasyon'un gerekliliği ve "aydaları tartışıl
maz. Bu bakımdan, böyle bir organizasyon'un bir an önce gerçekleşti
rilmesi ve faaliyete geçirilmesi tavsiye edilir. Yalnız, müesseseyi 
ölü doğmuş duruma düşürmesinden mutlak suretde kaçınmak gerekir. Her- 
şeyin üstünde, bu konsey'in, adına uyacak şekilde, Milli Musikî esas
larına kesinlikle bağlı kalması ve bu esaslar çerçevesinde faal, yet 
gösteren kişilerden ve kurum temsilcilerinden meydana gelmesi şarttır



3.3. Mûsiki Eğitimi İle İlgili Tedbirler 

3.3.1.Eğitim

Eğitim, gerek dünyada, gerek yurdumuzda, çevreden, 
bilinenden hareketle, dışarıya, bilinmiyene yöneliş şeklinde ele 
alınmakta ve bu yönelişde milli unsurlar ağır basmakta, milli kültür 
temel teşkil etmektedir. Kendi kültürüne, kendi gerçeklerine sırt 
çeviren bir eğitim sistemi, yakın tarihde yaşadığımız dramatik olay
ların başlıca müsebbibidir.

Türk Mûsikî tarihinden biliyoruz ki, milli mûsiki
miz asker ocaklarında, konak saray ve evlerde, bu arada birer Kon
servatuar niteliği taşıyan tekkelerde çalınıp söyleniyor, bunların 
üstünde "Saray Enderun Mûsiki" mektebinde öğretim ve tatbikatı yapı
lıyordu. Son olarak, bu asrın başlarında pek çok mûsiki üstadımız ta
rafından mûsikimizin esasları ilmi bir şekilde ortaya konularak bir 
"yeniden doğuş" başlatıldı. Bu müsbet başlangıca, atılan adımlara 
rağmen "Eğitim" meseleleri çözümlenemedi.

Milli Eğitim'le Milli Mûsikî Eğitimi arasında sıkı bir 
münasebet olması gerekirken, yarım yüzyılı aşkın bir süreden beri böyle 
bir münasebet mevcut değildir. Devlet katında, Türk Musikîsi Eğitimi 
veren ilk ve tek ciddi müessese, Türk Mûsikisi Devlet Konservatuarı, 
ancak 1976 yılında faaliyete geçebilmiş ve günümüze kadar da çeşitli 
engellemelerle karşılaşmıştır. Bu kurumun mezunlarına henüz öğret
menlik hakkı sağlanamamıştır. Halbuki yurdumuzda müzik öğretmeni 
açığı İo 80'in üzerindedir.



3-3.2.Eğitim Konusunda Şunlar Teklif Edilebilir.

a) İlk ve orta dereceli okullarda, Milli Mûsikî Eğitimine 
mutlaka yer ve ağırlık verilmeli ve bu sistem içinde tatbikat yapıl
malıdır.

b) Bu okullarda okutulacak kitaplar, Milli Mûsiki esas
larına göre yeniden hazırlatılmalıdır. Yazarlarda, ehliyet ve liyâ- 
kata ehemmiyet verilmelidir.

c) Eğitim ve öğretim kadrolarında Milli Mûsiki mevzuunda 
istihdam edilecek elemanların te'mini için, başta Türk Mûsikisi 
Devlet Konservatuarı olmak üzere, lisans ve lisans üstü eğitim veren 
yüksek okulların, mevcudlarınm geliştirilmesi, ek bölümlerle tak
viyesi veya yenilerinin açılması sağlanmalıdır.

d) Bu sahada faaliyet gösteren Konservatuarlar, muhtelif 
bölgelerin mûsiki potansiyeli gözönünde tutularak, yaygmlaştırıl- 
malıdır.

e) TRT Milli Mûsiki politikası esaslarına uygun olarak 
yayın yapmalı, mûsikîmizi ve milli zevkimizi bozan, gerileten, en
gelleyen programlardan şiddetle uzaklaşmalıdır.

f) Halk Eğitim Merkezlerinin, Belediye Konservatuarlarının 
ve özel mûsikî cemiyetlerinin, Milli Mûsikî alanındaki çalışmaları 
teşvik edilmelidir.
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g) Milli Mûsiki eğitiminde kullanılacak kitap, plak, band 
ve benzeri her türlü araç-gerecin temininde hem Devlet kurumlan, 
hem de özel kurumlar ve kişiler vazifelendirilmen; özel teşebbüs, 
ödüllendirme, satın alma, vergi indirimi gibi tedbirlerle daha çok 
çalışmaya çekilmeli dir.

h) Saz yapımı ve onarımı teşvik edilmelidir. Milli sazla
rımızda standartlaşma sağlanmalı bu ölçülere uygun seri üretime ge
çilmelidir.

ı) Saz yapımı için gerekli malzemenin ve diğer araç-gereç 
leriiı ithali kolaylaştırılmalı; gümrük muafiyeti sağlanmalıdır.

3*3.3.Ek Tedbirler <

a) Kamu kesiminae faaliyet gösteren ses ve saz san'atkâr- 
larının ücretleri arasındaki dengesizlik giderilmelidir. T.R.T.nin 
istisna Akitleri, ilmi^objektiv kriterlere göre ve hakkaniyete uya
cak şekilde yeniden düzenlenmelidir. "Tarife" sisteminin yerine "Te
lif hakkı" ödenmesi yoluna gidilmelidir.

b) Devlet San.'atçılığı statüsü, Mûsikimize hizmet eden 
san'atkârlara da tevcih edilebilecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.

c) Arşiv ve dokümantasyon değeri taşıyan malzemenin, Ar
şivler veya dokümantasyon merkezleri tarafından satın alınabilmesi 
için gerekli mali imkan ve kolaylıklar sağlanmalıdır.



d) San'atkârlarımızın bilhassa yurt dışı faaliyetlerini 
düzenliyebilecek, onların ve dolayısıyla Milli Mûsikimizin daha iyi 
tanıtılmasını sağlıyabilecek bir organizasyon veya Impresario'lük 
MüesseseSi kurulmalı veya kurdurulmalıdır.

e) Milli Mûsikimizin içinde mümtaz bir yere ve pek büyük 
ehemmiyete sahib bulunan Dini Mûsikimizin ve Mehter Mûsikîsinin 
tesbit, muhafaza, tanıtım ve yaygınlaştırılmasına bilhassa itina 
gösterilmelidir. Milli Birliğimizin kurulmasında ve muhafazasında 
çok büyük payı olan bu iki mûsiki türünün eğitim ve öğretimiiıe ve 
icra'ma gereken titizlik ve özen esirgenmemelidir.

3.4. S onuç

Yukarıda ifade edilen görüşler çerçevesinde, gerek 
politikası, gerek öğretim ve eğitimi, gerekse kitlelere aktarılması 
ve yaygınlaştırılması bakımından ele alınacak mûsikinin, Milli Kültüre 
hayatiyet veren unsurları mutlaka ihtiva etmesi gerekmektedir. Bugün 
herşeyden çok ihtiyaç duyduğumuz Milli Birliğin tesis ve muhafazasın
da, Milli Mûsikimiz tükenmez bir kaynak teşkil etmektedir. Bu kayna
ğın işlenmesi, değerlendirilmesi, millet ve memleket yararına kul
lanılması için her türlü gayretin gösterilmesi, emek ve çabanın har
canması, bu yolda hiçbir fedakârlıktan kaçmılmaması şarttır ve mû
sikîmizin, mutlaka milli kültür esasları dahilinde değerlendirilmesi, 
her türlü tedbirin vakit geçirilmeden alınması gerekir. İleriye gidiş 
ancak bu yoldan olabilir. Yakın bir gelecekte, yine geçen yüzyıllarda 
olduğu gibi ve çağın düşünce ve duygularına seslenmek şartıyla Türk 
Mûsikisinin büyük sanatkârlar, bestekârlar, öğretmenler, ilim adamları 
ve büyük eserler kazanması ancak bu şekilde mümkündür.



4. Kültür, Türk Mimarisi ve Mekân Tanzimi

4.1. Durum

Yeryüzünde çeşitli milletlerin mimarisi ve sanat 
eserleri, onların kültürlerinin bir ifadesidir. Bugüne kadar yaratı
lan eserler aynı zamanda bir "kültür tarihi", insanlığın sanat kültür
lerinin bir tarihidir. Mabetler, camiler, kiliseler, mezar yapıları, 
türbeler, kümbetler gibi yüksek sanat eserleri, milletlerin dünya gö
rüşlerinin, inanışlarının açık ifadesini bize aksettirmektedir.

Türk mimari eserlerini ve tarihi siteleri meydana 
getiren kültür mirasımızı şöyle tasnif edebiliriz:

4.1.1. Dini yapılar: Camiler, mescidler, namaz
gahlar, medreseler, tekkeler, zaviyeler, hazireler, türbeler, makam
lar, mezarlar, mezarlıklar.

4.1.2. Cini olmayan yapılar (sivil mimarî) :
Türk evleri, yalılar, köşkler, konaklar, saraylar, kasırlar, hanlar, 
kervansaraylar, mektebler.

4.1.3. Su mimarisi ile ilgili yapılar: Köprüler, 
çeşmeler, sebiller, su kemerleri, su bentleri, su terazileri.

4.1.4. Askeri yapılar: Kaleler, Surlar, Kışla
lar....vb. Bunlar gibi arta kalan diğer gayrimenkul tarihi eserleri
mizin hemen hepsinin önce tesbitleri ve ilmi değerlendirmeleri yapıl
dıktan sonra behemal korunmaları için gereken tedbirlerin alınma yolu
na gidilmelidir. Bütün devlet teşkilâtının desteği ile yukarıda kısaca



b«lirtmiş olduğumuz mimarî eserlerimizi, tarihî siteleri, mahalli 
renklerini muhafaza eden şehir köşelerini, eski ahşap mahalleleri, 
eski bahçeleri mesire yerlerini, milli parkları,korularımızı, ok mey
danlarını koruma ve kurtarma seferberliği ilân ederek, titizlikle uy
gulama safhasına geçmelidir.

Eski Titrk sanat eserlerinin henüz tam 
bir envanteri yapılmadığı gibi bunların İlmî olarak incelenmesi de 
eksik ve yetersizdir.

En mühim mesele bu eserlerin sürekli olarak 
rak bakımı ve onarılmasıdır. Halbuki bu tarihî yapılar harab olmaya 
yüz tuttuktan sonra restore edilmeleri yoluna gidilmektedir. Bu yüz
den "Devamlı bakım", restorasyondan daha önemlidir. Bu gün memleketi
mizde bu eserlerin bozulan kısımlarını aslına uygun bir işkilde tamir 
edebilecek yeterli "mütehassıs eleman" ve ustalar yoktur. Böyle "mü
tehassıs elemanları" ve ustaları süratle yetiştirmezsek kalan eser
lerin de zamanla yıkılacağı ve yok olacağı şüphesizdir. Dâkkat edil
mesi gereken diğer bir husus, Üimarî eserlerin bakım ve tamirlerinde, 
külliye binalarının bütünü ile ele alınıp değerlendirilmeleri hususu
dur. Yalnız mimarî eserlerle kalmayıp, her çeşit eserler için de bu 
geçerlidir. (Halı,- çini, maden işstâri, kumaşlar, ağaç işleri vs. gibi) 
Bunların aslına uygun olarak restorasyon ameliyeleri ve konservasyon- 
ları İlmî bakımdan incelenmeleriyle mümkün olabilir. Bilgisizce yapı
lan tamirler sanat eserlerini bozmak, değiştirmek ve çirkinleştirmek
ten başka işe yaramaz.

4.2. Tedbirler

Memleketimizde eski eserlerimizi İlmî olarak tanıtıp



öğreterek restoratör ve konservasyon için mütehassıslar yetiştiren 
bir eğitim müessesesi maalese^ halâ kurulamamıştır. Bu eğitim merke
zi tam teşekküllü bir "Türk Güzel Sanatlar üniversitesi" veya fakülte
si kurulmakla gerçekleşebilir, Türkiyemizin gerçeklerine intibak etmiş 
bir Türk Güzel Sanatlar Üniversitesi veya fakültesi kurulduğu takdir
de; Anadolu Türk Sanatı ve mimarîsinin temelini meydana getiren eser
lerin zaman ve mekân içinde ayrıntılı olarak incelenmesi, bunların 
bakım ve tamirlerini yapacak mimar, mütehassıs elemanların yetişmesi 
sağlanacağı gibi Türk Sanatının bütün dallarının şaheserlerinin fiş
lerinin de bulunacağı büyük bir arşivin, bir merkezin de kurulması im
kanı doğacaktır. Titizlikle hazırlanmış külliye binalarının rölevele- 
ri ve maketleri sayesinde bugün yıkılmış evlerin restorasyonu veya 
ortadan yok olmuş eserlerin rastitüsyonu için de esas kaynak meydana 
getirilmiş olacaktır. Ayrıca röleve, plân, envanter, arşiv çalışmala
rı ve ihtisas kütüphaneleri ile bu araştırmalar devamlı olarak besle
necek ve gelişecektir.

Restoratör mimar, sanat tarihçisi ve yet', tirilmiş 
ustalardan ibaret bir ekip her yıl eserleri yerinde gözden geçirecek, 
gerekli tedbirleri almak suretiyle_devamlı bakımın yapılması da sağ
lanmış olacaktır. Böylelikle, eserlerin harap olmaya yüz tuttuktan 
sonra yüz milyonlar sa^eailerek restorasyonu da önlenebilecektir.

■durulacak Türk Güzel Sanatlar fakültesi'nde elemanlar 
teorik ve pratik olarak günlük hayat ile bağlantılı işlerde de çalışa
cak şekilde hazırlanacaktır, Millî kültürümüzün ve tarihimizin senedi 
olan vatan toprağına Türk damgasını vuran bu eserlerin bakım ve onarı- 
mı için hiç bir fedakârlıktan kaçınmamak ve bu şuuru bütün öğretim 
mu.osseselerine ve devlet teşkilâtına aşılamak, başarı sağlamanın esa
sı olacaktır.



Artık, eski eser ve kültür mirasımıza sahip çıkacak, 
devletin yönetim mekanizması içinde kurulmuş, personel ve malzeme 
ihtiyaçları karşılanmış bir merkeze büyük ihtiyaç duyulmaktadır. 
Yukarıda belirtildiği gibi bu merkez ya YÖK bünyesinde bir üniversi
te veya Fakülte şeklinde olur, ya da Devlet Bakanlığına bağâı "Türk 
Kültürü Araştırma ve Dokümantasyon Genel Müdürlüğü" şeklinde olabilir 
Veya bugünlerde kurulmakta olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kuruntunun bir parçası olarak "Türk Kültürünü Araştırma ve Uygulama 
Merkezi" şeklinde de tezahür edebilir.

Başlangıçta, mesuliyeti muhtelif resmî teşekküllere 
dağıtılmış eski eser varlığının genel sorumluluğunu alacak bu merkez 
kanun ve yönetmeliklerle teçhiz edilmelidir. Merkezin kütüphane,ar
şiv ve dokümantasyon bölümleri için Kültür Bakanlığı, Bayındırlık 
Bakanlığı (Karayolları ve diğer müdürlükler), Vakıflar Genel Müdür
lüğü, Üniversiteler (Mimarlık tarihi ve Restorasyon, Sanat tarihi 
Bölümleri) gibi kurumlarm elinde bulunan malzeme ve arşiv başlan
gıçta iyi bir imkân olarak devral3nabllir- Ayrıca, ilim adamları ve 
araştırıcıların vefat ve benzeri sebeplerle kaybolup giden şahsî 
arşivlerin(kitap, fotoğraf gravür, slayt, tablo, film ve el sanatla
rı örnekleri gibi) adlarına demirbaşa ve kullanılmaya açık tutulmak 
şartıyla hibe veya satın alma yoluyla toplanabilir. Yayın ve malze
me temin etmede "Derleme Müdürlüğü" yerli ve yabancı üniversiteler, 
Enstitüler'le yakın bağlar kurulup satın alma dışında mübadele yolu 
da kullanılabilir.

Belli prensiplere bağlanacak olan arşivde, çalışma ve 
arşiv malzemesini kullanmada, malzemeyi veren kurum ve şahıslara 
araştırmalarını yayınlamaları için imkân ve zaman limitleri verilme
li (meselâ 10 yıl gibi) bu zamanı aşan malzeme ve dokümanın yayını



araştırıcılara açık tutulmalıdır. (Doküman mahreci ve arşiv adı zikre
dilerek yayınlamalarına imkân verilmelidir.)

Kurulacak bu "Merkez", eski eserleri tesbit ve belge
leme, inceleme yapacak yetişmiş elemanlara, ilgili yüksek öğretim mü- 
esseselerinden titiz ve ilrnî araştırma seviyesine gelmiş elemanlara 
vazife vermelidir.

Mimarî ve mimariye bağlı sahalarda eski eser restoras
yonunda çalışacak ustaları yetiştirmede mevcut Yapı Meslek Okulla
rından bazılarında bu dallarla ilgili yeni bölümler açılmalıdır.

Merkez gerek ilrnî araştırma, gerek tesbit ve döküman- 
te eden ve gerekse restorasyon yapan elemanlarını ise; devamlı kurs
lar ve seminerlerle geliştirmelidir. Bu meslek içi geliştirme faali
yetleri, diğer sahalardaki elemanlarına da tatbik edilmelidir.

Ayrıca bu "Merkez" elemanlarının meslek iji yetişme 
ve eğitimlerinde, yurt dışında "eski eserleri koruma"; restorasyon 
ve iîonservasyon metodlarından ve modellerinden de istifade etme yol
larına behamal gidilmelidir.

Bu gün artık eski eserlerin muhafazası mevzuatında; 
abide vasıfları taşıyan tek mimarî yapılardan sonra daha geniş saha
larda toplanmış çok sayıda eserlere sıra gelmiştir. Tarihî abideleri 
ve çevrelerini muhafaza konusundan, toplu yerleşme sahalarını muhafa
za konusuna geçilmiştir. Toplu yerleşme sahaları içine giren Kültür 
değerlerimiz ise; şehir ve köy yerleşmeleri ile bunların içinde ve çev' 
resinde yeraian tabii tabiat parçaları şeklinde tarif edilmektedir.



O halde muhafazanın toplu yerleşme mikyasında ele 
alınmasından tek yapıya kadar inen hir sıralama yapmak mümkündür.

İşte mimarî ve mekân düzenleme ile ilgili şehircilik hu safhada iç 
içe gjfrmekte ve hu iki disiplin birbirinden etkilenmektedir. Bu iki 
disiplinin çalışmalarını ortak bir ifadede toplamak ve böylece muha
faza edilecek toplu yerleşmeyi, ihtiva ettiği mimarî eserlerle bir
likte, bir kültür çevresi olarak görmek gereklidir. Dolayısıyla müm
kün olan bu tarihi çevreyi, o çevrede yaşayan insanların yaşama biçi
mine uygun olarak tasarlamak ve yaratmaktır. Elbette bu çevre yalnız 
maddi çevre olarak sınırlandınimamalıdır. Bir kültür hâzinesi ola
rak değerlendirilmeli; bugünü ve yarını içine alacak şekilde incelen- 
melidir.

Tarihi çevrede ve bilhassa eski şehir vasfı taşıyan 
yerlerde yapılacak mimarî eserlerin tarihi çevre ile intibakı temin 
edilmeli ve memleketin siyasi, ekonomik imkânları, gelenekleri göz- 
önüne alınarak yapılmalıdır. Çünkü kültür meselelerinde, geçmişte ya
pılanlar geleceğin temelini teşkil ederler.

Tarihi çevrelerde yapılan mimarî faaliyetlerde doğru 
ve mantıklı bir birleştiricilik, devamlılık aranmalı ve bu birleşti- 
riciliği temin edecek tasarımlarda eski mimarîden faydalanılmalıdır.

Yerleşmeler; kendi mazileriyle, kültürleriyle uyumlu 
ve yeni ihtiyaçlar dikkate alınarak ve eski dokuların özü muhafaza 
edilerek geliştirilmelidir. Ancak günümüzdeki hızlı şehirleşme ve eko
nomik gelişme içinde şehirlerimiz plânsız, düzensiz büyümiikta,hızla 
değişerek bozulmaktadır. Bu hızlı değişmenin içinde bozulmayı artırı
cı hatta yanlış olarak sözde modem şehircilik ve mimarlık tatbikatla
rıyla ortaya çıkan şehirleşmeden, yabancılaşmadan şiddetle uzak durma
mız gerekir.



Şehirlerimizi ve gelişmelerini kontrol edecek, şehir
cilik ve mimarlık eğitim programları içine teknik artistik hir disip
lin olarak Şehir mimarlığı konmalı ve hir meslek eğitimi yapılmalıdır.

Böylece arazi ve yakın çevre ile temas kurarak yaşa
yan ve yerleşmeyi canlı kılan, belli hir-kaliteyi yaratan mimari elde 
etmek mtimkün olabilir. Bu meslek sahası içinde köy, kasaba, ilçe ve 
şehirlerimizde ele alman bölgelerin projelendirilmesinde başarılı 
sonuçlar alınabilir.

Yurdumuzda Türk Şehircilik kültürünün yaratılmasına 
zemin hazırlanmasıdır. Şehirciliğe ait bu kültür, mimarî ile proje
lendirme arasında bütünleşmeyi temin edecek ağırlıkta olmalıdır.
Bu da ancak eğitim müesseselerinin gayretleri ve bu yolda hazırlan
mış eğitim programlarının zamanla geliştirilmesi ile olabilir. Bil
hassa kurulması tavsiye edilen "Türk Süzel Sanatlar Üniversitesi" ve
ya ^akültesi bu durumu rahatlıkla mümkün kılabilir.

Yurdumuz tarihi çevre ve mimarî varlıklar, tabii zen
ginlikler itibariyle büyük imkânları olan bir ülkedir. Bu değerlerin 
hızlı, düzensiz ve plânsız şehirleşme karşısında korunması gerekmek
tedir. Bu yönlerden eski şehirlerin, kasabaların düzenli gelişmesini 
temin edecek plânlarda korumaya ağırlık verilmeli, tarihî mirasımızı 
ortadan kaldıran unsurlara yer verilmemelidir. Meselâ başta İstanbul 
olmak üzere Kastamonu, Kütahya, Mardin, Bursa, Kayseri, laziantep, 
Muğla vs. gibi daha pek çok ilimizde eski karakterini koruyan eski 
şehir çekirdeklerinin muhafazası mutlaka gereklidir. Kula, Safranbo
lu, 3-öynük ile beraber adları zikredilebilecek çok sayıdaki ilçemiz de 
aynı ilgiyi beklemektedir.



Eski yerleşmelerde yeni yerleşme sahaları kurulurken 
eski çekirdeklerdeki yapılardan ilham alınmalı ve faydalanıl mal ı, 
"koruma" hu esaslar üzerine kurulmalıdır.

Gayri menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'- 
nun mevcut yapısı içinde tarihi çevrelerin korunmasıyla ilgili karar
ları, ancak problem kurula intikâl ettikten sonra ele alınabilmekte
dir. Kurulun icra ve denetim yetkisi ve teşkilâtı yoktur. Hâlbuki 
tarihî yapıların incelenmesinde ve korunmasında daha başka tedbirler 
ve çalışmalar gereklidir. Maalesef Anıtlar Kurulu bu boşluğu bildiği 
hâlde hiç bir teşebbüste bulunmamış, dolayısiyle çalışmalarında başa
rılı olamamıştır. Durum meydandadır, memleketin en seçkin sivil mima
rî örnekleri, çeşmeleri, sebilleri, koca mahalleleri, millî parkları, 
tarihî siteleri gözlerimizin önünde yok olmuştun. Bu bakımdan yepyeni 
bir teşkilâtın kurulması yoluna gidilmelidir.

Millî parkların, tarihî mesire yerlerinin, ok meydan
larının, koruların korunması icab ederken, maalesef son yıllarda bir 
çok şehir ve kasabalarda "tarihi çevre yağması" faciasına hiç bir ted 
birle karşı çıkılmamış ve bu sebeble bir çok tarihî sit'ler tarihin 
karanlıklarına gömülmüştür. Meselâ, bir millî park olarak kabul edil
miş bulunan Boğaziçi yağmaya uğramış, her köşesinden birer çürük diş 
gibi fışkıran beton yığınlarına ses çıkaran olmamış, Osmsnlı impara
torluğundan kalma son derece değerli ünik bir (açık hava spor müzesi) 
olan OK MEYDANI, nişan taşları ve bir çok âbideleri ile gece kondular 
tarafından işgal edilmiş, tarihî mesire yerlerinin her köşesinden 
birer parça koparılmağa başlanmış, meselâ müstesna "küçüksu mesire" 
çayırının önemli bir parçası Anadolu Hisarı kulübü ve tesisleri tara
fından işgale ma'ruz kalmış ve bütünlüğü yok edilmiştir. Kağıthane me 
siresi imha edilmiş, fevkalâde bir iç deniz olan Marmara kirliliğe
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terk edilmiş, Haliç (50 yıl içinde), İzmit körfezi, Kalamış koyu, 
Ataköy önü (20 yıl içinde) âdeta denizden zehirli gazların fışkırdı
ğı tir mahal hâline dönmüştür.

Bugün iyice tozulan mekân tanzimi anlayışı yüzünden, 
eski meydanlarımızın özellikleri kaytolmuş, şehirlerin karakterleri
ni meydana getiren mekânlar, tarihî sit'ler, eski ahşap mahalleler 
erimiş, yok olmuştur.

Daha düne kadar, Avrupalı seyyahların Türk şehirleri
ni dünyanın en güzel köşeleri olarak vasıflandırmaları hoşuna değil
di. Bu şehirlerde görülen o muhteşem estetik duygu, romantizm, tahi- 
at ile kucaklaşma, güzellik ve mânevi hava, kutsallık duygusu, mimari' 
nin el san'atları ile tütünleşme alışkanlığı sür'atle kaydolmaya taş
lamış, yerini tirtirine henzeyen ruhsuz teton yığınları almıştır. Bu
gün her şey çirkin ve takliadir. Bu teton yığınlar yüzünden şehirle
rimizin tirtirine benzemeğe taşladığı görülmektedir.

Sorulduğu giti geçmişte son derecede düzenli olan 
tir kültür gelişmesi günümüzde hızla dejenere olmaktadır. Türk mima
ri örneklerinin yapı ve yapılar gurubu olarak veya içinde yer aldı
ğı tir şehir parçası olarak korunması, tecrübı çalışmaları gerektir- 
mektedir. Bu çalışmaların; içinde yaşayanlara, şahıslara ve en mühimi 
toplumcunuza, çağımıza uygun düşmesi lâzımdar. Yeni yerleşmelerde de 
millî mimarimizin yorumlanmış şekilde aksetmesi sağlanmalıdır. Memle
ketimizin büyük şehirlerinin, metropoliten sahalar olarak ilân edilen 
yerleşmelerinin problemleri halledilirken; mahallî idarelerin dışında 
devletin organize etme, denetleme ve destek olma, fon ayırma giti yar
dımları temin edilmelidir. Bilhassa İstanbul'da tarihî şehirin esası
nı teşkil eden üç önemli bölgesi (Itetanbul yarımadası-Haliç-Boğaziçi)



mutlaka korunmalı düzenlenmeli, değerlendirilmeli ve devlet bu işe 
öncelik vermelidir.

Şehirlerimizdeki mimarî eserler iki grupta ele alınmalıdır.

1. Abidevî mimarî eserler: Bu mimarî eserlerin korunması ve 
değerlendirilmedi mutlaka yakın çevresi ile beraber yapılmalıdır.

2. Korunmuş bölgeler: Eski yerleşme bölgeleri, şehirler için
de yer alan özel sahalardır. Şahıs mülkiyetinde olan bu yerlerin pro
jeleri devlet tarafından yapılmalı, denetimi mahalli idarelerce üst
lenilmelidir. Bu gün artık şehirlerimizde günün şartlarına ayak uydu
ramayan bozulmuş ve gayri sıhhi bölgeler hemen korunmuş bölge ilan 
edilerek, yaşayan eski evler gibi projelendirilmelidir.

Yurdumuzun tamamında bu işlerin düzenli ve planlı bir şe
kilde yapılabilmesi için bir "Türk Şehircilik Kamunu'nun çıkartıima»r 
gereklidir. Bu kanunda şehirlerimizde belli bir şehircilik disiplini 
yaratacak hususlara yer verilmeli, ayrıca tip imâr yönetmeliklerinden 
farklı şekilde her bölgenin özelliklerine göre projelendirme rehber
lerinin hazırlanması istenmelidir.

Îarihî abidelerini, sanat eserlerini seven, koruyan, on
ları inceleyen, tabiatı seven; çevreyi, mekânı korumaya çalışan in
sanlar yetiştirmek için çocuklarımıza çok köklü bir eğitim vermek 
mecburiyetindeyiz. Bununla da yetinmeyip televizyon, radyo ve çeşitli 
basın vasıtalarıyla topluluğumuza mekân korunmasının yollarını, abi
delerimize sahip çıkılmasını, eski eserlerin korunma ve restorasyon
larında karşılaştığımız güçlükleri devamlı olarak duyurarak, bu millî 
meselenin geniş kitlelere maledilmesini de sağlamalıyız.



Ticarethane ve dükkân gibi yerlerin, sahiplerinin zevki 
icâbı floresan reklâmlarla ve kötü yazılı ilânlarla yapılarını süs
lediklerini zannederek, farkına varmadan şehirlerimizin çevrelerini 
büsbütün çirkinleştirdikleri görülmektedir. 3u acaib serbestiye mü
saade edilmemeli ve binalara bir, iki tip yazı ile münasip yerlere 
yapının mimarı tarafından yazıları hasırlanmalıdır.

Sn son olarak, çıkarılaca:-: "Türk şehircilik Kanunü'nda 
şehir mekânlarında serbestçe duvarlara yapıştırılan ilân ve afişlere 
müsaade edilmemelidir. İlân konusu disipline sokularak, şehirlerin 
bu yolda çirkinleştirilmesi ve kirletilmesine bir son verilmelidir. 
Artık batıda olduğu gibi belediyelerimizin sınırladığı, çerçeveli 
mahallerin dışına afiş ve ilân asılması kanunen yasaklanmalıdır.



5. Kültür ve Türk Temaşa Sanatları

Bir insan topluluğunun fert ve cemiyet planında şuur 
altı ile şuur alanında mevcut Bulunan ve bünyesinde, bir kısma» geç
mişten gelen, bir kısmı içinde yaşanılan zamana ait olan maddi ve 
mânevi kabuller ile davranışların bütününe Kültür diyoruz.

Kültürün nesilden nesile aktarılmasını sağlayan vasıta
lardan biri temaşa hayatıdır. Temaşa eseri de bir konu-anafikir-vak'a 
silsilesi olmakla birlikte kullandığı araç, gereç ve teknikler, onu 
tahkiyeli eser dünyasından ayrı düşünmemize sebep olur.

Tarihi tekamül içinde Türk Temaşa'sı şu tabloyu gösterir

Gelenekli Temaşa Sanatları (Anadolu Köy Seyirlik Oyun
ları; meddah; gölge oyunu, bebek oyunu, orta oyun)

Metne Dayalı Temaşa Sanatları (Piyes, operet, opera, 
bale, pandomim, sinema, televizyon)

Gelenekli temaşa sanatlarının Orta-Asya medeniyet dai
resine bağlı yönleri bulunduğu gibi, Anadolu Türk Kültürü devresine 
ait gönleri de vardır. Yer yer kasaba ve şehir tabakalaşmasının kül
tür temelindeki akisleri olan meddah, orta oyunu, bebek oyunu(kukla), 
gölge oyunu (karagöz) sanayileşmenin doğurduğu imkan ve vasıtalar yü
zünden, "yaşayan temaşa" olma özelliğini büyük ölçüde kaybetmişlerdir 
Anadolu köy seyirlik oyukları ise halen yaşamaktadır.



Metne dayalı temaşa sanatlarımız 160 yıllık bir geçmiş 
ile "modern tiyatro" çalışmalarını sürdürmektedir. Opera ve Bale de 
yayılma ve yaygınlaşma alanı bulamamış bir icra dünyası hüviyetinde
dir.

Senaryoları ve seyredilecek hale getirmek üzere oynama 
açısından, temaşa içinde düşünülmesi gereken sinema ve televizyon da, 
teknik imkanları hazmetmiş bir yapı göstermektedir.

Gelenekli temasa sanatlarımızın yaygınlaştırılması ye
rine bir milli kültür mirası olarak tanıtılması, yayılması için usta 
icrâcılarm temsillerinin renkli olarak ve yeterli sayıda kopye ha
linde filme alınıp TV de gösterilmesi, arşivlenmesi yanında sahne ve 
perde sanatları ile ilgili tahsil veren okullarda öğretilmesi dışında 
yapılacak bir iş yoktur; bütün mesele sağlam metinler haline getirme 
ve usta icracılarla sahneletecilmektir.

Metne dayalı temaşa sanatlarımızdan resmi olan (devlet 
Tiyatroları ve İstanbul yenir Tiyatroları) sahnelerdeki oyunların 
yaygınlaştırılması ve teknik imkanlardan faydalanma ile icrası, ba
sarı sayılabilecek çizgidedir. Buna mukabil sahneye ve perdeye akset
tirilen eserlerin milli kültür taşıyıcılığında başarıya ulaştığı söy
lenemez. -işerlerin seçimi, yeni eserlerin yazılmasını teşvik edici 
tavır koyma ve rol dağıtımında bazı problemleri önlemek açılarından 
yeni bir teşkilatlanma modeline ihtiyaç vardır.

Estetik endişelerin seviye kazandırdığı diğer yüksek ha
berleşme vasıtaları gibi, sahne sanatları da, cemiyette bir tesir 
icrâ e 1er. Devlet adına, devlet parası ile perdelerini açan kurumlar
ca, Devletin benimsediği esaslarla zıd olan bir,tesir elbette düşünü
lemez.



Piyes, operet gibi geniş kitlelerin ilgisini çeken sah
ne sanatları yanında, daha çok, küçük bir zümreye hitâbeden opera, 
bale ve pandomim gibi sahne sanatlarının nasıl bir muhtevâ ve işleve 
sahip olması gerektiği sorusu halen gündemdedir. Şu kadarı söylene
bilir ki, Azerbeycan opera ve balesi bu konuda bir model alınarak 
adıgeçen sanatların da milli kültür taşıyıcısı haline getirilmeleri 
gerekir. (Azerbeycan Devlet Opera ve Balesi, Kerem ile Aslı, Seyyid 
Nesimi, Köroğlu v.b. gibi eserlerin icrâsını yapmaya devam etmektedir.)

Halen Devlet yardımı da almakta olan özel tiyatrolar es
tetik seviyeden ziyade parodik epizotlardan veya açık sloganlardan 
ibaret olan genellikle komedi türündeki eserler ile bazı tercüme eser
leri oynamaktadır. Bunların açılıp kapanmaları da bu özelliktleri ile 
ilgilidir. Aralarında büyük sanatkârların bulunduğunüıkabul etmekle 
beraber, oynanan oyunların, yapılan Devlet yardımının gözden geçiril
mesi yerinde olacaktır.

Devlet yardımıyla gerçekleştirilen bir kaç film istisna 
edilirse, sinema sanayi özel sektöre bağlıdır. Malzeme bakımından dı
şa bağımlı olan bu sahanın iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi mal
zeme ve laboratvvar imkanları için lüzumlu kanunların çıkarılması ge
rekir.

Renkli yayına geçme çalışmaları yapan TV, haberleri dı
şındaki programlarda, hem gelenekli temaşa sanatlarımız, hem de met
ne dayalı sahne ve perde sanatlarımız karşısında, Devlet'ten Millet'- 
ten ve kültürden yanalığını açıkça ortaya koymalıdır. Bir takım video 
şirketlerinin belirdiği günümüzde, TV'nin milli kültüre ait maddi ve 
manevi kabulleri, davranışları, tesbit etmek, tanıtmak, korumak gö
revi daha çok önem kazanmaktadır.



Temaşa dünyamıza ait meseleleri halletmek için yeni bir 
takım kuruluşlara ve kanunlara ihtiyaç olduğu açıktır.

İstanbul Belediyesi'ne bağlı "şehir tiyatroları" Devlet 
Tiyatroları bünyesine alınmalıdır.

Devlet Tiyatrolarının te'lif ve tercüme eserleri incele
yen "edebi hey'efi üç yıl için seçilen, en geç iki ayda bir topla
nan 5 kişilik bir yapı kazanarak, dramaturgların üstünde görev yapan 
bir "ust kurul" haline getirilmelidir.

Devlet tiyatrolarında iki yıl için seçilen ve beş kişiden 
oluşan bir rejisörler kurulu oluşturularak, edebi heyetle gelen eser
lerin icrası için gerekenleri yapmak işlemi müesseseleştirilmelidir.

Devlet Tiyatroları belirli bir tecrübeden geçmiş, başarı
lı olmaya aday sanatkârların-'onservatuvar mezunu olmak kaydına bak
maksızın işe alaral: bu geniş teşkilatlanma modeline eleman kazandırma
lıdır; diğer taraftan "Bölge Tiyatroları Daire Başkanlığı" kurulması 
da gerçekleştirilmelidir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki "Sinema Dairesi 
Başkanlığı" milli kültürü tanıtma ve koruma ile turizm faaliyetlerimi
zin filmatik koordinatörlüğünü yapacak tarzda, TRT ve serbest piyasay
la iç içe olacak bir organizasyon haline getirilmeli yetkileri kanun 
altına alınmalıdır.

Gelenekli ve modem sahne ve perde sanatlarımızın, değer
lendirme, yönlendirme bakımından, Türk Kültürü ve temaşası konusunda 
uzman olan, en az yirmi en fazla kırk kişilik "Türk Temaşası Yüksek



Danışma Konseyi" teşekkül ettirilmesi ve kararlarının yönlendirici ol
ması için, gerekli hükümleri taşıyan mevzuat hazırlatılmalıdır.

Türk temaşa sanatları kütüphanesi müzesi; arşiv ve dokü
mantasyon merkezi adlı bir kuruluş ya tek bir teşkilat veya aynı çatı 
altında çalışan üç ayrı teşkilat halinde organize edilmelidir. Bu3te
maşa sanatımıza bağlı değerlerin korunması için çok lüzumludur.

Türk temaşasının eserlerinin tesbiti, tanıtılması, korun
ması ve zenginleştirilmesi görevlerinden büyük bir kısmını ifa den eği 
tim ve öğretim kurumlan yukarıda adı geçen kuruluşlar ile müşterek 
bir toplantı yaparak başta Türk Dilinin doğru ve standart telaffuzunun 
yaygınlaştırılması ve mâfredat, öğretim, eğitim konularında yeni dü
zenlemeler yapılması, işbirliği edilmesi yolundakyönlendirilmelidir.

Devletimizin şahsiyeti, milletimizin hüviyeti demek olan 
milli kültürümüzün zenginliklerini bir sonraki nesle sağlıklı bir şe
kilde taşımaya vasıtalık edebilme özelliklerine sahip Türk sahne ve 
perde dünyasına ait meselelere, Devlet'in çözüm getirici tavır koyma
sı kaçınılmazdır.



6. Kültür ve Türk Güzel Sanatları 

6.1. Durum

İnsanı insan yapan değerlerin başında sanat gelir: 

İnsanlığın kendi kendisini ifade edebilmesi ve dünyayı anlayıp yorum- 

laya bilmesi yolunda, diller, bölgeler ve devirler üstü bir güce sa

hiptir. Ferdi ve içtimai psikolojide son derece önem verilen "Yük

seltme" dediğimiz, insanı sağlıklı kılan spordan daha üstün ve etki

li bir rolü vardır. Sanat, bütün bunlara ek olarak insanın yaratıcı 

yönünü geliştirir.

Sanat, eser veren ile muhatap olanların oluştur

duğu bir ortam ister; yani, içtimai bir hadisedir. Bu noktada, sana

tın, ister istemez topluma yani bir millete özgü olma yönü, niteliği 

ortaya çıkmaktadır. Sanatkârların ferdi yaratışları, sonuç olarak 

bir toplumun, milletin kendini ifade ediş ve duyuruş tarzlarını mey

dana getirir. Burada da sanatın millî niteliği ortaya çıkar.

Fakat ire varki, günümüzün sanatçı çevresinde yan

lış bir "çağdaşlık ve evrensellik" anlayışıyla, sanatın "millî" vas

fı bütünüyle yok sayılmakta, inkar edilmektedir. Bu durumun önlene

bilmesi için şüphesizii sanatkâra, "millî olşr milli sanat eseri ver" 

gibi hükmedici ve kayıtlayıcı bir talimat verilemez. Asi olan sanat

kârın, kendi hür düşüncesiyle, ama bizim olanı bulması, duyması ve 

şekillendirmesi ile eser vermesidir. Ancak böylece verilen eseri 

dir ki, millî olduğu kadar, evrensel de olacaktır. Bu ise sanatkarın



her şeyden önce kendi milletinin geçmişteki sanat davranışları ve 

faaliyetini kavramış ve özümlemiş bir şahsiyet haline gelmesine 

bağlıdır. Bu bakımdan, "Kültür ve Türk Güzel Sanatları" konusuna 

girerken, önce, buraya kadar tarif edilen özelliklerdeki şahsiyet

lerin yetişeceği ortamın gerekliliğine değinmek yerinde olacaktır.

Bu ortamın hazırlanabilmesi için Türk sanatı eğitimi, ilim, sanat, 

fikir adamı ve idareci yetiştiren bütün kurumlarda yer almalıdır.

Bu eğitim, Türk sanatı kültürünü kazandırmak kadar yukarıda işaret 

edilen inkâr edici düşüncelerin yanlışlığını da ortaya koyacak şe

kilde düzenlenmelidir.

Türklerin, diğer toplumlarınkine benzsneyen genişlikte 

ve çeşitlilikte kendine has tarihi bir serüveni vardır. Bu serüven 

içinde değişik iklim ve toplulukların kültürleriyle alış veriş için

de bulunulmuş; dolayısıyle zengin sanat tecrübelerinden geçilmiştir. 

Güzel sanatlarsın hemen her dalında bu engin tecrübenin yansıdığı sen 

tezlere varılmış ve orjinal, millî niteliklere sahip eserler yara

tılmıştır. Türk Sanatkârı, bu eserleri yüz yıllar boyunca usta-çırak 

mün*se.beti içinde, adeta millî, dini denebilecek bir heyecan ile 

meydana getirmiştir.

6.2. Tedbirler

Buraya kadar belirtilen hususların ışığında sistemli, 

şuurlu bir sanat tarihi eğitimi ve öğretimine ihtiyaç vardır.

Bu bakımdan iki konu üzerinde titizlikle durulmak gereğ

vardır î
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- Bütün eserlerimiz büyük bir dikkatle tesbit ve tasnif 

edilmeli, korunmalı, bakım ve onarımları yapılmalı ve bunların 

coğrafi dağılımını gösteren haritalar hazırlanmalı,

- Bat işleri gerçekleştirmek ve gerekli elemanları yetiştir 

mek için merkezler kurulmalıdır.

Kurulacak bu merkezler, şunlar olabilir :

6.2.1.Türk El Sanatları Merkezi

Ülkemiz, EL Sanatları bakımından, yer yüzünün en zengin 

kaynaklarına sahiptir. Ancak, ilgisizlik ve bilgisizlik yüzünden 

birçok sanat dalları, tarihin karanlıklarına göfflilmektedir. Mille

timizin, asırlandan beri meydana getirdiği halılar, kilimler, 

cicimler, zililer, heybeler, keçe yaygılar, örgüler, oyalar, iş

lemeli çoraplar, işlemeli peşkirler, ağaç ve taş işlemeleri, mutfak 

eşyaları, kadın ve erkek kıyafetleri, gümüş ve altın takıları, 

hamam takımları, para, tütün ve saat keseleri vs. gibi müstesna 

sanat eserlerimizin Devlet himayesinde gelişebilmesi için, süratle, 

bir TÜRK EL SANATLARI MIRKEZİ kurmak zarureti vardır.

Bu hem el sanatlarımızın yaşamasına, hem de gelecek 

nesillere geçmesine yol açacaktır. Ayrıca, yılın on ayını adeta 

boş geçiren köylümüze de yeni bir iş alanı sağlayacaktır. Kurula

cak kooperatifler yoluyla, el sanatlarımız dış pazarlara da rahat

lıkla sürülebileceği için, memleket ekonomisine yeni bir döviz



kaynağı katılmış olacaktır. İran'ın son yıllara kadar, yalnız iıalı 

ve kilim ihracından, petrol gelirlerinin üçte ikisi oranında döviz 

kazandığı dikkate alındığında, konunun büyük önemi bir kere daha 

kendisini kabul ettirecektir.

Bizde 15 yılianberi, halıcılık ve el sanatlarının çeşit

li dallarında, yedi ayrı Bakanlığın, biribirierinden habersiz, bilgi

siz, plânsız çalışmaları yüzünden yüzmilyonlarca, milyarlarca lira 

adeta boşa harcanıp gitmiştir. Hatta hatalı bir eğitimle halıcılı

ğımız Devlet eliyle bozulmuş, gerilemiştir. Çeşitli bölgelerde, gev

şek İsparta halıcılığı eğitimi yaptırılması yüzünden o bölgelerin 

halıcılığı unutulmağa yüz tutmuştur. Bu, çok hatalı bir davranıştır.

Dünyanın en zengin halı ve kilim kolieksiyonları ve Dün

yanın en zengin halı müzesi bizdedir. Fakat elimizde bu binlerce 

halının, slide ve fotoğraflarının olmaması, yeni halılarımızda bir 

desen fakirliğine yol açmış, dokuyucular, Alman dergilerinden aldık

ları yabancı motiflerle, bir desen fakirliği ve çarpıklığı içine 

düşmüşlerdir. Şimdi, vakit kaybetmeden, yedi ayrı bakanlık bünye

sinde bulunan el sanatları çalışmaları TÜRK EL SANATLARI MERKEZİ'nde 

toplanmalı, halıcılığımız ve kilimciliğimiz millî ölçüler, desenler 

ve renkler içerisinde yeniden ihya edilmelidir.



6.2.2.Türk Kültür Müzeleri

Milletimizin geçmişini, ,ş^ı,eceğimize bağlayacak en onan 

li köprülerimize en birisi de güzel sanatlarimizdir. Sanatlarımız, 

bizi millet yapan en önemli unsurların arasında yer almaktıdır. Dev

letimiz, milyonlar harcayarak Kitik, prik, Lid, Yunan, Roma  sanat

eserlerini topraktan çıkararak sergilemekte, fakat her nedense, 

kendi kültürümüze, bir yabancı gibi davranmaktadır. Beri yandan, 

bütün Balkan ve Kuzey Afrika ülkeleri de, bizim kültür ürünlerimize 

kendi damgalarını vurarak, onlara sahip çıkmaktadırlar. Hem yeni 

nesillerimize, hem de yurdumuza gelen yabancılara, tarih boyunca 

neler yaptığımızı, kültür ve medeniyet âlemine neler kazandırdığı- 

ğımızı, çok açık ve çok canlı bir şekilde göstermek mecburiyetinde

yiz. Bu hizmeti bir bütün olarak, ancak bir TÜRK KÜLTÜR MÜZESİ kur

makla gerçekieştirebiliriz. Ankara'da ve İstanbul'ca TÜRK KÜLTÜR 

MÜZELERİ'nin kurulmasında, sayılamayacak kadar faydalar vardır.

TÜRK KÜLTÜR MÜZESİ dolayısıyla :

a) Bütün Türk Kültürü mirasının bir envanterini yapmak,

b) Radyo ve Televizyon programlarıyla, Türk Kültürü 

hakkında tanıtıcı, koruyucu, sevdirici yayınlar hazır

lamak ,

c) Gereken kanuni değişiklikleri yaparak, sanat eserleri

mizin yabancı ülkelerde ce sergilenmesini sağlamak,



d) Kurulacak Türk Kültürü Müzeleri vasıtasıyla, Dünyanın 

çeşitli ülkelerindeki müzelere, sanat eserlerimizinden 

örnek kopyalar bağışlar yapmak suretiyle, kendimizi dış 

dünyajf'ja daha çok tanıtmak mümkün olacaktır.

6.2.3.Türk Süsleme Sanatları Tasarım (Design) Merkezi

Bugün Türk süsleme sanatları üzerine çalışan sanatkâr

larımızın çağdaş dünya görüşü üzerinde, Türk Sanatının sentezini 

yaparak yarattıkları eseslerini, daimî bir "sergi evi" gibi bu 

işe tahsis edilmiş "Tasarı Merkezlerinde" teşhirlerini sağlamalı

yız. Ayrıca, kurmayı plânladığımız "El Sanatları" merkezinde bulu

nan "Tasarı Lâboratuvarlarınm" araştırmalarımla, el sanatları mah

sûllerinin günümüzün çağdaş yaşayışına adapte edilerek yeni kalite

li örneklerin ortaya çıkışı temin edilecek ve bu eserler tatminkâr 

bir seviyede ise "Tasarı Merkezlerinde" teşhir sağlanacaktır. Asır

ların süzgeçinden geçerek günümüze kadar ulaşan bu "el sanatları" 

örneklerinin üzerinde dekoratörlerimiz, desinatörlerimiz bu eşya

ları standartlılaştırma faaliyetlerini sürdürürken, aynı zamanda 

günümüzün şartlarına uygun modern dünyanın yaşama şartlarına elve

rişli, üzerinde Türk üslûbunu yaşatan ev eşyalarının ortaya çıkma

sı da sağlanacaktır. Bu merkezde, bir "sanat jürisinin" devamlı 

varlığı ile eserler süzgeçten geçtikten sonra teşhir edilmelerine 

müsaade edilecektir. Bu seçilen esenler bugünün Türkiye'sinin ya

ratma gücünü aksettirecek ve sanayimizin ilham kaynağı olacaktır.



"EL sanatları" mahsûllerimizin günün yaşama şartlarına 

uygun intibakları {*adaptation"ları) Tasarım Merkezi laboratuvar- 

larında yapılacağı gibi, burada çalışan Türk Kültürü ile yoğrul

muş, Türk sanatından sentez yapma kabiliyetleri olan iyi yetişmiş 

genç ve dinamik dekoratörler günümüzün şartlarına uygun eşyaları 

meydana getirecekler ve bunları "Tasarı Merkezlerinde" teşhirleri 

sağlanarak manieketimiz in yaratma gücü teşvik edilecek ve bu su

retle memleketimize yep yeni kazanç kaynakları temin edilecektir.

6.2.4.Türk Güzel Sanatlar Yüksek Okulu veya Fakültesi

Dünyanın birçok ülkesinde, Türkoloji kürsüleri vardır. 

Rusya'da Türkiye'dekinden daha fazla Türkoloji âlimi çalışmaktadır.

Dünya Türkoloji çalışmalarının merkezi, çok tabii olarak 

Türkiye olmalıdır. Halbuki, Türkiye, yabancı ilim adamlarının, yayın

larını olsun takib edebilecek bir bütçeye sahib değildir. Bugünkü 

Edebiyat Fakültesi’nde Türk Kültürü ve Sanatını araştırmak ve çalış

maları geliştirmek, maalesef arzu edilen seviyede değildir. Bu bakım

dan, İstanbul"a yeni bir yüksek okul veya fakülte açmak, bir zaruret > 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece, hem üniversitelere giremeyen 

gençlerimize, yaıi imkânlar hazırlanacak, genç nesiller arasında tarih 

ve millî kültür şuuru yerleşmiş, kendimize güvenimiz daha çok artmış 

olacak, hem de bu eğitim ocağından yetişecek teknik elemanlar, vata

nın, yeni iş sahalarıyla kalkınmasına katkıda bulunacaklardır.



7. Kültür ve Halk Bilgisi

7.1. Burum

Halk bilgisi (folklor), halk hayatının ve kültürünün 
bilgisidir. Medenî bir millet içinde okumuş insanların kültüründen 
farklı olarak "yaşayan büyük topluluklar" ile onun gelenek yolundan, 
tecrübe ile elde ettiği bütün maddî ve manevî bilgiler geniş mânâda 
halk bilgisinin konusunu teşkil eder.

İlk devirlerden itibaren cemiyetlerin hayatında görü
len dil, din, sanat, âdet, an'ane, ve inanışlarla teknik vb. zaman 
ve mekân içinde hususî bir renk, şekil, muhteva ve hüviyet kazanır
lar. İşte, bütün bu düşünülmeden önce yaşanmış olan bu bilgiler, 
tarih seyri içinde bir "terkip" olan "kültür"ü meydana getirirler.
Bu kültüre çağdaş bir ifade ile Türk Kültürü, Arap Kültürü, Alman 
Kültürü deyişimiz bundandır.

Ancak bu bilgi, eski şekil ve hüviyetini muhafaza etmek 
le beraber, zaman içinde uzaklık, mekân içinde yayılma, hayat tarz
larının, tekniğin ve zevkin değişmesi gibi âmiller, bu hissî ve fik
rî gücü ister istemez yeni kalıplara döker. Bu kalıpların muhtevâsı, 
inanç veya din gibi muhafazakâr müesseseler dışında, ilk asılların- 
dan birer öz, birer motif saklamakla beraber bâzen kaynağını tâyin 
edemiyeceğimiz bir takım unsurlarla birleşir ve hayat içinde devam 
eder.



Türk halk kültürü, millî kültürümüzün özünü ve temeli
ni teşkil etmektedir, Bu kültürün devamlılığının sağlanması, yeni 
nesillerin kendini tanıması, ancak örf ve âdetlerimizi asırların 
süzgecinden geçen hayat tecrübelerini hazmetmesi ve ortak yaşama 
tarzını 'benimsemesi ile mümkündür. Halk kültürü derken, halkın ta
biî yaşayışı içinde yarattığı her türlü maddî ve manevî mahsuller 
anlaşılmalıdır. Bu mahsullerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatı
mızın şekillenmesinde hayatî ve vazgeçilmeyecek ehemmiyeti vardır.

Türk milletinin, tarihî tekâmülü içinde meydana getir
diği şuur olan kültürün maziyi hâle, hâli istikbâle, intikal ettiri
lebilmesi için onu meydana getiren unsurların bilinmesine ihtiyaç 
vardır. Bu maksatla tarihî bir miras olan ve halk tarafından yaşan
makta ve kullanılmakta bulunan unsurların ilmi surette, a) tesbiti, 
b) muhafâzası, c) değerlendirilmesi, yayılması ve tanıtılması yolun
daki faaliyetler halk bilgisinin kadrolarını teşkil eder.

Millî kültürümüzün özunu teşkil eden halk kı -türü değer' 
ierimiz konusunda derleme, araştırma ve tanıtma faaliyeti yapan bir
çok kamu kuruluşu ve özel kuruluş bulunmaktadır. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile birlikte Gençlik ve Spor, Adalet, Milli Eğitim, Köy 
işleri ve Kooperatifler, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, TRT, Va
kıflar Gn. Md., Anadolu Folklor Vakfı ve 200 kadar dernek bunlar 
arasında sayılabilir.

'■Bütün bu faaliyetlerin koordine edilmemesi, hatta Kül
tür ve Turizm Bakanlığında aynı konuda hizmet veren üç ayrı birimin 
bulunması, koordine eksikliğini ortaya kolmaktadır. Bu karışıklığın 
önlenebilmesi ve koordinasyonun etkili bir şekilde sağlanması ve 
kültür politikasının tek ve millî hedefe yöneltilebilmesi için kül
tür hizmetleri ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığının bünyesinde 
ele alınmalıdır.



Türk Devleti'nin kültür sahasındaki faaliyetlerinin ga
yesi "cemiyetin maddî refahı ile manevî mirası arasında paralel bir 
gelişme sağlamak" olduğuna göre temeli teşkil eden unsurların orta
ya çıkabilmesi için her türlü maddî ve manevî destek sağlanmalı ve 
bu konuda yardımcı vakıflar kurulmalıdır. Böylece ilgili Bakanlığın 
"Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı" veya merkezinin ilim, 
sanat ve teknik yönünden ortaya koyacağı neticeler a) gençliğin 
eğitiminde, b) ekonomimizde, c) turizmimizde bizi millî hedeflere 
götüre cekrt ir.

Çağdaş tiyatro ve sinema karşısında gerileyen Karagöz, 
meddah, ortaoyunu için TV'de daha iyi imkân tanınması, Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığı'nm kaybolmaya yüz tutan el sanatlarına 
da daha fazla yer vermesi, ilgili okullarda Türk mutfağının öğretil
mesi de Türk halk kültürünün geleceği için büyük faydalar sağlaya
caktır.

Hızlı sanayileşme ve şehirleşme sebebiyle kaybolmaya 
yüz tutan, değişmeye uğrayan halk kültürü değerleri üzerinde yeter
li araştırma yapılmamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Folk
lor Araştırma Dairesi bütçe, bina ve teçhizat açısından yeterli im.-1 
kânlara sahip olamamıştır.

Çağdaş Türk kültürünün halk kültürü değerlerimizin 
üzerine kurulması gerekirken daha çok batı kültür eserleri taklit 
edilmektedir. Halk kültürümüz insan sevgisine, millete ve devlete 
bağlılığa, hoşgörüye, iyi davranışlara ehemmiyet veren malzemelerle 
doludur. Ders kitapları bu malzemeye yer vermemektedir.



Ayrıca "bu sahada çalışanların karşılaşacakları en mühim 
problemlerden biri de Terim (ıstılah) kargaşasıdır. Sunda birlik 
sağlamak için ilgili İlmî kuruluşlar ve şahısların katılacağı sem
pozyumlar düzenlenmeli ve mutlaka terim birliğine varılmalıdır.

Türk el sanatlarının yaşatılması için eğitim ve öğretim 
programları uygulanmalı, TRT ve diğer yayın organları, ilgili Bakan
lık ve çeşitli kuruluşlar tarafından çıkarılacak dergiler, kitaplar 
broşürlerle yayılması ve tanıtılması sağlanmalıdır.

Hızlı sanayileşme, şehirleşme, kitle haberleşme araç
larının gelişmesi halk kültürü mahsullerinin kaybolmasına, değişme
sine yol açmaktadır.

Halk kültürü alanında hizmet verecek insan gücünün ye
tiştirilmesine gereği gibi önem verilmemiştir. Stnomüzikoloji, Etno- 
koreloji, Etnokostümoloji, dallarında Türkiye'de öğretim yapan bir 
kuruluş henüz yoktur.

Derlenen malzemelerin zaman zaman ideolojik amaçlarla 
kullanılmak istenmesi gözden kaçmamaktadır. Türkülerin, oyunların, 
kıyafetlerin illere mal edilerek sunulması kültür bütünleşmesini 
engellemektedir.

Yurtdışmda başarılı dereceler elde eden halk dansları 
ekiplerimizin kılık kıyafetleri ve hareketlerinin son yıllarda bo
zulduğu görülmektedir. Savaş ve kavga figürlerinin ilâvesi gibi yer
siz hareketler gözden kaçmamaktadır. Halk danslarının Labon veya 
Benetch notasyon sistemlerinin biriyle hareketleri tesbit edilmeli
dir.



Polklor müssesi, açıkhava müzesi ihtiyacı yallardan heri 
süre gelmektedir.

Bek çok halk kültürü malzemesi yayımlanmayı beklemekte
dir. Henüz bir folklor atlasımız, folklor ansiklopedimiz yoktur.

Büyük şehirlerimizden başlayarak Türk mutfağı yabancı 
mutfakların istilâsına uğramıştır. Yemek ansiklopedileri, kitapla
rı yabancı mutfaklara daha çok önem vermektedir.

Çağdaş Türk Kültürünün halk kültürü üzerinde kurulması 
gerektiği gerçeği sanatçılarımızca yeterince anlaşılmamaştır.

Halk şairleri, halktiyatrosu sanatçıları (Karagözcülük, 
Kuklacılar, Meddahlar, Ortayonucuları) diğer sanatçılar kadar des- 
teklenmemektedir. Halk şairlerimizin eserleri çok az bir ücretle, 
çoğu zaman da ücretsiz olarak kullanılmaktadır.

Halk kültürümüzün yazılı kaynakları çeşitli kamu kuru
luşlarının elinde bakımsız ve dağınık bir haldedir. Eski harfli bu 
kaynaklardaki bilgiler yeterince değerlendirilmemektedir.

7.2. Halk Bilgisi Konusunda Yapılacak Temel Hizmetler

Halk kültürünün mahsullerini derleme, arşiv ve doküman- 
tasyon, değerlendirme, teşkilâtlanma ve donatım ile yurtiçinde ve 
yurtdışında da tanıtma ve yayma olarak plân!amalidir.
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7.2.1. Derleme

Derleme faaliyetlerine öncelikli konu ve yörelerden 
başlayarak bütün yurtiçi ve gerekirse, yurtaışmdaki Türk kültürü 
ile ilgili kaynaklarda hemen başlanmalıdır. Bu derlemeler sırasında 
sözlü ve yazılı bütün halk kültürü mahsulü ile yabancı dillerdeki 
ve alfabelerdeki Türk halk kültürünü ilgilendiren malzeme de ihmal 
edilmemelidir.

Derlemelerin, mutlaka üniversite ve yüksekokullarımı
zın ilgili bölümlerinden mezun olan veya gerektiğinde açılacak kurs
ları bitiren elemanlar tarafından yapılması sağlanmalıdır. Sağlıklı 
ve İlmî ölçülere uygun olabilmesi için bir "merkez'den koordine edil 
melidir. Çağdaş teknolojiden faydalanmalıdır.

Derlemede :

a) Malzemesi dile dayanan sözlü mahsûller

b) Halk oyunları ve eğlenceleri,

c) Halk tiyatrosr

ç) Halk sanatları

d) Adet, an'ane, inançlar,

e) Halk Sporları,

f) Halk hekimliği ve veterinerliği,

g) Beslenme,

h) Halk mimarisi,

ı) Giyim kuşam ve süslenme konuları ile;



Yabancı dillerdeki Türk kalk kültürü ile ilgili mazle- 
me, yayın ve araştırmalar ön plânda tutulmalıdır.

7.2.2. Arşiv ve Dokümantasyon (Muhafaza)

Nekadar çok ve haşarılı derleme yapılırsa yapılsın, 
bunların iyi sınıflandırılması yapılmadığı, arşiv dokümantasyona 
tâbi tutulmadığı takdirde istifade edilmesi ve korunması mümkün 
olamamaktadır. Bunun için merkezde arşiv, laboratuvar, atelye, bil
gi işlem merkezi... vb. üniteleri bulunan bir dokümantasyon birimi 
kurulmalıdır. Bu birimde istihdam edilecek yeterli uzmanlar buluna
madığı takdirde yurt içinde ve yurtdışında bunların eğitimi sağlan
malıdır. Ayrıca bu birim için gerekli teknik donatım yapılmalıdır.

İlmî usûllere uymayan sınıflandırma ve muhafaza, ça
lışmaların yanlış istikametlere götürülmesine yol açacağından, mal
zemenin değersiz bir yığın halinden kurtarılamayacağı açıktır.

Yazılı kaynakların gerekli tamir, tedavi ve kopyaları
nın yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu kaynaklar için, nem, sıcaklık 
havalandırma durumları dikkate alınarak arşivler hazırlanmalı ve 
her biri kütüphanecilik tekniğine göre yerleştirilmelidir. Bu ara
da orijinal, tek nüshaların yıpranma ve çalışma hususlarını hesa
ba katarak fotokopi veya mikrofilmlerinin istifadeye sunulması ci
hetine gidilmelidir.

Elde edilmesi güç veya imkânsız malzemenin de film, 
diapozitif kamera vb. teknik vâsıtalardan faydalanarak yurt içinden 
ve yurt dışından suretleri temin edilmeli ve arşivlenmelidir.



Arşivlenen sözlü mahsuller İlmî usullerle yazıya akta
rılıp çoğaltılmalı, hırsızlık, tabiî afet, yangın, harp vb. tehlike
lere karşı yok olmalarını önlemek ve istifade alanlarını genişlet
mek için yurdun önemli merkezlerinde kurulacak şubelere birer sureti 
gönderilmelidir.

Butun bu işleri yapabilmek için üniversite ve Yüksek 
Okullarımız ilgili bolum mezunları, gerektiğinde, kurslara tâbi tu
tularak yetiştirilmeli, merkez ve taşra teşkilâtında vazifelendiril- 
melidir.

7.2.3. Tanıtma ve Yayma

Türk halk kültürünün, Atatürk ilkeleri ışığı altında 
değerlendirilmesi yapıldıktan sonra yortiçinde ve yurtdışmda her 
türlü imkân seferber edilerek yayımlanması ve tanıtılması gerekli
dir. Bunu yaparken Turk milletinin insanlık âlemine sunduğu Yunus 
Emre, Nusreddin Hoca, Karagöz gibi kıymetli şahsiyetlerle Türk Mut
fağı, Siy.im-Kuşam, El Sanatları gibi kültürel zenginliklerimiz yurt
içi ve yurtdışmda tanıtılmak üzere yayımlanmalı ve başka faaliyet
lerle de bu işin mümkün olduğu kadar geniş alana dağıtılması sağ
lanmalıdır.

Türk milletinin karakter ve kabiliyetini ortaya koya
cak, dünya kültürüne hizmetlerini belirleyecek faaliyetlere öncelik
le başlanmalıdır.



Yurt içinde ve yurtdışında yapılacak sergi, gösteri, 
konser, kongre, seminer, sempozyum... vb. faaliyetlerin milletimizi 
tanıtma hususundaki faydalarımın ehemmiyeti üzerinde hususi suretde 
durulmalı ve çalışmakta olan yabancıların mükâfatlandırılması için 
bir fon ayrılmalıdır.

Bütün bu faaliyetlerin popüler, vülgarize ve İlmî ol
mak üzere üç ka-ldaki mahsullerinin yabancı dillerde de yayınlanması 
için tedbirler alınmalıdır.

Busasiyle halk kültürünü yayma ve tanıtma faaliyetle
rinde yurdumuzda kültür bütünleşmesini temin maksadıyla mahallilik 
düşüncesinden uzaklaşarak eserlerin ÎBT'de mutlaka ezgi, oyun veya 
derleyici adına göre tanzim edilmesi için tedbirler alınmalıdır.

7.3. Sonuç

1983-1988 yılları arasında yapılması gerekli başlıca 
işler şunlardır :

7.3.1. Üniversite ve yüksekokullarımızda Uzman yetiş
tirmek,

7.3.2. Yetişmiş uzmanlarla teşvik edilecek amatörlerdeı 
faydalanılarak yurt sathında taramalara devam etmek.

7.3.3. Halk kültürü (folklor) merkez binasını Türk 
zevkine ve modern ihtiyaçlara cevap verecek şekilde: arşivi, kütüp
hanesi, laboratuvarı, müzesi, teknik cihazları, ile düzenlemek ve 
donatmak.



-çp_

7.3.4. İleri memleketlerdeki metot çalışmalarını takip 
etmekvp Bulunan neticeleri Türk dilinde yaymak.

7.3.5. Derleme ve araştırmaları yayınlamak.

7.3.6. Beş yılda Bir "Milletlerarası Folklor Kongresi" 
tertip etmek, Belli konularda sempozyum ve seminer ihdas etmek.

7.3.7. Kültür çevrelerinin hususiyetleri dikkate alına
rak, muayyen Bölge veya, vilâyetlerde şuBeler açmak.

7.3.8. Halk kültürü değerlerimizin eğitim ve öğretimini
sağlamak.

7.3.9. Tarihi Türk Sporlarını canlandırmak, yaşatmak, 
ayrı Bir federasyon halinde teşkilâtlandırmak.



8. Kültür ve Kitle Haberleşme Vasıtaları 

8.1. Durum

Kitle Haberleşme Vasıtaları, her ülkede bir takım 
bilgi, haber ve olayları sözle, sesle, yazıyla, görüntüyle kitlelere 
duyuran bildiren veya gösteren vasıtalardır.

Kitle Haberleşme Vasıtalarının ortamı, mekân ola
rak ev, mahalle, köy, şehir, yurt ve dünyadır. İnsan olarak ise bu 
vasıtalardan işitme, seyretme, okuma yoluyla etkilenen ve etkileyen 
herkestir.

Şöyle ki, önemli bir Kültür boyutu olan çevre,yani 
insanın tabii veya sunî (maddi) muhiti, kitle haberleşme vasıtaları 
yolu ile ortaya çıkan bilgi, işaret, duygu akımının bir bütünüdür.

Radyo, Televizyon, sinema, gazeteler, dergiler, ki
taplar, filmler, kasetler, videolar, bildiriler, broşür ve afişler 
vb. kitle haberleşme vasıtalarının başlıcalarıdır.

Milli Kültürümüzün yayılması, tanıtılması, nesil
lerden nesillere geçirilmesi, sevdirilmesi, bozulmadan korunması ve 
zararlı yabancı tesislere kapılmaması bakımından bu vasıtaların taşı
dığı önem inkâr edilemez. Bu vasıtalar işitme, okuma ve seyretme yo
luyla bütün kitleyi etkiler.



Teknolojinin gelişmesine paralel olarak dünya-adeta kü
çüldükçe ve insanların yaşama ve eğitim seviyeleri yükseldikçe, kitle 
haberleşme vasıtalarının önemi artmaktadır. Böyle olduğuna göre kitle 
haberleşme vasıtalarının milletlere ait maddi ve manevi kültür varlık 
1arının gelişmelerinde yayılmalarında ve korunmalarında büyük önem ve 
değerleri ortaya çıkmaktadır.

Bu vasıtalar kullanılış gayelerine göre, bir memleketin 
içinde birliği ve bütünlüğü sağlıyabildiği gibi bu birlik ve bütünlü
ğün yıpranması, parçalanması ve büsbütün dağılması sonucunu da doğu
rabilmektedir.

Bütün bu sebeblerle Çağdaş insanın boş zamanı değerlen
dirmesinde ilk vasıtalar, bilhassa göze ve kulağa hitab eden televiz
yon, radyo, sinema ve gazete gibi kitle haberleşme vasıtaları olmak
tadır .

Bunların ülkemizde daha çok eğlence amaçlı vasıtalar 
olarak fonksiyon ifa etmeleri bu sonuçta birinci derecede tesirli 
olmaktadır. Ancak, bu vasıtaların, önce bir kamuoyu (efkâr-ı. umumiye) 
nin oluşmasında yardımcı olmak görevi vardır. Kitleyi "gütmeğe" kal
kışmaları düşünülemez. Bu vasıtalar bir çok ülkede kültür eğitimi ve 
sanat-estetik zevkinin gelişmesinde kullanılmakta ve oldukça başarılı 
sonuçlar alınmaktadır.

Kitle haberleşme vasıtalarının üretimi doğrudan doğruya 
bir kültür olayıdır. Çoğunun temelinde yer alan yazılı metin unsurı, 
sesli yayınlarda konuşma unsuru ve görüntülü vasıtalardaki davranış



unsuru toplum fertlerinin nasıl çok taraflı bir yönlendirme ve te
sirle karşı karşıya olduğunu gösterebilir. Bilhassa dil ve dile da
yalı sanatlar ve kültür verimleri bu vasıtaların yönlendirilmesiyle 
büyük bir yaygınlık kazanabilir ve gelişme gösterebilir.

8.2. Kitle Haberleşme Vasıtaları İle Yapılacak Hizmetler

Bu hizmetler şu başlıklar altında toplanabilir :

8.2.1. Haberleşme : Doğru ve kaynaktan haber,
gerçeklik ve açıklık; devlet ve millet zararına olmayan, tam tersine 
devlet ve milletin faydasını gözeten, kitle ve zümreleri asla incit
meyen bir uslup ve milletçe anlaşılır, doğru ve güzel Türkçeyi benim
setmek ve ilgi çekicilik, haberleşmenin önde gelen ilkeleridir.

8.2.2. Bilgi Verme : Milletin anlıyacağı açık bıı- 
dille, kişi ve toplumun faydalanacağı, günlük yaşayışı kolaylaştırıcı, 
vatandaşın (çağdaş) dünyadaki gelişmeleri takip etmesini sağlayıcı ve 
halkın meselelerine çareler gösterici olmalıdır. Bilgi konuları bütü
nüyle sistemli, doyurucu ve objektif olarak işlenmeli ve bu bilgile
rin arasına (millî huzur ve bütünlüğü bozucu) politika, doktrin, kış
kırtıcılık, ayırıcılık ve husumet asla karıştırılmamalıdır.

8.2.3. Yönlendirme : Türk Devletinin siyasi iktidar 
lara göre değişmeyen bir milli kültür ve eğitim politikası olması za
rureti vardır. Türk toplumunda gençlerin ve umumiyetle vatandaşın bu 
milli kültür politikası yönünde yetiştirilip geliştirilmesi gerekmek
tedir. Burada dikkate alınması gereken bir nofcta da, memleket insanı-



laın demokratik ortamda, hoşörücü ve doğru düşünmeğe alıştırılmasıdır.

8.2.4. Kültür Faaliyetleri : Kültür eğitimi, sa
nat zevkinin geliştirilmesi, tanıtma, eğlendirme ve loş zamanları de
ğerlendirme şeklinde ifade edilebilir.

Kitle Haberleşme Vasıtaları ile millete su
nulacak: kültür, sanat ve tanıtma faaliyetleri milli zevk ve inaçlar- 
dan kaynaklanmalı ve milletin maddi ve manevi yükselişini hedef al
malıdır .

8.3. Kitle Haberleşme Vasıtalarının Dış Dünyaya Açılma
Ve Tanıtmadaki Yeri .

Her millet kendi kültürünü "her türlü araçla" yay
mak suretiyle dünyada dostluklar kurmak ve itibar kazanmak yolunu 
sürekli denemektedir. Ülkemizin bu yoldaki teşebbüs ve faaliyetleri 
yeterli sayılamaz.

Bu eksikliği gidermek için millî kültürümüzü, önce 
yurt içinde bütün kitle haberleşme vasıtaları ve kültür ve eğitim ku
ruluşlarının gayretleriyle Türk gençliğine ve millete tanıtmak, sev
dirmek ve canlı halde tutmak yollarını bulmak gerekir.

Bu unsurlardan yeni kültür, sanat ve.ilim eserleri
nin meydana gelmesi ancak bu sevgi ortamında sağlanabilir. İşte bu 
yeni eserler, kitle haberleşme vasıtalarının tümü kullanılarak, dışı
mızdaki dünyaya Türk millî eserleri olarak tanıtılabilir,ve ihraç edi
lebilir.



Bu yoldaki çalışmaları şu şekilde özetleyebiliriz. :

8.3.1. Devletçe seçilecek bir ‘uzmanlar heyeti ta
rafından tesbit edilen ilim ve teknoloji sanat ve kültür eserleri, 
bu iş için kurulmuş olan teşkilat marifetiyle dış dünyaya sunulacak 
tarzda kazırlanmalıdır. Hazırlanacak bu eserler, kitap, film, tele
vizyon dizisi, piyes, kaset video, sergi, fuar, festival, musikî vb. 
formlarına konularak kitle haberleşme vasıtaları ile yayınlanmalıdır.

8.3.2 Yabancı ilim adamları, sanatkârları ve ya
zarları tarafından Türkiye'yi ve Türklüğü anlatır, tanıtır ve sevdi
rir tarzda veya millî kültürümüze faydalı olacak mahiyette hazırlan
mış olan (yazılı, sesli, sözlü, görüntülü) eserler de aynı teşkilât 
marifetiyle değerlendirilebilir.

Bu çeşit yabancı eserler, Türkiye'de Türk 
sanatkârlarınca yukarıda saydığımız film, oyun, televizyon dizisi 
vb. şekillerde de işlenerek yayınlanmalıdır.

Ayrıca yabancı sanat, kültür ve ilim adam
larının Türkiye ve Türkler hakkında yapıcı yeni eserler meydana ge
tirmeleri için aynı teşkilat gayret göstermeli, teşvikte bulunmalı, 
hatta siparişler yapmalıdır.

8.3.3. Milletimize has sanatları, büyük eserleri, 
sanat, ilim.ve kültür müesseselerimizi, Türk tarihinin başlangıcından 
bugüne kadar güzel sanatların, ilim, kültür ve fikir hayatının her 
dalında yetişmiş şahsiyetleri dünyaya tanıtacak yıllık şenlikler,kon
greler ve benzeri toplantılar yapılmalıdır. Bu şenliklerin İstanbul, 
Bursa, Konya, Edirne ve benzeri şehirlerimizin Türk Tarihi atmosferi-
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ni koruyan saray, konak, balıçe ve alanlarında yapılmasında fayda var
dır.

Türk sanat ve kültürünün tanıtılmasında 
çok tesirli olacak bu şenliklerin kitle haberleşme vasıtalarının tü
mü kullanılarak dünyaya tanıtılması sağlanmalıdır. Burada sözü edilen 
şenlikleri yukarıda belirtilen teşkilât düzenleyebilir.

Bu arada, geçmiş .yüzyıllarda milli kültürü
müzü ve törelerimizi, büyük bir ustalıkla pek çok ülkeye yayabilmiş 
olmamız unutulmamalı; kendi tarihimize ters, kayıtsız ve yanlış ba
kıştan kurtulmalıyız.

8.3.4. Cumhuriyet Kültür ve Sanat Ödülü : Yukarıda 
adı geçen teşkilât tarafından organize edilmek şartıyla; üçü (3) ya
bancı, dördü (4) Türk olmak üzere kurulacak (7) kişilik bir Jüri, üç 
yılda tir, Türkiye'de meydana getirilmiş yazılı, sözlü, sesli, görün
tülü eserlerin değerlendirilmesi için toplanmalı, miktarı özendirici 
olacak şekilde yüksek tutulacak bir ödül ihdas edilmelidir.

8.3.5. Türk edebiyatının belli başlı eserlerini
tanıtmak :

a) Bu eserler, Arap ve Kril alfabeleriyle 
bir arada yayınlanarak, aramızda kültür anlaşması bulunan ülkelere 
gönderilmelidir. Bunların ayrıca film, oyun, piyes, televizyon dizisi 
vb. formlarda işlenerek memlekette, Türk dünyasında, İslâm âleminde 
ve Türk kültürüne yatkın diyarlarda gösterilmesi sağlanmalıdır.



b) Türkiye dışındaki Türk topluluk! arında 
isim yapmış yazar, şairler, sanatkâr ve kültür adamlarının eserleri 
de aynı şekilde lâtin harfleri ile kirlikte yayınlanıp işlenerek 
Türkiye'de tanıtılmalıdır.

c) Kitle haberleşme vasıtaları; yurt dışın
da yaşıyan ve çalışan Türk aileleri ve çocuklarının din, dil ve kültür 
varlıklarını tanımaları, korumaları ve geliştirmeleri için yukarıda 
gösterilen unsur ve yöntemlerden faydalanmalıdır. TET ve diğer kamu 
teşkilâtı hu konularda Türklerin bulunduğu ülkelerin benzer kuruluş
larıyla sıkı iş- birliğine girişmelidir.

8.3-6 Çocuklarımıza Yönelik Yayınlar .

Nüfusumuzun yarıdan fazlası (yaklaşık 25 
milyon) çocuk ve yetişme"’" çağındaki gençlerden ibarettir. Milleti
mizin geleceği olarak yetişen bu büyük kitleye dönük, geniş ölçüde 
yayınlar yapılması kitle haberleşme vasıtalarının vazgeçilmez ve ih
mal götürmez bir görevidir.

Türk vatandaşının yetişmesindeki temel un
surlar tesbit edildikten sonra, çocuklarımıza dönük yayınlar şu kay
naklardan çıkarılabilir :

a) Derlenen Türk Masalları,

hikâyeler,
b) Bugüne kadar yayınlanmış seçme esef ve



c) Destanlarımız, türkülerimiz, halk hi

kâyeleri, efsanelerimiz, dini mahiyette menkıbeler ve bilgiler,

d) Tarihimizden, tarihi eserlerden, Harp 

Tarihi Dairesi Çalışmalarından, dünya tarihinden çıkarılacak olaylar 

ve ibretler,

e) ülkemizin dağlarını, ırmaklarını, şe

hirlerini vb. özellikleriyle tabiat unsurlarını, Tarihi kahramanları 

tanıtan, sevdiren^efsânelere, manzaralara, tabiat hârikalarına, mima

ri şaheser ve güzelliklere dayalı unsurlar

Bütün bu unsurlar görüntülü, sesli, mü

zikli çocuk dizileri, senaryolar, çizgi filimler, marşlar, türküler, 

piyesler, temsiller, bilgi yayınları, hârikalı (Çocuğun hâyal dünya

sını geliştiren canlandıran) eserler haline konularak kitle haberleş

me vasıtalarıyla çocuklarımıza verilebilir. Çocuğa ilgimiz en azından 

ülkemizdeki çocuk nüfusu ile orantılı olmalıdır.

Ayrıca, çocukların zararlı yayınlardan 

korunması için kültür, eğitim ve mevzuatla ilgili tedbirlerin alınma

sı gereklidir.

8.3.7. Aileye Yönelik Yayınlar

Türk ailesi dünya milletleri içerisinde bu

güne kadar iyi korunmuş ve en sağlam kalabilmiş milli müesseselerimi- 

zin başında gelmektedir.



Bu gerçeğin ışığında Kitle Haberleşme Vasıta
ların incelikler taşıması, Türk ahlâk ve törelerine saygılı bulunması 
bilgi, gösteri ve sanat faaliyetlerini, çocuk sevgisini, büyük saygı
sını aşılayacak ve aile fertlerini yuvalarına bağlayacak tarzda ya
pılması şarttır.

8.4. Kitle Haberleşme Vasıtaları İçin İlâve Teklif ve 
Tedbirler

8.4.1. TRT (Radyo ve TV) Yayınları

a) Türkiye Televizyonunun '':bugünkü ha
liyle ve ileride gelişecek şekliyle memleketin her tarafında ilgiyle 
seyredilir, milli birlik ve bütünlüğü temin eder mükemmelliğe ulaş
tırılması için çalışılmalıdır.

- Uygulanan Programda, ihtiyaç kar
şılamanın yanısıra, halkımızı yabancı televizyonları seyretmeye özen
dirmeyecek teknik ve estetik imkanlar da bu Kurum'a ve özellikle te
levizyona kazandırılmalıdır.

- Televizyon yayınlarında yerli ya
pım oranlarının yabancı yapımlarla rekabet edecek nicelik ve nitelik
te çoğaltılması hedef alınmalıdır. Ayrıca yerli yapımların milli kül
tür kaynaklarından çıkarılması ve Türk zevki ve düşüncesinin esas a- 
lınması gerekir.

- Yayınından kaçınılması mümkün olma
yan yabancı film ve dizilerin ancak Türk ahlâk, töre ve değerlerine 
aykırı olmayanları,. Devlet kontrolündeki kitle haberleşme vasıtala-
rınfla xrnprfcPT*i T ehi 11 r *



- Renkli televizyonun zaruri bir un
suru durumuna gelen videoların tamamiyle kontrolsuz olarak ahlâka, 
zevke aykırı tarzlarda evlere hatta umumi yerlere girdiği görülmek
tedir. Bunlar için de gerekli kontrol tedbirleri alınmalıdır.

b) Türkiye Radyoları'nda (TRT I, II, III
ve "Türkiye'nin Sesi")

- Televizyon yayınları dolayısıyla 
belirtilen görüşler saklı kalmak şartıyla, önce ülkenin her tarafın
da rahatça dinlenilir bir yayın temin edilmelidir.

Radyo istasyonlarımız, onları dinle
mek isteyen dış Türk'lerin ve İslâm âleminin rahatça takip edeceği 
şekle getirilmelidir. Bu radyo istasyonları sınır şehirlerimizde güç
lendirilmeli, gerekirse yenileri kurulmalıdır.

Radyolarımız Türkiye dışında oturan 
ve çalışan bütün vatandaşlarımızın dinleyecekleri şekilde ve onları 
her bakımdan aydınlatacak tarzda teçhiz olunmalıdır. "Türkiye'nin 
Sesi" güçlendirilmelidir.

Her devletin yaptığı gibi radyoları
mız Türk devletinin politikasını, millî kültürünü yayacak tarzda "ya
bancı dilden" yayın saatleriyle donatılmalıdır. Ayrıca dış Türk'ler 
ve İslâm âlemi için Türkiyeyi gerçek yönleriyle tanıtan yayınların 
artırılması gereklidir.



- TRT'nin tutun yayınlarında Türk 
milletince bilinen, herkesin konuşup anladığı kelimeler ve cümleler 
kullanılmalıdır.

- Yayının teknik tarafına gösterilen 
ihtimam kadar yayın personeline ve hu personelin yurtiçi ve yurtdışı 
eğitimine, görgü, bilgi ve beceri kazanmasına da titizlik gösterilme
lidir. TRT, yurt dışında eğitim konusunu plânlamalı, temasta bulundu
ğu yabancı kuruluşlarla işbirliğine gitmelidir. Çok tesirli bir kül
tür ve eğitim vasıtası olduğu gerçeğinden hareketle, bu vasıtaları 
idare eden ve program plânlayan ve hazırlayan kadroların en iyi şe
kilde eğitilmeleri de esas alınmalıdır.

Başta radyo ve televizyon olmak 
üzere, kitle haberleşme vasıtalarının hepsinde gerekli millî verimin 
alınabilmesi için yapım ve yönetim işlerinde kültürlü, bilgili, şuur
lu, saygılı ve sorumlu elemanların yetiştirilmesi ve yeterli sayıya 
ulaştırılması gerekmektedir.

8.4.2. Sinema

Sinema'nın kitle haberleşme vasıtaları 
arasında önemli ve seçkin bir yeri vardır. Sinemaya yalnızca bir eğ
lence ve vakit geçirme vasıtası olarak bakılmaktadır. Şüphesiz sine
manın bu özelliklerinden faydalanmak gerekir. Ancak toplumu eğlendi
rirken eğitmek, (tecrübeler göstermiştir ki) en tesirli, en iyi yol
dur. Doğrudan eğitim amacı yerine eğlendirirken eğitmek yoluyla top
lumun sanat zevkinin, estetik bilgi ve görgüsünün geliştirilmesine 
ağırlık verilmesi doğru olacaktır. Bu sadece sanat eserlerinin filme 
alınması ile değil, bizzat yapılan filmin teknik ve estetik yönlerden 
üstün kalitede olmasıyla sağlanabilir.



a) Olayları filmle testit ederek arşiv- 
lemek ve uzun yıllar muhafaza etmek mümkündür. Belgelenen olayların 
tekrar ve tekrar gösterilmesi mümkün olduğu için bilginin yayılması, 
geliştirilmesi ve benimsenmesi kolaylıkla sağlanabilir. Kültür var
lıklarımızın filmlerle tesbit edilmesi göze ve kulağa hitab eden ve 
kolayca kavranma özelliklerinden ötürü kitlelere yayılması ve geliş
tirilmesi bakımlarından da büyük imkânlar sağlamaktadır.

Büyük yaygınlığa ve dolayısıyla te
sir gücüne sahip bu kitle haberleşme vasıtası ile ilgili düzenleme
lerin, üretimi arttırıcı, kaliteyi yükseltici, teşvik edici yönlerde 
de olması gerekirdi. Gerçi geçen dönemler içinde sinema alanını dü
zenleyici kanun tasarı hazırlanması yolunda çalışmalar yapılmıştır. 
(Ancak bu çalışmalar hazırlık safhasında kalmış, sonuçlandırılamamış
tır.)

b) Sinema sanatı ve tekniğinin eğitim ve 
öğretimi, kamu kuruluşlarının film yapım esasları, Türk Sinemasının 
gelişmesini sağlamak için ödüllendirme, millî ve milletlerarası fes
tivaller düzenlenmesi ve yarışmalar yapılması, filmlerin denetlenmesi 
ve değerlendirilmesi hususları kısa zamanda düzenlenmeli, gereken mev
zuata kavuşturulmalıdır.

c) Kamu kuruluşlarının bünyesinde, bazı
ları üretim üniteleri de ihtiva eden sinema birimleri bulunmaktadır. 
Ancak bu kuruluşların şu anda üretim fonksiyonlarını ya hiç ifa ede
medikleri ya da çok sınırlı ölçüler içinde yerine getirdikleri görül
mektedir. 3u durumun başlıca sebepleri plansız ve rastgele kuruluşlar 
meydana getirilmesi ve mevzuat yetersizliğidir. Çoğunlukla üretim im
kanları, cihazların verimliliği düşünülmeden film stüdyo ve laboratu- 
varları kurulmak yoluna gidilmiştir.



Devlet film stüdyolarının ve film 

arşivi ve kitaplığının kurulması lâzımdır.

Renkli film çağına çoktan girilmiş

tir. Televizyonumuz da renkli olmak yolundadır. Böyle olduğuna göre 

Batılı Ülkelerin film ve televizyonlarındaki teknik ve estetik sevi

yeye ulaşabilmek için "Devlet Film, Laboratuvar ve Stüdyosu" kurul

malıdır. Bu stüdyo dünya standartlarına uygun olmalıdır.

d) Sinema alanında tedbir alınması 

gereken bir diğer konu da eğitim meselesidir.

Sinema alanında eğitim ve öğrenim 

yetersiz ve plânsızdır. Halen çeşitli üniversiteler bünyesinde sine

ma ve televizyon eğitimi veren kuruluşlar yer almaktadır. Ancak bu 

kuruluşların müfredat programlarının uyumsuzluğu yeterli miktarda ve 

nitelikte öğretici bulunmaması ve teknik imkan noksanlıklarından ötü

rü eleman yetiştirmekte istenileni veremedikleri görülmektedir.

e) Yerli filmleri yabancı film]ere 

karşı koruma tedbiri olarak getirilen "Belediye rüsumu" indiriminin 

millî kültüre ve çocuklara yararlı filmler için mümkün olan en düşük 

seviyede tutulması gerekmektedir.

8 . 4 . 3 .  Basın

Kitle haberleşme vasıtaları içerisinde 

basın'm önemli bir yeri vardır. Basın, kültürün yaygınlık derecesi

nin artmasında ve millîlik kazanmasında büyük rol oynayan bir vasi-



a) Belli sayıda, tirajı yüksek gazete
ler dışında kalan Anadolu basınını meydana getiren gazetelerle baskı, 
kağıt ve maliyet konusunda büyük sıkıntılar içerisinde bulunan dergi, 
kitap vb. yayınlarla ilgili meselelere çözüm getirilmelidir.

b) Dergi, broşür ve kitapların kolayca 
dağıtılması, yurdun her tarafına ulaştırılması ve özellikle Türkiye 
dışında yaşayan ve çalışan vatandaşlarımıza iletilmesi için "Basın 
İlan Kurumu'*nun hukuki yapısına benzer bir teşkilat halinde "Yayın 
Dağıtma Kurumu" teşkil edilmelidir. Bu kuruluşun alacakları amme ala
cağı sayılmalı, Kurumlar Vergisinden muafiyeti bulunmalı, devlet ulaş 
tırma araçlarından en az külfetle faydalanması sağlanmalıdır.

Adı geçen "Yayın Dağıtma Kurumu", ay
rıca Milli Kültüre hizmet eden kaliteli filmlerin, video ve kasetle
rin de dağıtımını görev olarak üstlenmeli, milli kültüre hizmet mak- 
sadıyle kurulmuş basın yayın ajanslarının çalışmalarına da yardımcı 
olmalıdır.

c) Dikir, kültür, ilim ve sanat dergi
leri, Basın İlan Kurumu'nca dağıtımı yapılan resmi reklamlardan daha 
geniş ölçüde faydalandırılmalıdır.

Milli kültüre hizmetleri sabit olmuş 
ilim, fikir, edebiyat ve sanat dergilerinin yaşatılması için gayret 
gösterilmeli, yayınlanmaları desteklenmeli ve yurdun her tarafına da
ğıtılmaları sağlanmalıdır.



d) Kitle Haberleşme araçları içerisinde 
önemli bir yeri olan basın ve yayının temel maddesi olan kağıdın, ek
mek buğday gibi kültür ihtiyacı olduğunun şuuruna varılarak kağıdın 
tüketiciye ulaştırılmasında ithal ve destekleme dahil her türlü ko
laylığın sağlanması lazımdır.

e) Arap harfli Türkçe eski eserlerden 
veya Arapça yazılmış kitaplardan milli kütüphanemize kaynak teşkil 
edenlerin bibliyografik listelerinin hazırlanması ve yeni harflerle 
bugün konuştuğumuz Türkçeye çevrilerek bastırılması temin edilmeli
dir. Aynı ihtiyaç, eski harflerle basılmış fikri ve edebi değeri bu
lunan dergiler için de söz konusudur.

f) Türkiye'de kitap arzı, artan nüfusa 
paralel olan okuyucu sayısı ile beraber gelişememektedir. Bunda ar
tan maliyetin payı olduğu kadar bir yayın rekabetinin de rolü vardır, 
Kağıt ve baskı maliyetinin artışı telif eser yayınında teşvik unsuru
nu ortadan kaldırmıştır. Yayın evleri millî kültürle ilgili, ciddi 
eserler yerine, sürümü daha kolay, rahat satılabilen-hafif kitaplar 
yayınlama yoluna gitmektedirler. Büyük şehirlerde kısmen dahil olmak 
üzere bazı illerdeki ilgili bakanlıkların ve resmi bazı kuruluşların 
satış merkezleri yeterli değildir.

Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Ba
kanlıkları, ünivesiteler, resmi veya milli çeşitli kurum ve kuruluş
ların, milli kültür yayınında bulunan vakıfların kitap ve dergileri 
bütün illerde ve büyük yerleşme merkezlerinde, kazalarda temin edile
cek şekilde teşkilâtlanmaya gidilmeli, gereken yerlerde "Devlet Kitap 
Satış Evleri" açılmalıdır.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



g) Çocuklarımıza hitap eden zararlı, 
müstehcen, milli kültüre tamamıyle karşı ve onu tahrip edici her tür 
lü yayın, yürürlükteki mevzuat yeniden gözden geçirilmek suretiyle 
kontrol altına alınmalıdır.

8.5* Sonuç

Başlangıçtan buraya kadar ilkelerini, politikala
rını ve hedeflerini tayine çalıştığımız Kitle Haberleşme Vasıtaları
nın hepsinde gerekli olan milli verimin alınabilmesi için bu konular 
da kültürlü, şuurlu, ciddi ve sorumlu elemanların yeterli ölçüde ye
tiştirilmeleri şarttır. Bunu sağlamak için "kültür personeli" yetiş
tirme politikamız olmalıdır. Adı geçen kuruluşlarda çalışacak olan
lar için mesleki okullar açılmalı ve bunlar ayrıca "Hizmet İçi" eği
timden geçirilmelidir.



9. Kültür Koruma ve Yayma Kurumları

9.1. Durum

Medeni bir insanın, kendi şuuruna varması ve şahsiyet 
kazanması için nasıl geçmişini bilmesi gerekiyorsa, bir toplumun 
da millet olabilmesi için geçmişini bilmesi, öğrenmesi, tanıması, 
kısaca ifade edilirse tarih şuuruna sahip olması gerekir. Bugün 
sahip olduğu değer ölçülerine, dünya görüşüne ve teknolojiye hangi 
tecrübelerden geçerek, nasıl ulaştığını bilmeyen, milli şuura erişe
memiş toplumlar dağılmaya ve yok olmaya mahkum topluluklardır.

Dil ve terim değişiklikleri ile bağlantılı olarak zaman 
içinde unutulan bazı değerlerin terk edilen anlayışların bulunması
na karşılık, her millet yine de bir tarihi mirasın sahibidir. Söz 
konusu bu tarihi mirasın ehemmiyetli bir bölümünü eski eserler ve 
anıtlar gibi maddi kültür varlıkları teşkil eder. Millet olabilme 
ve kalabilmede bu maddi kültür varlıklarının büyük rolü vardır.

Sahip olunan bütün bu kültür varlıklarının nesillerden 
nesillere intikalini ise kültür koruma, yayma ve tanıtma kurumlan 
sağlarlar.

Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu belli başlı 
meselelerden biri, Devletin varlığına ve milli bütünlüğe karşı iç
ten ve dıştan yöneltilen saldırılara mukavemet etmek, millet;i ayak
ta tutmak, güçlü kılmaktır. Milli kültürün yıkılmasına yönelik bü
tün bu faaliyetler,saldırılar yanında, bilgisizlik ve ihmalin de 
yarattığı her türlü milli kültür değerleri ve varlıklarının tesbit, 
korunma, değerlendirme, tanıtma ve yayma işinin ehemmiyetini ortaya 
koymaktadır.



Koruma ve yayma konusu içinde ele alınacak belli başlı 
kültür kurum]arı arasında kütüphaneler, eski eserler anıtlar ve mü
zeler, Devlet arşivleri ve çeşitli kültür yayın kuruluşları sayıla
bilir.

3u kurumların, kültür unsurlarımızın tesbiti, korunma
sı ve geliştirilmesi hususunda ehemmiyetleri açıktır.

Kütüphaneler, her yaş ve zümreden insanın bnce bilgi 
edinmek, kendini yetiştirmek, zamanı değerlendirmek için yararlan
dığı kuruluşlar olduğu kadar, hizmete sunduğu eserler ve yapmış ol
duğu faaliyetlerle, hem ilmi faaliyet ve araştırmalara imkan ve ze
min hazırlayanım de Milli birliğin korunmasına ve milli şuurun te
sisine yön veren kuruluşlardır.

9.2. Tedbirler

Türkiye'nin kültür kalkınmasında ehemmiyetli bir yeri 
olan kütüphanelerimizin yerleşme yeri ve nüfus oranına göre yeterli 
sayıya ve imkâna kavuşturulması gerekmektedir. Kütüphane sayısı ka
dar, bunları yönetecek mesleki bilgilere sahip eleman ve uzman kişi 
yetiştirilmesine de aynı ölçüde değer verilmelidir. Bir diğer husus 
da, kütüphanelerimizin, başta ilmi yayınları, milli edebiyat, sanat 
ve düşünce eserleri olmak üzere yeteri kadar kitapla donatılmasıdır. 
Çünkü milli kültürün yayılmasında kitabın yeri ve değeri büyüktür. ■ 
Kitabın yanısıra süreli yayınlar (bilhassa dergiler), harita, nota, 
plâk, kaset, fotoğraf, arşiv belgesi vb. bu arada sayılabilir.



'Kütüphanelerde hitaptan vb. yayımlardan başka göze ve 
kulağa hitab eden araçlara da ihtiyaç vardır.

Milli Kütüphane, kütüphane konusu içinde ayrıca ele 
alınması gereken son derece ehemmiyetli bir kuruluştur. Her ileri 
milletin ülke ve dünya çapındaki bütün yayın ve belgeleri izleyip 
topladığı bir "beyin" kuruluş niteliğinde "Milli Kütüphanesi" var
dır. Her türlü ilmi faaliyet ve Milli Kültür araştırmalarının müm
kün kılınabilmesi, bu kuruluşun en mükemmel duruma getirilmesiyle 
sağlanılabilir.

Bu arada temasında fayda görülen bir diğer hususda " 
"Yazma Eserleri" dir. Bu eserlerin bakımı, korunması ve gelecek ne
sillere intikalinin sağlanması için "Süleymaniye Kütüphanesi Cilt 
ve Patoloji Servisi" kısa zamanda bir "Kitap Patalojisi Enstitüsü 
haline getirilmelidir. Ülkemiz yazma eserleri bakımından tam bir 
hazine durumundadır. Bu eserlerin korunması ve yararlanılmağa su
nulması için, İstanbul'dan başka "Konya Bölge Yazma Eserler Kütüp
hanesi" ne de yukarıdakine benzer bir kuruluş ilave edilmelidir. 
Bunların öncülüğünde gerektikçe başka merkezlerde de bu örneklere 
göre yeni kuruluşlar oluşturulmalıdır.

İl halk kütüphaneleri ile nüfusun üçte birini teşkil 
eden çocuklarımız için çocuk kütüphaneleri konusuna da gereken ağır 
lık verilmelidir.

ı Eski eserler ve anıtlarla müzelerimizin bir takım çık
mazlar içinde bulunduğu bilinmektedir. Mevzuattan ve bürokratik en
gellerden doğan çelişkili ve uyumsuz durumlar giderilmelidir.



Vakıf eserleri ayrıca üzerinde ciddi şekilde durulacak 
bir diğer husustur. Anadolu'da 11. yüzyıldan sonra Türk Milletinin 
yüce ve hayırsever duyguları ile vücut buluna sanat ve kültür hâzi
nesini teşkil eden, bu topraklar üzerinde birer hüccet senedimiz 
olan vakıf eserlerinin sayısı on binlere varmaktadır. Bu eserlerin, 
sanat değerinden en küçük bir kayba uğramadan, milletimizin kültür 
hayatındaki yüksek yerini koruması ve oldukları gibi gelecek nesil
lere intikali ve üzerinde titizlikle durulması gereklidir.

Yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak eski, 
tarihi eser, anıt, kültür varlığı, tarihi çevre ve mekân kavramla
rına açıklık ve tarifler getiren, kesin, ilmi değerlendirme ölçüle
ri ile ilkeleri ortaya koyan, bu alanlardaki faaliyetin hangi esas
lara göre yürütüleceğini anlaşılır şekilde düzenleyen, bütün bu 
eserleri ve onlarla ilgili çalışma veya işleri bir teşkilâtta topla
yan mevzuat hazırlanmalı ve uygulama alanına sokulmalıdır.

Taş devrinden bugüne kadar binlerce yılı içine alan 
pek çok devrin sayısız kültür varlıkları ve bunlardan daha ehemmi
yetlisi dokuz asırlık bir milli kültür varlığına sahip bulunan Ana
dolu'da ve Trakya'da arama, tesbit, tescil, tasnif işlerine, resto
rasyon ilke ve uygulamalarına, arkeolojik kazılara, istimlâk dava
larından korama ve onarım işlerine ve bunlarla ilgili laboratuvar- 
lara kadar geniş ve yoğun çalışmalara mesuliyet hissiyle eğilinme- 
lidir.



Müzeler, bilindiği üzere maddi kültür varlıklarını hem 
koruyan, hem de milli kültürü tanıtan ve yayan kuruluşlardır. Türk 
müzeciliğinin çağdaş müzecilikle kıyaslanması mümkün değildir. Ge
rek müze sayısı olarak, gerek bu kuruluşlarda çalışan ve mesleki 
bilgiyle donatılmış eleman ve uzman bakımından durum, kütüphanele
rimizden daha kaygı vericidir.

Bugüne kadar mevcut 2 milyon eserle 6 milyonu aşkın 
ziyaretçisi bulunan müzelerimizin hizmetindeki personel yetersiz
dir. Ayrıca personel durumu, müzelerimizin gerektiği şekilde hizmet 
görmesini engellemektedir. Eski yazıyla kaynak diller olan Arapça 
ve Farsçayı bilenler, kitabe ve sikke konularında uzman kişiler, 
Türk-İslSm sanatlarından anlayan sanat tarihçileri, müzelerimiz 
için yeterli sayıda değildir. Bu yetersiz durum, sağlam ve açık 
bir temel fikri ve tercihler sisteminin oluşmasını da engellemek
tedir. Bunun sonucu olarak da, ülkeye ve Devlete adını veren ve 
bugünde üzerinde yaşamakta olan milletle^ çoktan ortadan kalkmış, 
tarihin derin sayfalarına intikal etmiş, ancak bize maddi kültür 
mirası bırakmış topluluk]ar konusunda kültürümüz açısından taşı
dıkları önem bakımından hiç gereksiz bir "tarafsızlık" veya "eşit
lik" anlayışına sebep olmaktadır.

Hiç şüphe yok ki, müzeler de, öteki kültür yazma ku
rum ve kuruluşlar gibi, halkın ve yetişen genç nesillerin eğitimi 
için, sergi, konferans, seminer vb. toplantı ve gösteri faaliyetiy
le, ek ihtisas kütüphaneleri ve satışa arz edeceği kitap, broşür, 
eser maketi, kaset, fotoğraf, slayt vb. malzemeyle faydalı hale 
a-et irilebilir.



Arşiv, en sonda ele alınmış olmasına rağmen, kütüphane
cilik ve müzeciliğimizden daha önde gelen ve durumu itibariyle bu ku 
ruluşlardan daha çeşitli ve karmaşık meseleleri olan bir konudur.

Türk arşivi, ihtiva ettiği tarihi malzeme yani mevcut 
olan belgelerin nitelik ve niceliği, değeri bakımından dünyanın en 
mühim, en başta gelen arşivlerinden birini teşkil etmektedir. Sade
ce Türkiye'yi değil üç kıt'ada sayısız ülkeyi ve insan topluluğunu 
ilgilendiren, uzun asırlar bir devre için hemen her konuda incelen
mesinde ehemmiyet atfedilen, birinci derecedeki kaynaklardır. Kısa
ca söylemek gerekirse Türk arşiv vesikaları, yalnız dünü tanımak, 
bugünü anlamak ve yarına bakabilmek için bize değil, eski dünyanın 
en az yarısına hitap eden ehemmiyettedir.

Ayrıca genel tedbirler cümlesinden olarak şu hususla
rın üzerinde önemle durulmalıdır.

Türk Kültür Ansiklopedisinin; İdari ve İlmi hazır
lıkları Beşinci Plân döneminde tamamlarırak yazı
mına başlanmalıdır.

Bankaların, ticari kuruluşların, derneklerin, va
kıfların ve belediye, T3T vs. gibi resmi ve gayri 
resmi kuruluşların yapacakları kültür faaliyetle
rinde uygulanacak esaslar Kültür ve Turizm Bakan
lığınca hazırlanmaiıdır.

Bu maksatla Kültür ve Turizm Bakanlığında yalnız 
bu işlerle görevli olarak, kültür teşvik ve yön
lendirme dairesi kurulmalıdır.



10. Kültür ve Türkiye'nin Dış Münasebetleri

10.1. Türk Kültür Unsurlarının Tepbiti ve Muhafazası

Yurt içinde ve yurt dışındaki Türk Kültür unsur
larının Tesbiti hususunda her şeyden önce bu unsurların mahiyetini 
açıkça tayineetmek lâzımdır. Milli kültürü tesbit, kozuma ve yaşat
ma çalışmaları sürdürülürken diğer taraftan yine toplumun menfaatle
rini hedef alan başka faaliyetleri bu gayretleri önleyici, gölgede 
bırakıcı, tesirsiz hale getirici ölçülere ulaşabilir. Nitekim turizm 
politikamızla ilgili faaliyetler arasında bunun örnekleri vardır.

Yurdumuzda, yakın zamanlarda milli kültürümüzün 
Hititlerden bu yana Anadolu'da yaşamış kültür ve medeniyetlerin bir 
karması olduğu kanaati revaç görerek yayılmağa başlamış, hatta dik
katler, bisi bugüne bağlayan ve varlığımızı sürdüren temel hayat halka
larından çok kültürümüze hammadde olarak bazı şeyler vermiş eski kül
türlerin kalıntılarına çevrilmiştir. Bunlara karşı gösterilen ilgi
nin sınırları, millî menfaatlerimiz bakımından yanlış hatta tehlikeli 
olacak nisbetsizlik içinde gelişmektedir. Pek tabii olarak her türlü 
tarihi iz ve eserin araştırılması, korunması, tanıtılması, ilmin ve 
medeni bir toplum olmanın gereğidir. Ancak, bunlar bir tarih hatırası 
olarak ele alınmalı ve böyle tetkik ve takdim edilmelidir.

Teknolojik ve dolayısıyla kitle haberleşme araçla
rındaki büyük ilerleme toplumların kendi kozunma gücünü zayıflatarak, 
menfi dış tesirlere açık hale getirmiştir. Bu sebeple bir milleti,bu 
mücadelede tabii direnme gücüyle kendi haline bırakmak doğru değildir. 
Her türlü imkân ve vasıtadan faydalanılarak milli kültürün canlı ve * 
güçlü tutulması, korunması bir zarurettir.



Türk kültür unsurlarının yurt içinde ve yurtdışm- 
da tesbiti, muhafazası, ve tanıtılması mutlaka tir teşkilâtlanma ve 
eğitim meselesidir.

10.1.1. Yurt İçinde

Bu tesbit ve muhafaza için gerekli çalışmalar 
nüstakilen teşkilatlandırılacak tir Killi Kültür Bakanlığı bünyesin
de toplanmalıdır. Bakanlık ilgili konularda üniversitelerle işbirli
ği yapacak şekilde düşünülmelidir.

Ayrıca, uzman kişilerden teşekkül edecek ve ko
misyonumuz tarafından teklif olan Türk Killi Kültürünü' Araştırma Mer
kezi bu konulardaki çalışmaları koordine edecek şekilde faaliyet gös
termelidir.

Tesbit ve muhafaza çalışmaları sadece Kültür 
Bakanlığına bırakılmamalıdır. Bütün ilgili devlet kuruluşları ve ya
yın organlarıyla ciddi bir kitle ve yaygın eğitim uygulamasına girişil 
meli, milli.kültürün önem ve değeri hakkında tesirli ve inandırıcı 
telkinler ve yayınlar yapılmalıdır.

Türkiye'de konu ile ilgili olarak yapılmış ça
lışmaların çoğu dağınık olduğu için bir bütün olarak görülmemekte, tek 
rarlanmalcta ve tesirsiz kalmaktadır. Söz konusu çalışmalarda, Türk 
Killi Kültürünü Araştırma Enstitüsü şemsiyesi altında Türk Kültürünü 
Araştırma Enstitüsü, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve Üniversite
ler v.a. kuruluşlarla plândı bir işbirliği ve yardımlaşma sağlanmalı-



Türk Kültür unsurlarının tesbit ve muhafazası ça
lışmalarında ihtiyaç duyulan gerekli eğitimi görmüş vasıflı uzman ele
manların yetiştirilmesi zorunludur. Söz konusu elemanların teorik bil
giler yanında saha çalışması yapacak şekilde yetiştirilmeleri gerek
lidir.

Toplumumuzu millet haline getiren ve başka millet
lerden ayıran örfümüzü, adetimizi, sanatımızı, edebiyatımızı, tarihi
mizi, dilimizi, dinimizi, tesbit işinde çalışan kimselere sevdirmedi
ğimiz müddetçe sonuç almamız mümkün olmayacaktır. Bilgi vermek ve 
sevgi aşılamak ancak devletin ciddi bir eğitim siyaseti sürdürmesi 
ile mümkündür.

10.1.2. Yurt Dışında

Halen değişik kuruluşlara bağlı olarak ve değişik 
isimler altında yürütülen dış kültür münasebetlerimiz eksik ve yeter
sizdir. Ortak bir kültür politikasının olmayışı ve bugüne kadar sade
ce kültürün sanat eserleriyle sınırlı bir alan sayılması bu sonucu 
doğurmuştur.

Türkiye'nin kültür varlıkları açısından dışarıda 
tanıtılması faaliyetlerinin Türkiye’de kurulacak üst düzeyde bir bi
rimin yetki ve sorumluluğu altında tek elden yürütülmesi uygundur.

Yurt dışında Türk Dili ve Edebiyatı ve Türk Tari
hi alanlarında çalışmalar yapan üniversitelerle yayın, öğretim üyesi 
ve araştırıcı bakımından işbirliği yapılması çok önemli bir kültür 
hizmeti olacaktır.
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Türkiye dışındaki Türk-Islâm medeniyetinin eserle
ri ilgili ülkelerle ve UÎTESCO ide işbirliği yapılarak- kendi kaderleri
ne terkedilmiş havasından kurtarılmalı ve onarılmalıdır.

10.2. killi Kültürün Yurt Sışında Tanıtılması ve Yayılması

Günümüze kadar Killi Kültürümüzün yurt dışında ta
nıtılması yönünde sürdürülen çalışmalar, açık seçik, tutarlı ve de
vamlılık gösteren bir politika uygulanamamış olması, bu konuda, görev 
alan kuruluşlarımız arasında işbirliğinin gerçekleştirilmemesi, tanıt
ma faaliyetlerinin çoğu zaman ülkemizin gerçek özelliklerini, ihtiyaç 
ve imkânlarını yansıtacak şekilde düzenlenmemesijbu faaliyetlerin hi
tap ettiği topluluklarda ülkemiz ve milletimize karşı ilgi ve sempati 
yaratmayı sağlayacak seviyede zevkli ve şuurlu olarak gerçekleştiril
memesi gibi sebeplerle beklenilen başarıya ulaşamamış, ülkemiz ve in
sanları halikında bazı ülkelerde aleyhimizdeki önyargılar giderilememiş
tir.

3u faaliyet sahasında başarı, Türkiye'n >. kültür 
varlığının, dünya milletleri arasındaki yerinin, bir toplum ve o top
lumu teşkil eden fertler olarak özelliklerinin, maddi ve manevi imkân
larının, dünya tarihi içerisindeki rolünün, jeo-politik ehemmiyetinin, 
kalkınmakta olan bir ülke olarak sosyc-ekonomik potansiyelinin diğer 
ülkeler tarafından doğru olarak anlaşılması ve değerlendirilmesi de
mektir.

Amaç ülkemizin aiğer komşu ve uzak ülkelerle dostluk 
ve barış esasında, karşılıklı dayanışma ve işbirliğine dayalı, ahenkli 
verimli ilişkiler içerisinde varlığını sürdürerek, her alanda ciünya 
oapmaaki gelişmelere katılması ve onlardan payını alarak kalkınmasıdır



Bu çalışmalarda şu gerçekler gözönünde tutulmalıdır

- Yabancı ülkelerin çoğu, insanlarımız ve kültürümüz hak
kında yanlış ve yetersiz bilgiye sahiptir. Bu ise, zaman zaman dozu 
artırılarak aleyhimizde yürütülen kötüleme kampanyasının tesirli ol
masını kolaylaştırmaktadır.

- Bu olumsuz gelişmeyi durdurabilecek ülkemizi ve insan
larımızı doğru bir perspektif içinde dünya milletlerine tanıtacak sağ
lıklı bir tanıtma politikasının tesbiti ve uygulanması bir ölçüde be
kamız ve kalkınmamız için gerekli olan dünya huzur ortamının temini 
ve sürdürülmesi bakımından hayati «nem taşımaktadır.

- Ülkemizin maddi ve manevi değerlerinin, milletimizin ah
lâk ve karakterinin, kültür birikiminin diğer ülkelerde gerektiği gi
bi saygı ile değerlendirilmesinin, ülkelerarası dostane ilişkilerin 
sürdürülmesinde büyük rolü vardır.

- Hazırlanacak politika ve programların, hedef al manı torp
ilimi ar ve gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında yapılacfck gerçekçi 
araştırma!ara dayandırılması başarılı bir uygulamanın esasını teşkil 
eder.

- Tanıtma politika ve program!arı ile ilgili çalışmaların 
modem propaganda, iletişim ve halkla ilişkiler teknik ve yöntemleri 
ile ele alınması ve uygulanan programın etkilerinin incelenmesi ve 
sosyo-psikolojik yönden yorumlanması gerekmektedir.

- Kültürümüzün yabancılara tanıtılması yurt içi ve yurt 
dışı olmak üzere iki zeminde ele alınâalıdır.



a) Yurt içindeki faaliyetlerle tanıtma, daha tesirli ve ko
lay gerçekleştirilebilir.

b) Yurt dışı zemininde tanıtma faaliyeti daha çok güçlük 
arzederf«daha fazla dikkatle ve şuurlu bir şekilde düzenlemeye muh
taçtır.

Türkiye'nin tarihiive manevi bağlarla İslâm kültür ve 
medeniyeti içinde ayrı bir yeri vardır. Türk kültürünün İslâm ülkele
rinde gerektiği gibi tanıtılması, son yıllarda bu ülkelere karşı yürü
tülen ekonomi politikasının da gereğidir.

Bağlı olduğu toplumun kültür değerlerini temsil etmek du
rumunda olan her aydının, milli kültürümüzü tanıtma ve yayma faaliyet
lerinde konunun şuuru içinde hareket etmeleri gerekir.

Kültürümüzün yurt dışında tanıtılmasında belirli bir he
defe varmak için konuyu bir eğitim ve teşkilâtlanma meselesi olarak 
ele almak gerekir. Türkiye'nin kültür ve medeniyet yarışmasında bu
gün içinde bulunduğu yer tesbit edilmeli, noksanlarımızın sebepleri 
araştırılmalı ve çıkış yolları belirlenmelidir.

Kültürümüzün yurt dışında tanıtılması faaliyetlerine çe
şitli ülkelerde yerleşmiş vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin, ilim 
adamlarımızın ve değişik alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarımızın 
katkıları sağlanmalıdır.

* Tanıtma faaliyetlerinin her ülkeye göre değişik yakla
şımlarla düzenlenmesi gerektiği gözönünde bulundurulmalıdır.



Ülkelerin bu bakımdan;

- Türkiye hakkında gerçek dışı aleyhte ön yargıların yay -
gın olduğu,

- Daha tarafsız fakat eksik bilgi sahibi,

- Bilgi yetersizliğinden kayıtsız ve ilgisiz kalan ülke
ler, şeklinde ele alıp her katagorideki ülkelere özenle ve şuurlu bir 
şekilde hazırlanacak değişik programlarla yaklaşmak gerekmektedir.

Halen topraklarında Türk topluluklarının yaşadığı bazı koni' 
şu ve uzak ülkeler ise, buralara yönelik tanıtma çalışmalarımızda ay
rı bir yer tutmalıdır. İkili kültür mübadele programlarından, yaban
cı ülkelerdeki Türk topluluklarının kültür gelişmelerini sağlamak yö
nünden yararlanılması düşünülmelidir.

Türkiye'deki yabancı temsilciliklerde hizmet gördüğü sı
rada ülkemiz hakkında iyi intibalar edinerek memeleketine dönmüş gö
revlilerden, çalışma alanı dolayısıyla Türkiye ile irtibat kurmuş ya
bancı ilim adamlarından, öğrencilerden, iş adamlarından, Türkiye ile 
ilgili dernek ve diğer kuruluşlardan tanıtma faaliyetlerinde faydala- 
nılmalıdır.

Çeşitli ülkelerde üniversiteler bünyesinde yer alan Tür
koloji bölümleri veyşı Türk Araştırma Merkezleri, Enstitüleri her ko
nuda desteklenmeli ve kültür mübadele programları kanalıyla,bilhassa 
Türk topluluklarının yaşadığı ülkelerdeii üniversitelerde Türkoloji 
bölümünün açılıp geliştirilmesi sağlanmalıdır.



Yabancı ülkelerin gençlerine hükümetimizce tahsis edilen 
yüksek öğretim ve araştırma burslarının kültürümüzün yabancılara ta
nıtılmasında müessir bir yol olduğu unutulmamalıdır.

Kültürümüzü tanıtma yollarından biri olarak yabancı ülke
lere yönelik basılı ve sözlü yayına gereken önem verilerek eski ve 
çağdaş kültür eserlerimizin başlıca yabancı dillere çevrilip yayınlan
masına ve yabancı ülkelerde dağıtılmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca bey- 
nelminel kültür tanıtma faaliyetlerinin merkezi olarak bilinen ülke
ler de yayınevleri açılması üzerinde önemle durulmalıdır.

Öte yandan, TRT Kurumunun, yabancı ülkelere yönelik radyo 
yayınlarını kuvvetlendirip, uzak ülkelere kadar seslenmesi ve yayınlat 
rında kültürümüzü tanıtıcı unsurlara yer vermesi sağlanmalıdır.

UNESCO tarafından yeniden yazdırılacak olan "İnsanlık Kül
tür ve İlim Tarihi" tarih ve kültürümüzün dünyaya en iyi şekilde tanı
tılması bakımından çok değetli bir fırsat teşkil etmektedir. Eserin 
yeni yazımında, Türk tarihine ayrılan bölümü hazırlamakla görevlendiri
len komiteye yetkili ilim adamlarımızın katılması mutlaka sağlanmalıdır

Yabancı ülkelerde okul kitaplarında Türkiye hakkında yer 
alan gerçbkfctışı bilgiler üzerinde önemle durulmalıdır. Çeşitli ülke
lerden her yıl çok sayıda çocuk ve gencin değişik vesilelerle davet 
edilmesi, kültürümüzün kendi ortamı içinde onlara tanıtılması, her bi
rinin ülkemiz ve insanları hakkında en iyi intibaları doğrudan edinme
lerini sağlayacak bir yold&r.

Tanıtma faaliyetlerinde kitlelere görüntülü unsurlarla hi
tap etmenin en etkili yol olduğu malumdur. Bu itibarla, Türk kültür



varlığını konu alan, yabancı dillerde hazırlanmış filimi eri ve irideo- 
kasetler yolu ile yaygın bir tanıtma gerçekleştirilebilir. Çeşitli ül
kelerde düzenlenen film festivallerine kültür mübadele programları ge
reği ilgili ülkelerde gerçekleştirilen film haftalarına Türk kültürü
nün seviyesine yakışır filmlerle katılınması sağlanmalıdır. Bunun 
için Devlet Türk sinema sanayiini düzenlemelidir.

-XYabancı ülkelerde ilim, teknoloji, sanat ve kültür alanın
da yapılan neşriyatın takip edilip süratle Türkçeye çevrilmesi sağlan
malıdır.'

Kültürümüzün tanıtma ve yayma çalışmalarına bir yön ve hız 
vermeye çalışırken çeşitli yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımı
zın Türk kültürü ile ilişkilerinin devamı, onların bu alandaki ihtiyaç
larının karşılanması hususlarına ayrı bir önem vermek gerekmektedir. 
Özellikle yurt dışında bulunan çocuklar bulundukları ülkelerin eğitim 
imkanlarında tam yararlanamamakta buna mukabil kendi kültürümüzün Şuu
runa erişecek eğitimden de yoksun kalmaktadırlar. Bu yüzden bu çocuk
larımız anavatanla ilişkilerini hiç kuramamış veya kaybetmişler, dil, 
din, coğrafya vatan duygularını geliştirememişlerdir. Bu çocukların 
Türkiye açısından kaybedilme durumunu önlemek üzere devletçe ciddi gay
retler sarf etmek gerekmektedir.

Öte yandan, en azından bundan sonra yurt dışına gönderilme
den önce talebe ve diğer görevlilerin aileleriyle birlikte genel bir 
eğitimden geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu eğitimde daha çok 
vatandaşlık ve din bilgileri ile gidecekleri ülfcâslerde uyum sağlaya
bilmeleri için gerekli yönlendirmenin verilmesi uygun olacaktır.

Yurt dışında, bazı Avrupa ülkelerinin ülkemizde açtıkları



neviden "KüktaFİMerkezleri" kurulmasına yönelirken, Türkevlerinin de 
sayılarının artırılması gerekir. Bütün bunlar, yurt dışında bulunan 
insanlarımızın bulunduğu ülkelerde milli benliğini ve şahsiyetini ka 
zanmış insanlar olarak huzur ve güven içinde yaşamaları için son de
rece önemlidir.



11. Kültür ve Tarih 

11.1. Durum

Bilindiği üzere iktisatçılar dünya ülkelerini, 
kalkınmış ülkeler ve kalkınmamış veya geri kalmış ülkeler olarak, 
iki bölüme ayırırlar. Böyle bir görüş, kalkınmayı maddî bir çerçeve 
içinde ele almaktır. İnsan Jtle insan topluluğu ise, kalkınmanın bir 
gâyesi değil; bir vasıtası olarak ele alınmaktadır.

İnsan, kendi kontrolü duştmda kalan objektif ikti
sat kanunlarına boyun eğer. İnsanın kendisini ve çevresini anlama 
ile bunlara hakim olma yeteneği, kendi ekonomik kaderini kontrol 
altına alma imkanını da verir. Kendilerini ve çevrelerini tahlil 
edebilen topluluklar, kendileri ile çevrelerine de yavaş yavaş hâ
kim olabilmişlerdir. Yeter ki kendi kendilerini artık anlamaya baş
lamış olsunlar.

Ancak topluluğun kendi tahlilini oturtacağı tek \ 

temel, kendi tarihidir. Toplulukların ilerleme yönleri ile hedefle» 
rini de, yine kendi tarihleri gösterebilir. Türk topluluğunun bir 
iki asırdan beri içine düşmüş olduğu buhranın temelinde de, bu an
layış ve tahlil eksikliği vardır. İktisat ile içtimai ilimler alan
larında yapılan araştırmalar, Türk topluluğunun tarihi boyutları 
arasındaki bağlantıyı kuramamışlardır.

Kalkınma, maddî kaynakların ve ilmi bilginin, tek. 
nik manada çevreye hakim olma amacı ile uygulanması sonucu bir bi
rikim anlamına gelir. Bu arada kültürü meydana getiren çeşitli sek
törler, tarihi ve milli temellere dayalı olarak, kendi mantık ve



diyalektikleri içinde, yaratıcı düşünceyi hazırlarlar. Dış kültür
lerin İnsanî değerlerini de alıp, kendi dinamizmlerini harekete ge
çirirler ve yeni bir şahsiyet kazanırlar.

Aslında müsbet ilimler ile sosyal ilimlerin gâye- 
leri aynıdır. Biri, diğerinden daha az önemli değildir. Her ikisinin 
de gâyesi, insanın çevresini anlamasına ve ona hâkim olmasına yardım 
cı olmaktadır. Bu bakımdan tarihçi ile fizikçi, kendi toplulukları 
için, bir açıklama aramada ve bu temel gayede birleşirler.

İnsanlığın gelişmesi, hem kendi geçmişleri ve hem 
de kendi gelecekleriyle ilgilenmeleriyle başlamıştır. Tarih de bir 
ilerlemedir. Bu da geleneklerin nesillerden nesillere aktarılmala
rıyla oluşmuştur. Çünkü gelenekler, geçmişin alışkanlık ve dersle
rinin, kazanılmış becerilerin, geleceğe taşınmasını gerektirir. 
C-ecmişte olup bitenler, gelecek nesillerin yararları yönünde açık- 
lanmalıdır. Geçmişte sahip olduğumuz kültür değerleri, yeniden tes- 
bit edilmeli; zenginleştirilmeli ve yaratıcılık yolunda kullanılma
lıdır .

Bir yerlere gidebilme inancı, ancak bir yerlerden 
gelmiş olduğumuza inanmakla gerçekleşebilir. Bir taraftan toplumun 
tekâmülünün yönür.ü tayin eder, tarih; diğer taraftan da hisseden, 
düşünen ve tesir eden insan şuuruna bol bol malzeme temin eder. Dü
şünen bir kimse, tarih sayesinde yalnızlıktan kurtulur; kendi cemi
yetiyle gittikçe zenginleşen bir diyalog kurabilir ve kendi toplu
luğu ile bütünleşebilir.



Sosyal ilimlerde araştırma yapan bir araştırıcı, 
kendi tarihinden koptuğu zaman yalnız kalır. Aynı topluluklar üze
rinde söylenmiş teorilere bağlı kalır. Kendi topluluğunu ise, beş 
ve köksüz bir madde gibi görebilir. Bu durum bir cemiyet için de 
söz konusudur. Konuları kendi tarihinin çerçevesi ve temelleri için
de incelediği zaman ise, bu kopukluklardan kurtulup bir bütünleşme
ye ve rahatlamaya doğru gider.

Tarih aslında, değişmenin, kalkınmanın ve ilerle
menin bir ilmidir. Dün olmuş olanların, yarın yeniden olabilecekle
rini düşünmek, elbette ki yersizdir. Yarın olacaklar, dünkülerden 
çok daha değişik olacaklardır. Dünün, evvelki günden niçin ve nasıl 
ayrıldığını incelemek gereklidir. Elbette ki yarın da, bugüne karşı 
çıkacaktır. Bundan dolayı tarihte bir gelişme vardır. Ancak önemli 
olan, bu gelişme çizgisinde, milli seciyeyi ve onun yaratıcı özünü 
görüp, anlamaktır.

Türkiye, hızlı bir sanayileşme dönemine girdikten 
sonra, sosyal bilimler ve özellikle Türk tarihi ile Türk kültürü 
ihmal edilmiştir. Böylece yeni nesillerin manevi buhrana sürüklen
dikleri müşahade edilmektedir.

Milli yapı ve kozmopolit yapı, insan unsurunun 
lehte veya aleyhte eğitilmesinden ve çfeia gösterilmesinden ileri 
gelmektedir. Kalkınma yolunda çalışan insan unsuru, insanlığın müş
terek malı olan teknik ^ilgileri öğrenir ve kullanırken, kendisinin 
de bir topluluğu vettopluluğunun bir geçmişi olduğunu unutmamalıdır
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Okullarda okutulan tarih kitapları, günümüz ger
çeklerinin gerilerinde kalmıştır. Sosyal bilgiler dalı ile ilgili 
ders kitaplarının her 5 yılda bir yenilenmesine dair alman karar
lara rağmen, tarih kitapları 25-30 yıldan beri okutulagelmektedir.
Bu okul tarih kitapları, hem bilgi yönünden eksik ve hem de hata
lıdırlar.

Piyasa kitapları, okul kitaplarının yetersizliği 
yüzünden, öğrenmekte olan gençleri kendilerine çekmektedir. Belirli 
ideolojilerle yazılmış olan bu kitaplar, onlara kılavuz olabilmekte 
ve bu yüzden gençlerin, ne ders kitabına, ne öğretmenine ve ne de 
kendi milletine inançları kalmamaktadır. Kitap piyasası, ilmi değe
ri bulunmayan bu çeşit kitaplarla doludur. Bu boşluğu doldurmak için, 
devlet ile üniversiteler arasında bir koordinasyon da görülmemekte
dir .

Türk tarihi dersleri, herhalde Sosyal Bilgiler 
kitabının içinden çıkarılmalı ve milli gururumuzun tek dayanağı olan 
Türk tarihine, lâyık olduğu yer verilmelidir.

Milli tarih şuuru ile İnsanî kültürler arasıntfa. dâ , 
hep bizim aleyhimize işlemektedir. Söz gelişi, Aydınoğulları gibi 
Türk dili üzerine dayanan ilimler ile kara ve deniz hakimiyetini 
kuran bu ünlü analarımız hakkında, Batı Anadolu'yu gezerken, hiç 
bir ız ve yazı göremezsiniz. Bunun yerini tarihe gömülmüş medeni
yetler ile hıristiyanlığı temsil eden Koel baba şenlikleri almış
tır. Türk olmayan bu eski eserlerin de tapusu bizim üzerimizedir. 
Onları değerlendirdikçe sahip çıkabiliriz. Ancak Türk kültürü ile 
onlar arasında bir denge kurulmalıdır.



Türkiye Kütüphaneleri ile müzel-eti. tarih yönünden 
en zengin kaynaklara sahiptir. Ancak araştırıcılara, "mevzuat" sebe
bimle çıkarılan güçlükler azaltılmalıdır.

Milletin ülkesiyle bölünmezliği ve bütünlüğü, mil
li kültür politikasıyla çak yakından ilgilidir. Milli devletin asli 
unsuru kendini kuran, yaşatan, iç ve dış düşmanlarına karşı koruyan 
bir yapıya sahip olmasıdır. Milletin dilini, kültürünü anavatanda 
hakim kılmak, bütün kuruluşlara aynı milli hüviyeti vermek ve bBy- 
lece milli birlik ve bütünlüğü sağlamak gereklidir. Buvda ancak mil
li tarih şuurunun yaratılmasıyla ve yeni nesillerin Türk tarihine 
olan eşit değerdeki sevgileriyle mümkün olabilir.

TÜRK TARİHİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜ, Türkiye 
Cumhuriyetinin bazı prensipleriyle sembollerinde yer almıştır. Cum
hurbaşkanlığı bayrağındaki "onaltı Türk devleti" sembolü buna örnek 
gösterilebilir. Türk tarihini bölme veya eskiyi kötiöıeme, hem Tür
kiye Çumhuriyetinin ve hem de tarih ilminin prensiplerine aykırı 
düşmektedir.

11.2. Tarih Araştırmaları Alanında Neler Yapılmalıdır?

Türkiyemizde tarih araştırmaları, milli birlik, 
bütünlük, milli gurur ve dış kültür saldırılarına karşı bizi koru
yacak olan dtek kaynaktır. Türkiye'deki tarih araştırmaları, batıda 
olduğu gibi sömürgeci değil, sömürgeci kültür saldırılarına karşı 
bir barışıklıktır*



11.2.1. Iç Meselelere Yönelik Tarih Araştırmaları

Günümüze kadar izlenen ve maalesef ilmi gerçek

lere dayanmayan yanlış bir kültür politikası, içinde bulunduğumuz 

buhrana sebep olmuştur. Böylece içimizde, bazı çok önemli "mesele

ler" ortaya çıkmıştır.

"Ermeni meselesi", bunlardan biridir. Yıllar yı

lı bu meseleleri görmemezlikten gelmiş; bu meseleleri yok sayıp, hiç 

bir tedbir almamışızdır. Bundan yararlanan dış kaynaklı yıkıcı mer

kezler bunu "dış mesele" haline sokmuşlardır.

"Bölücülük ve mezhep meseleleri" de, yine bizim 

hazırlıksız olmamızdan yararlanarak alevlendirilmiştir. Tarih vesi

kaları bize göstermektedir ki bu bölücü ve ayırıcıların dayandık

ları ilmî bir dayanak yoktur veya azdır. Onların ilmi dayanaklan 

mahrum seri halinde ve çığ gibi büyüyen yayınları ile propagandala

rına, biz yalnızca seyirci kalmışızdır.

11.3. Tedbirler

■Mümkündür ki bizdeki bu ilgisizlik ile ilme dayan

mayan kültür politikası devam ederse, bunlar da yarın birer dış me

sele olabilecek ve dış müdahalelere, meydan verecektir. Bu bakımdan 

aşağıdaki tedbirlerin alınmasında, komisyonumuz, büyük bir yarar 

görmektedir.

11.3.1. Türkiye'de değişik özelliklere sahip, 8-10 ti

pik bölge seçilmelidir. Seçilen bu bölgelerde, Üniversitelerden ve 

gerekirse DPT içinden, çeşitli disiplinlere bağlı mütehassıs araş

tırıcılardan kurulu ekiplerce, arşiv kütüphane ve bilhassa saha
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araştırmaları yapılmalıdır. Hiç şüphe yok ki arşivlerdeki vesikalar 
yukarıdaki endişelerimiz yönünde bize çok şeyler vereceklerdir. Çe
şitli alanlardaki tesbitlerden sonra, senteze geçilip, o bölgelerin 
sosyo-kültürel ve sosyo-ekoiıomik tarihleri yazılmalıdır.

Kendi milletiyle ülkesinin tarihi gelişmesini 
ve sosyal yapısını tesbit ederek, ölmez vesikalara dayanan bir ar
şiv kurma işi, devletin başta gelen bir vazifesi olsa gerektir. Bu 
vesikalar ile sentezler, her alanda gerekli çözüm yollarını ilmi, 
akli ve devamlılık gösterir bir yolla sergileyecektir. Böylece ge
reksiz ayrıcalıklara bir açıklama bulunulabilecektir.

11.3.2. Müsbet bir din politikası da, ancak Anadolu'nun 
tarihi ve kültürel gelişmesinin araştırılmasıyla, sağlam bir temele 
oturtulabilir. Anadolu ve Türk Tarihi incelendiği zaman, "Mezhep 
ayrılığı" nm jjiç bir aklî, dini ve mantıkî esasa dayanmadığı görü
lür. Bu konu, Fuad Köprülü zamanında bile, kesin olarak ortaya kon
muştu. Ancak ondan sonra devlet, üniversiteleri ilC ilmi, adamları 
bu önemli konuya ilgisiz kalmış veya politik iç ve dış çıkarlar 
yüzünden körüklerimişlerdir. Türkiye'nin inanış haritası gibi bir 
araştırmaya yardımcı olması, laikliğe aykırı değildir. İlmi ve akli, 
müsbet bir din politikası, devlet ile milleti birleştirebilir ve 
milletin itiiadını da temin eder.

11.3.3. Aslında Türkiye'de çeşitli etnik menşeler mese
lesi pek yoktur. Türk kültürü ve İslâmiyet faktörü, herkesi bütün
leştirmiş ve benzeştirmiştir. Kötü siyasî niyetlere karşı, bunun da 
tarihi çerçeve içinde sosyolojik, dihi ve folklorik v.s. araştırma
ları ve tesbiti yapılmalıdır. Hiristiyan azınlıklar için de aynı 
şey söz konusudur. Bu iddialara karşı, devletin ilmi hazırlığı



ve arşivi, hemen harekete geçirilmelidir.

11.3.4. "Mistik eğilimler", insanlığın tabiatının icabıdı 
Halk arasında olduğu kadar; Batıda ve Dizdeki aydınlar arasında da, 
mistik eğilimler, sistemler ve ekoller her zaman görülmüştür. Türk 
tarihinde de böyle olmuştur. Türkiye Cumhuriyetinde yasaklanmış ol
masına rağmen tarikatlar, gizlilik içinde devam etmektedirler. Çe
şitli dinî gruplar halinde görülen bu eğilimler, sağlıksız bir din 
anlayışının yayılmasına sebep olmuşlardır. Zaman zaman siyasi ve 
sosyal bir güç de olmuşlardır.

Bu konuda da, disiplinler arası araştırmalar 
yapılmalı; ortaya çıkışlarının sebepleri incelenmelidir. Dini grup
laşmaların önüne geçme yolları tesbit edilmelidir.

11.3.5. Dış Meselelere Dönük Tarih Araştırmaları

Hu konuda ilk olarak, "Emeni ve Yunan mesele
leri" hatıra gelir. Türkiye, yeterince de, ilmen hazırlıklı olma
manın sıkıntısını çekmektedir. Bu konularda, ilmen hazırlıklı ol
mamız gereklidir :

a) Hem aradaki kültür bağlarını koparmamak 
ve hem de prestij kazanmak için Balkanlarda, Sovyetler Birliğinde, 
İran ve Irak'taki Türk toplulukları hakkında geniş anlamda, sağlık
lı bilgiler toplanmalı ve devletin emri ile hizmetine hazır bulun
durulmalıdır.

b) Dini, tarihi ve kültür bakımlarından bağ
lı bulunduğumuz ve son yıllarda hem politik hem de ekonomik önem



kazanan Ortadoğu İslam ülkeleri hakkmdaki bilgilerimiz sağlam ol
malıdır. Uzunca bir dönem ortak geçmişteki kültür bağlarımızın tes- 
biti, kültürümüze canlılık ve zenginlik kazandıracağı gibi; politik 
ve ekonomik ilişkilerimizin gelişmesini daha sağlam ve ilmi temel
lere dayayacaktır. Vesikaların hepsi bizde olduğuna göre, ne bizim 
ne de onların, sömürgecilerin yazdıkları kitaplara ihtiyaçları kal
mayacaktır. Bu araştırmaların merkezi de Türkiye olacaktır.

Bu araştırmaların sınırı, Kuzey, Doğu ve 
Orta Afrika ile Uzakdoğu müslüman ülkelerine kadar da genişletile-fe 
bilir. Çünkü daha şimdiden bu ülkelerle yakın ilişkiler kurulmağa 
başlanmıştır.
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11.4. Teşkilatlanma

11.4.1. Tarih araştırmaları, Türkiye'nin ve Devletin 
ihtiyaçlarına göre planlanmış araştırmalardır : Yeni Anayasa kuru
luşlarının, tarih araştırmalarındaki hu teşkilatlanmayı yerine ge
tirmeleri beklenmektedir.

11.4.2. Yeni Anayasa kuruluşlarının yanında, üniversite 
ler içindeki araştırma merkezleri de güçlendirilmelidir.

11.4.3. Teknisyen ve uzman seviyesindeki araştırma yar
dımcılarının yetiştirilmesi de önemlidir. Nümizmat, epigrafi, pele- 
ografi, diplomatik uzmanlarıyla, arşivcilerin de bu araştırmalara 
yardımcı olması gerekir. Ancak bu uzmanların yetişmesi ve yetişti
rilmesi de kolay değildir.

Bunlar, hem Anayasa kuruluşları ve hem de Üni
versiteler için çok yardımcı olacaklardır.

11.5. Türk Tarihi öğrenimini Kolaylaştıran ve Yardımcı 
Olan Yayınlar

11.5.1. Tarih araştırmaları Türkiye'de kendine düşeni, 
az veya çok yerine getirmeye çalışmaktadır. Ancak tarih öğretimi, 
düzeltilmesi ve onarılması gereken bir problemdir. Okul kitapları, 
yeniden gözden geçirilip yeniden yazdırılmalıdır. Türk tarihi ders
leri, sosyal bilgiler kitabından çıkartılıp, ayrı bir ders ve ki
tap ile okutulmalıdır.



Tarih öğretmenlerinin yetiştirilmesine de, ay
rı bir önem verilmelidir. Sosyal bilgiler için yetiştirilmiş bir 
öğretmen, Türk tarih şuurunu veremiyeceği gibi, bu şuuru öldürebi
lir.

11.5.2. Tarih şuuru ve tarih hafızası, yalnızca okulda 
değil; dışarıda ve ailede de beklenmelidir. Bunun için tarihî ve 
resimli tarih dergileri de, bu şuurun sürekli olarak beslenmesine 
yararlı olabilirler. Battal Gazi gibi menkibeler, okul dışındh yüz
lerce yıl Türk milletinin tarih şuurunu beslemişlerdir. Ancak bu 
romanlarda, az çok bir gerçek payı da olmalıdır.

11.5•3• Türk Tarihinin bölünmezliği ve bütünlüğü, ana 
bir prdnsip olarak ele alınmalıdır. Atatürk de bu prensibi, "16 
Türk Devleti" sembolü ile ortaya koymuştur. İnkilab veya devrim 
tarihini Türk tarihinin bütünü içinden ayıranlar, gerçeklere oldu
ğu kadar, Atatürk'ün prensiplerine de karşı olan bir davranış için
dedirler.

11.5.4. Osmanlı İmparatorluğunun sön çağları, yenilme
ler dolayısıyla bir utanç ve felâketler dönemi olarak öğretilmeme
lidir. Bu dönemde bir karış toprak parçası bile kan dökülmeden ve
rilmemiştir. Okul kitaplarında ağırlık, Karlofça ve Pasarofça gibi 
neticelere değil; vatan ve devlet için dökülen kanların gayesine 
verilmelidir. Türk tarihinde, panik ve firar çok azdır.



11.5.5* Türk tarihinin çağları, Türk eserleriyle destek
lenmelidir : Türk tarihinin çağları, Türk milletinin bıraktığı eser
lerde belirlenir. Bundan dolayı Türk tarihini her çağın âbideleri 
ve eserleriyle kaynaştırıp okutma ve öğretmede büyük bir yarar var
dır.

11.5.6. İslâmiyet, Türk kavimlerinin birleşme ve geliş
melerine çok şeyler sağlamıştır. İslâmiyet olmasaydı Türkler çoktan 
erimiş ve dağılmış olabilirlerdi. Ancak İslamiyetin korunma, büyüme 
ve gelişmesindeki büyük rolleri de unutulmamalıdır. Türklerin İslâ- 
miyete uyup, benimsemelerinde önemli bir sebep vardır. Çünkü Türk
lerin Islâmiyetten önceki ahlâk ve geleneklerinde büyük bir aykırı
lık yoktu. Bu da vurgulanmalıdır.
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12. Sosyal Yapı Araştırmaları ve Kültür Değişmeleri 

12.1. Durum

Ülkenin sosyal bünyesini ve bunun geçirdiği kül
tür değişmelerini takib etmek mecburiyeti vardır, bu Jilânlamacıla- 
rın koyduğu hedefleri tahakkuk ettirmeleri bakımından zaruridir.

Memleketimiz sür'atli bir sosyal ve kültürel de
ğişme içindedir. Önümüzdeki yıllarda bu değişme daha da hızlanabi
lir. Burada esas mesele, sosyal yapı ve kültür plânında vuku bulan 
değişmeleri, seçilen hedefler istikametinde takip ve yönlendirmek
tir.

Bununla beraber sosyal ve kültür değişmelerinin 
en bâriz hususiyeti, tam bir kontrola imkân vermemesi, ve çoğu za
man beklenmedik neticelere yol açmasıdır.

Demokratik bir plânlamada cemiyetin ihtiyaç ve 
temayülleri gözönünde tutulmalı ve temel hedeflere uygun değişme
lerin meydana gelmesine imkân ve fırsat hazırlasnBSlidır.Bunun için 
ise Türkiye'nin, öncelik oranına göre cemiyetin yaşayışına uyan ter
cihlerini belirtmesi icabeder.

ülkemiz istikrarlı ve dinamik bir kalkınma yolu
nu seçmiştir. Bu sebeple, sosyal tabakalaşmanın ve kutuplaşmanın 
önlenmesi için, orta sınıfların büyütülmesi ve desteklenmesi, ilk 
hedef olmalıdır. Bu nokta Türkiyemiz için ayrı bir mânâ taşımakta
dır. Zira ülkemizde, yabancı kültürler en çok üst tabakalar yoluyla 
nüfuz etmiş, sosyo-kültürel üst-tabaka, Batı kültürü karşısında bir 
çeşit Batı modeli orta-smıfa özenti duymuştur.
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Bu yüzden üst tabakadaki kültür değişmelerinin çoğu memleketin inan 
cma ve ihtiyacına uygun düşmemiş pek azı da ihtiyaçlara cevap ve
rebilmiştir. Bundan dolayı öz değerlerimizin hakiki orta sınıflara 
intikal ettiği ve benimsendiği nisbette istikrarlı birer değişme 
unsuru olacağı muhakkaktır.

Türkiye'de sosyal yapı değişmelerinin başında sa
nayileşme gelir. Ülkemiz sanayileşmeyi ve buna' bağlı olarak şehir
leşmeyi hedef aldığına göre.şehirli nüfusu köylü nüfusuna göre art
maya devam edecektir. Bu artış ülkemizin kültür yapısında da önemli 
ve yaygın değişmelere yol açmaktadır. Köyden gelenler şehirli kül
türü ile kendi kültürü arasında yeni bir kültür oluşturmaya ve böy- 
lece kendilerini korumaya çalışmaktadırlar.

Türkiye nüfusunun büyük bir kısmını çocuklar teş
kil etmektedir. Kültür çocukların yetişme çağında sosyalleşme mâ
nâsına geldiği için ilk ve ortaöğretim seviyesinde bir takım temel 
tavırların kazandırılması icabeder.

İlkokul Çağındaki çocuklar ülkemizde bilgi bom
bardımanına tâbi tutulduklarından öğretime ağırlık verilipde eği
timin bir tarafa bırakılması kültür kalkınması bakımından tehlike
li işaretler taşımaktadır. Halbuki bu çağda tahsilin hedefi hem 
onların zihinlerini serbestçe geliştirmek hem de kültürü tanıma 
ve ona katılma eğitimi vermek olmalıdır. Geleneksel kültür değer
lerini yeni nesillere aktaracak vasıtaların . gittikçe azalmasının 
bıkaktığı boşluğu formal eğitim kapatmalıdır.



NufVp kompozisyonu kültüre, kültür de bu kompozis
yona tesir eder. Sosyal ve İktisadi amiller ne olursa olsun, nüfus 
değişmesi, bir ölçüde TAVTR meselesidir. Bu bakımdan insana karşı 
tavır ve tutum da değiştirilebilir.

Sanayileşme ve nüfus değişmelerinin yanında mo
dernleşmenin getirdiği bünye değişmelerinden biri de AİLE'deki de
ğişmedir. Türkiye'deki kültür kargaşalığının Uaşlıça sebebi ailenin 
küçülmesi ve fonksiyonlarının daralması»sanayileşme ve çalışma haya
tının gelişmesi dolayısıyla rol kargaşalığıdır. Bundan dolayı aile
nin müsbet kültür tesirlerini artırıcı yolları bulunmalı, onun bı
raktığı boşluklar diğer müesseselerce doldurulmalıdır.

Yukarıda işaret edilen ve benzeri konular, bazı 
hareket noktaları veya prensiplerin tesbit edilmesini zaruri kıl
maktadır. Bunları tedbir olarak şöyle sıralayabiliriz.

12.2. Tedbirler :

12.2.1. Kültür değişmesi plânlanırken temel bir takım 
değerlerin varlığı ve yaygınlığı şarttır. Bunun için ülkemizde haa.- 
gi değerlerin ve hangi tip bir genel dünya görüşünün yaygın hale 
getirileceği bilinmelidir. Eşitlik, hoşgörürlük, insana verilen 
değer ve duyulan saygı gibi önde gelen değerler gelenekli kültü
rümüzün ve cumhuriyetimizin temellerini teşkil eder. Devlet kültür 
plânlaması yaparken böylesi değerlerin işlenip yaygınlaşmasını 
teşvik eden tedbirlere ağırlık vermelidir.

12.2.2. Kültür değerlerinin gelenekli kültürümüzde 
mevcut olması yetseydi, o kültür her şeye cevap verebilir hiç



yıpranmazdı. Bu bakımdan bize cazip gelen değerlerin karşısında zıt 
temayüllerin olduğu kabul edilmelidir. Şu halde, geliştirilecek olan 
kültür yapısında belli değer ve müesseseleri canlandırarak, bunlara 
özendirmek ve yeni bazı değerleri kabul etmek zaruridir.

12.2.3. Sosyal hayatın işleyişinde önüne geçilmez bir 
belirsizlik mevcuttur. Bu bakımdan seçip kullandığımız kültür de
ğerlerinin istediğimiz neticeleri vermesi için atılan adımların 
sosyal araştırmalarla devamlı takib edilmesi gerekir. Bunun için 
DPT'nın bünyesinde devamlı bir araştırma grubu bulundurması, veya 
böyle bir grubu teşkil ederek onunla işbirliği yapması icabeder.
Aynı zamanda sosyal bilim çalışmaları devletçe teşvik ve itibar 
görmelidir.

12.2.4. Kültürümüzün değişme zarureti karşısında Batı'- 
dan gelişigüzel şeylerin gelmesi önlenmelidir. Bunun için kendi kül
türümüzü ve Batı'yı iyi tanımak, böylece karşısında sağlam alterna
tifler bulundurmak zorundayız. Devlet Türk ve Batı kültürünün temel 
eserlerini tanıtmak için devamlı bir müessese organize etmelidir.

12.2.5. Ülkemizde genel ve yaygın kültür birliği ve 
bütünlüğünün sağlanması şarttır. Ulaşım ve haberleşme imkânlarının 
sınırlı ve gelişmemiş olması yüzünden, çeşitli yerlerde Birliği 
bozucu mahiyetle kültür farklılıkları baş göstermiştir. Bu farklı
lıkların giderilebilmesi için kültür adamları Türkiye'nin "Sosyal 
Bünye ve Kültür Paritas ıh;çıkarmalı, sonra da kültür değişmesinin 
seyri hakkında vardığı sonuçlara göre tavsiyelerde bulunmalıdır.



12.2.6. Yaşatılmasında fayda görülen kültür değerlerini 

canlı tutabilmek için kültür eserlerinin bugünkü hayatın bir parça

sı haline getirilmesi temin edilmelidir.

12.2.7. Şehirleşmenin en yoğun' olduğu bazı örnek böl

gelerde araştırmalar yapılarak, kültürümüzün hangi noktalarda erez- 

yona uğradığını göstermek gerekir.

12.2.8. Devlet maddi-manevi kültür bakımından uyumsuz

luk gösteren bir kaç bölgede, bir "Diriltme" hareketine girişmeli, 

buraijjarı "örnek" haline getirmeli, memleketin her yanında benzer 

çalışmaların yapılması için halkın görgü ve isteği arttırılmalıdır.



13* Kültür, Din ve Ahlak
13.1..Giriş

İnsan kadar eski olan din, tabiat üstü bir kaynaktan vahiy 
yoluyla geldiğine inanılan, insanı mutlu kılmayı hedef alan sosyal 

bir müessesedir. Din hedefine ulaşmak için insanla insan, insanla 

alem ve insanla Allah arasındaki münasebetleri düzene koyan hükümler 

getirmiştir. Böylece insanın hem maddi, hem manevi, hem bedeni, hem 

ruhi, zihni ve kalbi ihtiyaçlarını tatmin etmek istemiştir.

İnsanın manen ve ruhen tatmin olabilmesi için İlâhi bir var

lığa dayanmak ihtiyacını Tarihin her döneminde hissetmiştir. Ziya 

Gökalp'in dediği gibi insan ayağını yere basmadan duramaz, ruhu

nu da Allah'a dayandırmadan duramaz.

Çeşitli hadiseler karşısında bunalan, Ümitsizliğe kapılan ve 

zaman zaman ölçüsünü ve dengesini kaybeden insan, ruhuna bir destek 

bir sığmak, bir teselli kaynağı arar; Allah'a ve dine muhtaçtır.

insanoğlu Allah'a inanarak ve bağlanarak huzura ermiş, davra= 

nışlarını düzeltmiş, çalışmalarını bir ibadet şevki ile yapmıştır.

Din, şahsiyetin derinliklerine kadar nüfuz eden ve ferdi iha

ta eden bir müessesedir. Bu sebeple din kişilerin ruhuna yerleştik

ten sonra onlardan topluma akseder.

İnsan dine dayanarak tabiat olaylarma ve ihtiyaçlarına karşı 

belli bir tavır takınır; kabul, red, feragat, fedâkârlık, dayanışma, 

iştirak, teslimiyet gibi tavırlarla, insanlara ve eşyaya karşı bir 

tutum içine girer, Böylece din, ahlâki yaşayış ve davranışlarlda et

kilemiş olur. lîitekim bayın Cumhurbaşkanımız Kenan Evren'in 1982



yılı Ramazan Bayramı mesajında ifade ettiği gibi, bizim milletimizin 
ahlâki yaşayışının kaynağı ielâmi inanşiarımızdır.

Sosyal hayata katılan insan, eğitilerek yükselmek, zihnen ve T\.Y 
ruhen olgunlaşmak yani kültür unsurlarını ve muhtevasını öğrenmek ih
tiyacı ve zarureti içindedir. Böylece insan kendisini kuşatan çevre 
içerisinde yerini almak ve rolünü oynamak imkânına kavuşur. Bu bakım
dan din, insanın şahsiyetini geliştirmekle ona mukavemet gücü vermek
tedir. Din, insanı kendi kendisiyle ve etrafıyla barışık olmasını 
temin ederek ahenkli bir hayat sürmesini sağlar.

Türkler'in İslamiyeti kabülünde, eski Türklerin din, ahlâk ve 
cemiyet anlayışları ve dünya görüşleri ile İslamiyetin getirdiği esas
lar arasındaki uygunluğun rolü vardır. Türk kültür tarihinde din ve 
ahlâk ön plânda ve daima hâkim rol oynamıştır. Öyle ki, Türk mimarisi, 
tezyini san’atları, edebiyatı, musikisi, örf ve adetleri ile ahlakı, 
İslam dini gözönünde bulundurulmadan anlaşılamaz. Bundan dolayı Türk 
milletinin varlığını ve birliğini devam ettirmekte İslâm büyük rolü 
oynamıştır. Nitekim Hıristiyanlığı kabul eden bir kısım Türkler milli 
varlıklarını muhafaza edememişlerdir.

İslamiyet, milletimizin günlük hayatında yaşanmakta ve tesir 
İe*** etmektedir: Abdest, gusül, Taharet gibi temizlik şekillerinin 
yanında namaz, oruç, zekât, fıtra, sadaka, haç, kurban, Ramazan ve 
Kurban bayramları gibi çeşitli ibadetler toplumumuz tarafından yaşan
maktadır. Bunun yanında İslâmi inanç ve duyguların tesirleri şiire, 
romana, hikayeye, musikiye, tiyatro eserlerine çeşitli şekillerde yan
sımaktadır.

Bu kadar canlı olarak yaşanan bir dinin ve ahlakın milli kül
tür plânlamasında ihmal edilmemesi gerekir. Manevi değerlerin kendile-



rine nakledilmediği nesillerin memleketi nerelere götürebileceği 12 
Bylül öncesi devrede yakından görülmüş ve Din ve Ahlâk dersleri ilk 
ve ortaöğretim sınıflarında mecburi hâle getirilmiş; bunu da yeni 
Anayasamızda müesseseleştirmiştir.

Bu haraket aslında Büyük Atatürk'ün çıkardığı "Tevhid-i Ted
risat" kanununu ve "Türk Milleti mütesaviyen dinini öğrenmelidir. Di 
nini öğrenmek için tek bir yere muhtaçtır orası da mekteptir" gibi 
emirlerinin gereği olarak yapılmıştır.

Din ve ahlakın kültür hayatı bakımından bu önemini üç ayrı 
açıdan ele almak ve alınması gereken tedbirleri ona göre sıralamak 
yerinde bir hareket olacaktır.



13.2. Sosyal Bütünleşme ve Kalkınma dâ. Din ve Ahlâkin Holü

13.2.L Sosyal bütünleşme açısından;

Sosyal bütünleşme bir anlamda da milletin mensupları arasında 
hakim değerlerin benimsenmesi ve ortak tavırlar şeklinde yansıtılma
sıdır. Böylee-tei-r bütünlaşmede milletin bütün fertlerinin benimseye
ceği değerlerin isabetle tayini gerekir. Millet fertleri ve bilhassa 
aydınlar bunları şuurlu olarak benimseme durumundadır. Dil, din, tarih, 
edebiyat, san'at, hukuk, teknoloji v.s. gibi geniş bir yelpaze teşkil 
eden bu unsurlar arasında dini ve dine bağlı olan Ahlakın önemli yeri 
vardır.

Günümüzde Türk toplumu hızlı bir sanayileşme ve şehirleşme 
süreci içinde önemli sosyal değişmelere sahne olmaktadır. Bu değişme
ler, bir kısım insanlarımızda yabancılaşma olgusuna sebebiyet vere
bilir. Bu bahsi Türk toplumunu, fazla sarsmasına meydan vermeden sıh
hatli bir gelişme ve sanayileşme yoluna sokabilme önem, taşır. Devleti
mizin ülkesi ve milleti ile bölünmezliği korunmalı ve çağımızın bü
yük meseleleri karşısında milli tutum ve davranışlar geliştirilmeli
dir. Çünkü meydana gelen kültür değişmeleri sırasında ortaya çıkan 
şüphe, korku, karamsarlık, moral bozukluğu ve inançsızlık gibi hal
lerden kurtulabilmek için ortak bir ideale ve ahlâki temele ihtiyaç 
vardır.

Bu ideali verebilen unsurlar arasındaıD-İN. ve AHlâK'ın büyük 
yari vfe r®lü aşikardır.

Türk seciyesine uygun olan İslam'ın birleştirici ve
,bütünleştir4fii^0l/fert4e ^ ^ arasındaki-: :bağl,arı pekiştiril
çi vasfı milletimize derinden nüfuz etmiş, onu etkilemiş,



zümreleri birbirine kenetlemiştir. Dinin gücü Türk tarihinin buhranlı 
dönemlerinde de kendini göstermiş, toplumu çözülüp dağılmaktan kurtar 
niştir. Bu hususta Ahi Evran, Hacı Bektaş, Mevlâna ve Yunus Emre en 
büyük rolü oynamışlar ve oynamaktadırlar.

13-2.2. Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Açısından;

Sosyal ve ekonomik kalkınmada da dinin rol oynadığına da 
şahit olmaktayız.

Kalkınma fertlerin ve onların teşkil ettiği toplumlarm bil
hassa sanayileşerek yaşama şartlarının düzelmesi, refah seviyelerinin 
artmasıdır. Bunun için de maddi kalkınmanın yanında manevi kalkınma
ya yer ve önem vermek icabeder.

13.2.3. Tedbirler

fl) Binin fertlere kazandırdığı dinamizmi cemiyete aksetti- 
rici bir din eğitimi ve öğretimi verilmeli; bununla halkla aydın 
arasındaki kopukluğun giderilmesi ve halkın devletine daha çok ısm- 
dırılması ve güven duymasının temini hedef alınmalıdır.

ü) Laikliğin dinsizlik ve din düşmanlığı olmadığı iyice 
anlatılmalıdır.

c) Devletin kalıcı bir din ve ahlak eğitimi politikası ol
malı; bu politika ilmi araştırmaların neticelerine göre zaman zaman 
yeniden ayarlanmalıdır. Bunun için Üniversitelerin ilgili fakülteler: 
ve bölümleri ile işbirliği yapılarak devamlı araştırmalar yaptırmalı, 
dır.
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d). Yurt içindeki ve bilhassa yurt dışındaki vatandaşları

mıza çeşitli mihraklar tarafından yöneltilen İslâm-dışı dinlere ve 

İslâm'a karşı olan bölücü cereyanlara ait faaliyetleri izleyici ted

birler alınmalıdır.

e) Hızlı sosyal değişmelerin, manevi değerlere duyulan bağ

lılığın sarsılmasının ve dini duyguların yeterince tatmin edilememe

sinin doğurduğu manevi boşluk; ruh çağırma seanslarıyla, çeşiı^* ideo- 

lojilere mistik bağlanmalarla telafi edilmeğe çalışılmaktadır. Ha:lk

ve aydınlakdaki bu boşluğu dolduracak ara müesseseler kur-UBefljıâır;.

f) İlfihiyet Fakültelerinde, din ve ahlâk eğitimi öğretimin
de i s41h dam edilecek elemanların daha kaliteli yetiştirilmesinin temini 
için programlarda gerekli değişiklikler yapılmalıdır.

t) Anayasamızın gençliğin kötü alışkanlıklardan korunması 

ile ilgili maddesi gereği olarak gençleri alkol düşkünlüğünden uyuş

turucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan 

ve bunların kazandıracağı gayri ahlâki davranışlardan koruyucu ted

birler alınmalıdır. Bu hususla ilgili olarak Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı bünyesinde "Alkolle Savaş” birimi kurulmalı, okullarda uya

rıca. telkinler yapılmalıdır.

j. Batı ülkelerinin tarihinde görülen çeşitli dini, ideolo
jik ve siyasi mücadelelerin kendi yapılarına uygun özellikleri olduğu 

iyice ani aşılmalı, yeni nesiller bizim dinimizin ve ahlakımızın bizi 
geri bırakmadığı hususunda aydınlatılmalıdır.

İnsanımızın bütün melekeleri ve manevi güçleri ile ka

biliyetlerinin iş yapmaya tam kapasite ile katılması temin edilmeli-
r* _

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



3-). İnsanın önce ruhiyle insan olduğu kabul edilerek en

azından beden eğitimi kadar ruh eğitimine de önem, verip bir denge
-1 , ; Mihttierb #-vu% #v isnfeai$s

sağlanmalıdır.' • ,, , »««*
i£2 & • 8X& HB»Xö I iXtf 1 *•/ X®**Ö t ' •

_ ı.ln«.r«^ ■,«£* jm»* af*MBÎ 
id) Milli bütünlüğümüzü bozacak kökü öışarçLş , jeşitli. ideo

lojilerin tesirleri Önlenmelidir.

* a r , titmaM 2:XsiH
1) *' Milli bütünleşmeyi temin bakımından bayramlaşma adet-
r .  . .  v ÖL£'V " ' . ■

1 erinin öfı emi ;î vühgmaiımfî.Tı dır   ' t t * & „^n

... ,.ıw,.i..», -w. *■> =i“ı'oa t™*'*»-** ••*•:
iiaisî Kiınl**»-***»* >»»“ ^

13.3'. Din' -Ahlâk Afısındah Ail'e ve Çocuk .Eğitimi
^X»8»B80ttl OT* HBOOTBİ.İOİ. »S*i?** «* «USMA- 

Sanayileşmedeki hızlı gelişme ile diğer sosyal değişmeler
„ -1 &" ■' a  it- ' " ' ' l  . '■ 1 . .  ' ■

aile hayatında da tesirlerini göstermiştir. Değişen inançlara kana- 

atlere ve değerlere rağmen'Türkiye1de ailenin fazla sarsılmadan ayak

ta kalması, insanimizöPdfin ^Ve ahlâk değerlerine sadakatinin bir so

nucudur. Topiumumuzda Türk aile yapısının sağlamlığı bu sarsıntıları
v .... , . 1 Ç;. f ftfilfaj - âj ^ O ’A U Csi-i' â .... .. s

atlatmaya imkfin' verîniş bı£tuhma”ktadıri
o. .,-, w i 3jizîjîatitişöb letfi* itslçaeâ iUrıalo ıSa*»* ıe»**e‘

Ama'bü hal ilaniKaye ailenin dayanma gücünün sürüp .gideceği
rrafı^a fBf ^«pvab .‘İh Thiî İ""TÜ» Xİ-*S .iT.\.5B*-V ** TSOTE- 

anlâmına gelmez. Bü bhkimdân aile müessesesinin milli bütünlüğün de- 
- *••• r*a? is'iale ilirsü eiaıreırn m . tiz

vâmı'işin korunması, ananın ve çocukların himaye altına alınması., .
.. . tlBMJhfOid im^ıid !!esvs8 alIoil-V" ets..-:s •*
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Çocuğun ailede dini ve ahlakî terbiye alması her şeyden önce 
ana-babasına düşen bir vazifedir. Bunun için ana ve babanın dini ve 
ahlâk eğitiminin gereğine inandırılmaları ve bu hususta bilgi edinme
leri, şuur sahibi olmaları, öğrendikleri kurallara uymakta çocuklarına 
rehber ve örnek olmaları gerekir. Bunun çocukların kişiliklerinin Jte- 
şekkülünde büyük rolü vardır.

Altı yaşına kadar çocuk, sevgi, saygı, bağlılık, feragat, fe
dâkârlık, temizlik, günah, sevap, haram, itaat, disiplin, düzen, mer
hamet, şefkat, paylaşma, ceza, mükâfat, sorumluluk, dayanışma, gibi 
kavramları ad£sd«_a£de eder.

Hemen hepsinin dini ve ahlaki yanları cdan'Usukavram ve değer
ler, ailede manevi bir hayatın yaşanması ile edinilir. Vazife duygu
su da küçükten ruhlara yerleşir. Çalışma hayatında da böylece verim 
almak daha kolaydır.

Şimdi bu hususta alınması gereken tedbirlere geçebiliriz:

13.3.1 tedbirler

a) . Ailedeki çocukların ruhi ve şahsi gelişmeleri ve dengele 
ri bakımından, ana-babalar için ailede dini ahlakı terbiyenin lüzumu 
şuurunu kazandıracak eğitim programları hazırlanmalıdır.

Türk aile yapısı özellikleri ve aile de terbiyenin 
esasları araştırılmalı, hususiyetleri koruyacak tedbirler alınmalıdır.

■fc) • Ailenin korunması maksadıyla tesbit edilecek politika
larda Türk ailesinin ahlâki ve manevi yapısı dikkatten uzak tutulma
malı ve bu yapı korunmalıdır. Aileyle ilgili yayınlar nezahet çerçe-



vesinde yapılmalı, bütünleştirici olmalıdır.

d) Türk aile terbiyesinin meyveleri olan vatan millet sevgi
si, mertlik, yiğitlik, dürüstlük, çalışkanlık ve fedâkârlık gibi fa
ziletlerin korunup geliştirilmesi için ayrıca itina gösterilmelidir.

e) . Aile konutları, aile fertlerinin ahlâki yaşayışlarına 
uygun düşecek büyüklükte olmalı; çocuklu ailelerin tek odalı evlerde 
oturmalarının mahzurları gözönünde bulundurulmalıdır.

f) Ailede okul öncesi din ve ahlâk eğitiminin gerçekleşme- *  ----
• si için ailelere yardımcı olunmalıdır.

g) Ana okuluna giden ve çocuk yetiştirme yuvalarındaki ço
cuklar için bir din ve ahlak eğitimi program hazırlanmalı ve uygulan
malıdır. TRT de ana okullarını veya o çağdaki çocuklara verilen dini 
ve ahlâki eğitimi destekleyen yayımlar yapılmalıdır.

h) Çocuklara ailede ve ana okullarında dini gelenek ve göre
neklerin neler olduğu anlatılmalıdır.

ı) Ana okullarındaki öğretmenler her şeyden önce özel eği
tim görmüş, ve bu görevler için yetiştirilmiş olmalıdır.

j) Ailesiz çocukların etkili bir şekilde korunmaları ve
ahlâki eğitimleri için yeni müesseseler kurulmalıdır.

» Bugün gerçek bir himayeden mahrum oldukları bilinen
bu çocukların korunma, beslenme, din ve ahlâk eğitimlerini üstlene
cek teşkilatlanmaya süratle gidilmelidir.



^ Bu teşkilatlanmada Diyanet İşleri Başkanlığına, gö
rev verilmelidir.

- , Din ve ahlâk eğitimi, esas olarak, örgün eğitimle
başlatılmalı* çok yönlü olan insan, yetiştirilirken bir bütün olarak 
el a alınmalıdır. Bu sebeple din ve ahlak kültürü derslerinin, ortak 
dersler arasına alınmış olması en müsbet icraattan birisidir. MEB.ca 
yurt dışındaki iççi çocukları için temel eğitimin ilk sınıfından iti
baren başlatılan din dersi öğrenimi, yurt içinde de uygulamaya kon
malıdır.

'*1) ■ İnsanlardaki temel duygu olan sevgi ve bağlanma duy
gusunun çocuklara kazandırılmasında ain ve ahlakın rolti ön planda tu
tulmalıdır.

>''m) Temel öğretimdeki din ve ahlak kültürü dersleri din
ve ahlak formasyonu almış öğretmenler tarafından okutulmalıdır; bunun 
İçin uzun vadede ilahiyat fakültelerinde ön lisans sınıfları açılma-' 
lıdır. Kısa vadede temel öğretim öğretmenleri hizmet içi eğitime tabi 
tutularak din ve ahlak öğretmenliği formasyonu kazanmalıdır.

Okullardaki sosyal bilgiler derslerine ait kitapla
rın ilgili kıaarasDanni® Jiyanet İşleri Başkanlığının merkez ve taşra 
teşkilatları da sayılmalıdır.

Milli Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanlığınca çıkarı
lan çocuk yayınlarında dini eğitime ve telkinlere gereğince yer ve
rilmeli Diyanet İşleri Başkanı'nın çocuk yayınları geliştirilmeli ko
lay yayılma ve dağıtılması temin edilmelidir.



13.4. Kitle Haberleşme Araçları İle Örgün ve Yaygın Eğitimde Din 
Ve Ahlâk Eğitimi

13.41. Kitle Haberleşme Araçları İle Din ve Ahlak Eğitimi

"Düşünme ve öğrenme haberleşme ile başlar" hükmü di
nin kitle haberleşme vasıtaları ile tanıtılması, öğretilmesi ve mil
li birliğin kurulup kuvvetlendirilmesi maksadıyla yayılması açısın
dan büyük bir önem arzeder.

Kitleler üzerinde çok ve köklü tesirleri olan bu vası
talar eğitimin temel yardımcılarıdırlar.

İslamiyetin eğitim ve öğretime çok büyük önem ve yer 
verdiğini görürüz. İslami eğitimin en büyük' özelliği, başlangıçtan 
beri umumi ve yaygın vasıflar taşımasıdır. Bu özellik ise İslam'ın 
kendisinden gelmektedir. İslam'a göre her doğan çocuk, İslâm fıtratı 
üzerine doğar. İslâm "Doğuştan günah* fikrini kabul etmez. Çünkü o, 
insanın hür ve suçsuz- günahsız olarak doğduğunu kabul ve ilân eder. 
İnsan bu hürlüğü ve temizliği ile ele alınıp eğitilmelidir.

Din, kültürün bir unsuru olarak ele alınınca, ahlaki 
ve manevi eğitici gücünden istifade etmek icsbeder. Milli kültür'de 
dinin yeri ve önemi hatırlanacak olursa, haberleşme vasıtaları açı
sından meselenin önemi daha anlaşılır.

Derin bir buhran ve çalkantı içinde bulunan çağımızda 
insanları yeniden şekillendiren amiller değişmiştir. Basın, Yayın, 
Radyo, Televizyon ve Sinema gibi kitle haberleşme vasıtalarının mer
kezileşmesi ile bu amiller daha da tesirli hale gelmiştir.



Radyo ve Televizyon başta olmak üzere kitle haberleşme 

araçlarında dinî yayınların dikkatli biçimde yapılması gerekir. Mil

letin ihtiyaçları ve istekleri gözönüne alınmak suretiyle ancak umu

lan maksada ulaşılabilir. Bir programcının, din, ahlak, gelenek ve 

göreneklere saygısı, bu konuda aile, vatan, devlet düzeni de dahil 

olmak üzere destekleyici ve sağlamlaştırıcı yayınlar yapması esastır.

Radyo ve Televizyonda dinî, yayınların düzenlenmesinde şu 

hususlara dikkat edilmelidir.

a.) TRT1 de dini yayınlar için milli yayın geleneğinin tesbi- 

tine bütünüyle milli yayın planlamasına ve uygulanmasına ihtiyaç 

vardır.

hV. Yayınları yöneten ve düzenlenmesine yardımcı olan kurul

lar ve organlardaki eksikliğin giderilmesi gerekir. TRT yönelim Ku- 

rulu'nun teşekkülü dinî yayınlar açısından ele alınmalı; bu kurula 

seçimle veya hükümet temsilcisi olarak gelen üyelerden biri dinî ko

nularda uzmanlaşmış bir kimse ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve y ü k 

sek öğretim alanından seçilecek bir öğretim üyesi, din sahasında 

Beçkin bir kimse olabilir. Çünkü dini yayın, ehliyet, bilgi ve has

sasiyet isteyen bir konudur. Nitekim 1964 ve 1972 de Yönetim Kurulu 

değişikliğinde Yönetim Kuruluna "Müzik" yayınları için iki müzisyen 

üye alınmıştır.

«)• TRT Kuruluş ve görev yönetmeliğinde, Teşkilat şemasın

da $ini Yayınları düzenlemek, yürütmek ve istenilen şekli verebilm6^. 

için değişiklikler yapılmalıdır.

Dinî yayınlar da, "söz" ve "müzik" bölümleriyle
mahiye-



ti bakımından, en azından haber ve müzik yay ini an kadar farklılık 

arzetmektedir• Bu görüşten hareketle

- Araştırma-İnceleme

- TRT Dini Yayın Planlaması

- Radyolarda Din ve Ahlâk Programları

- Televizyonda Dini ve Ahlâk Programları

- Dini Musiki Yayınları

- Yurtdışı Postalarda Dini Ahlâk Yayınları

- Koordinasyon

İşlerini yürütecek ünitelerden kurulu bir "DİN ve AHL3SK 

YAYINLARI DAİRESİ" Kurulabilir.

d) trt Genel Danışma Kurulu dışında, TRT Dini ve Ahlâk ya

yınları sorumluları ile dinle ilgili Yüksek öğretim Kurumlan üyeleri 

ve Diyanet İşleri Başkanlığı Temsilcilerinden Teşekkül eden bir "TRT 

DİN ve AHLAK YAYINLARI ORTAK KURULU" teşkil edilmelidir.

e) Türk Dini Musikisiüe ilgili düzenleme, derleme ve yayın 

çalışmaları hemen ve mutlaka başlatılmalı ve yeni dini musiki eserle

rinin meydana getirilmesi Teşvik edilmelidir.

f )  Dinî ve Ahlaki yayınlar yurtiçi ve yurtdışı olarak ha

zırlanırken, Türkiye ile İslam Ülkeleri arasındaki münasebetler, Türkiye 

yi tanıtma, açısından gözönünde tutulmalı, dışardaki türklerin dini ya

yın ihtiyacı yeterli şekilde karşılanmalıdır.

g) Ramazan ayında ve diğer dini günlerde yapılan özel ya

yınlar dışında kalan, iıergün veya bazı postalarda ve Televizyonda 

haftanın belirli günlerinde mesela Perşembe, Cuma günleri, Cumartesi



veya Pazar gibi tatil günlerinde yapılan bütün dini yayınl», bu 

bölümde yer almalıdır.

h) Türkiye radyolarında (TRT 1, 11, 111 ve Yurtdışı) Tele

vizyonda yayınlar şu konulardan oluşmalıdır.

- Kuran-ı Kerim, Açıklaması, Yorumu

- Din ve Ahlak Sohbetleri

(Çeşitli yaş ve meslek gruplirına, günlük hadiselere 

yurtiçi ve yurtdışı dinleyicilerinin dini meselelerine yönelik, doğru 

din bilgisi veren, İslâm dinini ve Türk-İslâm ahlakını tanıtan, sevdi

ren programlar, röportajlar olmak; bilhassa çocuklara yönelik olan

lardan dini ahlaki telkinlere yer verilmeli. Çocuklar için ayrıca 

özel programlar hazırlanmalı, yemekte, yatarken dua edilmesi gerekti

ğinin yabancı "örneklerden" öğrenilmesi önlenmeli, çocuklara küçükten 

eziklik ve aşağılık duygusu yerleşmesine mani oliarmalı,onları uydurma 

masallardan kurtarmalıdır.)

- Mevlit Naklen Yayınları (Başta günün dini önemini an

latan, sonunda yaşanılan günleri değerlendirerek yapılacak

dua ile sona erdirecek yayınlar)

- Türk dini musikisiyle ilgili yayınlar,

- Dini Edebiyatımızdan örnekler, din büyüklerini konuşma 

konusu yapan yayınlar,

- Türk-lslem sanatını tanıtıcı programlar, dini mimarimi

zin ve milli sanatımızın yüceliğini aksettiren, dinleyicide bu eser-



lere saygı ve ilgi uyandıracak tarzda programlar,

- Türkiye dışındaki Türklerle, çalışan işçilerimizin eş 
ve çocuklarının dini bakımdan yöneltilmesini, cevap bulamadıkları dini 
meselelerine çözüm ve cevap getiren yayınlar,

- TRT'nin dini olmayan diğer programlarında dini inanç 
ve değerlerin aleyhinde yayın ve ifadeler bulunmamasına dikkat edil
melidir.

TRT'de günlük yayınların dışındaki diğer bütün yayın
lar şöyle sıralanabilir.

- Dini günlerde kandillerle mevlit nakli,

- Dini günlerle ilgili sohbetler, karşılıklı konuşmalar,

- Ramazan ayı boyunca özel yayın uygulaması (iftar prog
ramları: Radyo ve TV de dini yayını kuşağı halinde; aynı yayın SAHOR 
için de, ezan, iftar duası, dini sohbet v.b. şeklinde)

5enel yayın planlaması içerisinde :

Dini musiki, ilahiler,
Dini şiirlerden örnekler,
Türk ve İslam aleminde Ramazan 
Dini eserler,
Dini büyükleri v.b„

Dini amaçlı Radyo ve TV dizi- programları, ailelerin



dini yaşayışı üzerine röportajlar.

Dini konularla ilgili aydınlatıcı bir konuda seçkin in

sanları, ilim ve düşünce adamlarını bir araya getirip konuşturan özel 
programlar.

ı) Yurtiçine yönelen dini yayınlar, yurtdışınm özellikle

ri ve meseleleri 'dikkate alınarak, Türkiye'nin Sesi Badyosu tarafın
dan aynı şekilde yurtdışına yayınlanmalıdır.

Yurtdışındaki mahalli Badyo ve Televizyon İdareleriyle 

işbirliği yapılarak işçi vatandaşlarımıza yönelik dini programlar ha- 
zırlanmalıdır.

, fcûı. Mahalli Radyo ve Televizyonlardaki işçi vatandaşİne mi

za yönelik programları dini ve ahlaki değerlerimize uygun olmaJı;'îbtt- 

nun için ilgili devletler ve kuruluşlarla gerekli görüşmeler yapılıp 

işbirliği temin edilmeli.

31)c. İnsanların eğitilmesinde, dini inançların kuvvetlenmesi 

ve geliştirilmesinde Radyo ve TV den sonra Türk Basını gelir. Buradan 
yapılacak yanlış yayınlar halkı da yanlış istikametlere sevkedebilmek

tedir. Basında doğru bilgi verilmesi için çareler aranmalı, yanlış yön 

lendirmeye meydan vermemelidir.

- Diyanet İşleri Başkanlığı, dini yayınlar konusunda ota- 
rite kabul edilmeli, zihinlerin karışmasına yol açacak konularda, adı 

geçen başkanlıktan bilgi alınması usul haline getirilmelidir.
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- Nüfusumuzun $ 99,8 nin mensubu bulunduğu İslâm Dininin 
ana kaynaklarını teşkil eden Kur'an ve Hadis'lere dair yayınların da 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gözden geçirildikten sonra ya
yınlanması temin edilmelidir.

- Diyanet işleri Bşk.'ı Kanunun verdiği görevlere uygun 
olarak, kendi bünyesinde basın organlarına haber, fotoğraf ve makale 
ile araştırma-inceleme hizmetleri ifa eden aktif bir birim kurulmalı
dır.

- Kurulacak birim ayrıca İslam dünyasındaki dini neşriyatı 
da takip ederek önemli gördüğü konularda tercümeler yapmak ve Türk 
basınına da bu yoldan yardımda bulunmalıdır.

- Video-Kaset sisteminin bütün dünyada kazandığı önemi göz 
önüne alarak, Diyanet İşleri Bşk.ı bir TV stüdyosu kurmak ve bu stüd
yoda video kaset üretmek üzere tedbir almalıdır.

- İslam Dini hakkında aydınlatıcı bilgi veren kamu oyunu 
müsbet yönde oluşturacak din eğitimine yardımcı olan belgesel, dra
matik belgesel ve konulu sineme ve TV filmlerini ödüllendirmen, se
naryo yapmalı gerekirse bir kopyasını satın alarak hizmet içi ve halk 
eğitiminde kullanılmalıdır.

- Kitle haberleşme vasıtalarında, vaazlarda, hutbelerde 
dinle ilgili olarak yürütülecek faaliyetlerde konuşanların TÜRKÇE
ve hitabet bakımından yeterli olmaları sağlanmalıdır. Bu hususlar i- 
çin Diyanet İşleri Bşk.ı bünyesinde gerekli kadrolaşma gerçekleştiril 
meli hizmetiçi eğitimi yürütmek üzere eğitim ve öğretim hizmetleri 
sınıfından personel kadrosu tahsis edilmeli ve ayrıca Başbakanlık 

ilgili bütün devlet teşkilat ve burumlarıyla işbirliği yapmalıdır.



13-5. örgün ve Yaygın Eğitim Sahalarında Din ve Allak Eğitimi :

İ3.5.1. Hastanelerde ve diğer kuruluşlarında;

Manevi desteğe ve morala herkesten çok muhtaç olan 

hastalar, moral çöküntüye düşmemek ümitlerini desteklemek için devam

lı telkine tabi tutulmalıdırlar. Bütün ileri memleketlerde olduğu gi

bi, bu kuruluşlarda da din görevlisi bulundurulmalı, televizyonda ö- 

zel dini canlı yayınlar yapılarak desteklenmelidir. Bunun için ayrı

ca hemşire ve hastabakıcılar eğitilmeli, doktorlar din eğitiminden 

yararlandırilmelidir.

1-3.5.2. Ceza evlerinde;

Çeşitli sebeplerden dolayı suça itilen ömürlerini 

dört duvar arasında geçirmeye mecbur kalmış mahkûmları dini telkin 

ve eğitim teselli edebilir. Gönlü sevgi ve şevkat dolu din görevli

lerinden ve eğitimciden yararlanarak onları hayata bağlamağa çalışmak 

gerekir.

İ3.5.3. İşçi, sanayi ve esnaf kuruluşlarında;

Çalışma barışının sağlanması bakımından bu husus daha- 

da önem kazanmaktadır. Bu sebeple işyerleri ile fabrikalarda ve büyül 

sanayi merkezlerinde işçilerin dini ihtiyaçları gözönünde bulundu

rulabilir.ve vasıtalar hazırlanabilir. Nitekim Almanya, Fransa, 

Belçika, Hollanda gibi ülkelerdeki müslüman işçilerin yoğun bulunduk

ları fabrikalarda özellikle mescit açılmakta ibadet kolaylıkları içi) 

imkan verilmektedir. Esnaf teşekküllerinde de Ticari ahlak, haram ve 

haksız kazançtan kaçınmak hususlarında ticaret erbabının aydınlatıl

ması isabetli olur.



13.5.4. Geniş halk tabakalarında;

Camilerde bu maksatla eğitim kısmen yapılmakla bera

ber tam yeterli değildir. Camiler geleneksel ve önemli "YAYGIN DİN 

EĞİTİMİ" yerleridir. Halbuki yaklaşık 22 bin camide "RESMİ DİN GÖREV

LİSİ" yoktur. Maliye Bakanlığınca "CAMİ GÖREVLİLİĞİ" kadroları ihdas 

edilerek bu önemli eğitim yerleri görevlilerle doldurulmalıdır.

Vatanın savunucusu, milli ve manevi değerlerimizin 

koruyucusu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde zaten yürütül

mekte olan din eğitimi ve öğretiminin yaygın ve tesirli şekilde ve

rilmesi Türk milletinin bütünlüğünü sağlamak bakımından son derece 

önemlidir.

Açık dinbilgisi öğretmenliği ve "VAİZLİK" 1er için 

M.E.3. ve D.İ.B. daha çok işbirliği yapılmalıdır. D.Î.B.'nm daha 

çok ve kaliteli basılı yayın yapabilmesi için D.İ.B. döner sermaye

sine daha çok ödenek ayrılmalıdır.

A.yrıca yeni yapılan yerleşme merkezlerinde, sitelerde, 

toplu meskenlerin bulunduğu yerlerde, daha proje halinde iken cami
lere yer verilmeli, bunlar inşa edilmeden iskan izni verilmemelidir.

Bütün bu gruplara ve bilhassa devletin okullarında veri

lecek Din ve Ahlak öğretiminin verimli olabilmesi için şu hususlara 

dikkat etmek gereKir.

- Okullarda verilen din ve ahlak dersleri ile diğer ders

ler arasında ahenk kurulmalı; karşılıklı destek temin edilmelidir.



Okullarda ve diğer yerlerde "günah", "haram", "sevap" 

gibi kavramlar unutturulmamalıdır. İn3an ve çevre temizliği fikri 

herkese kazandırılmalıdır.

Halk ve ortaöğretim ile yüksek tahsil talebeleri için kay

nak mahiyetindeki klasik kültürümüze ait eserler sadeleştirilerek 

veya tercüme ettirilerek Kültür Bakanlığı tarafından ucuz fiyatla 

yayımlanmalıdır.

Buraya kadar bahis konusu edilen esasların ışığında ileri 

sürülen tedbirlere dikkat edilir ve gereği yapılırsa, ayrıca bunlar 

müesseseleştirilip devamlılık verilirse, diğer bir takım problemlerimde 

daha rahat çözüme kavuşabileceği düşünülmektedir.



VII. SONUÇ

Üyeleri arasında iş bölümü yaparak ve ana komisyon dışındaki 
bir kısın usananlardan da yararlanmak suretiyle, 13 alt komisyon ha
linde çalışmaların sürdürdükten sonra kendisine sunulan alt komisyon 
raporlarını da inceleyip bunları geniş bir özet halinde raporuna it
hal etmeyi uyft-n .yören komisyonumuz, raporunu bir sonuç kısmıyla bi
tirmeyi ve burada b.azı temel esasları bir kere daha vurgulamayı uygun 
mütalâa eylemiş bulunmaktadır.

1- istikrarlı ve Sürekli Bir Millî Kültür Ana Plânına Olan
ihtiyaç

"ürk toplusunun, milletimizin ortak hedeflerini belirleyen ve 
bunlara ulaşılmasında temel araçlardan birisini oluşturacak kabili
yette bir ana kültür planına ihtiyacı vardır. Bu plan biraz yukarı
da açıklandıiı üzere, her şeyden önce Türkiye'nin temel milli hedef
lerini ortak değerler, inançlar,milli iştirak ve beklentiler doğrul
tusunda uzlaştırıp bütünleştirmek hususunda etkin bir araç teşkil et
melidir. Böyle bir planın hayata geçirilmesi ve etkinlik kazanarak yü- 
rülütsesi ise. herşeyden önce sürekliliğine bağlıdır. Zira bir kültür 
planı. belirli ekonomik ve sosyal bedellere ulaşmak üzere meydana ge
tirilecek bir plândan fazla bir şeydir: Kültür plânı, bir milletin 
kendisine mahsus hüviyetini nuha"aza edebilmesi, çeşitli etkiler ve 
saldırılar karşısında milli varlığının temeli olan manevî servet un- 
s-rlarmı, vatandaşların tonluma yönelik bağlantılarını, sadakatleri
ni. hülâsa bir insan toplumunu millet yapan bütün özellikleri korunak 
üzere meydana getirilmiş hem bir savunma ve hem de istikbale yönelik 
gelişmelerin, yenileşmelerin en etkin bir aracı olmak durumundadır. 
Böyle olunca bu nlân günlük politikaların dışında kalmalı ve bir devlet



politikasının gerekli aracı sıfatıyla benimsenmelidir.

Millî kültür, hem kendisine mahsus unsurları, hüviyetini muha
faza etmek ve ham de belirli bir dinamizm içinde değişmek suretiyle 
varlığını koruyabilir. Güçlü bir kültürün ana vas^ı istikrar içinde, 
asıl hüviyetini koruyarak değişebilmesidir; millî hüviyetinden büyük 
fedakârlıklarda bulunmadan yeni şartlara uyma kabiliyetini göstere
bilmesidir. Kültürün dinamik muhtevası ve vas^ı bu suretle anlaşılma
lıdır. Böyle olunca millî kültür plânının değişen şartlara uymak zo
runu baki kalmakla beraber, ana hüviyetini ve Türkiyenin millp hedef
leriyle olan irtibatını muhafaza edebilmesi için, bir demokraside za
ruri olan iktidar değişmelerinden müteessir olmayacak surette sürek
li bir uygulama şansına sahip bulunması zorunludur. Geçen yıllarda ik 
tidarlarm, kültürün çeşitli unsurları itibariyle uyguladıkları deği
şik politikalar Türkiyeye sadece zaman kaybettirmekle kalmamış, özel
likle gençlerin millî varlığımız bakımından köklü ve imanlı kanaat ve 
inançlar taşıyan, hulûs ve sadakatle bağlılıklara sahip vatandaşlar 
olarak yetiştirilmelerinin hayatî zaruret arzettiği bir kısım denen
lerde, millî hüviyetimiz hususunda tereddütler içine düşmelerine se
bebiyet verilmiştir. Hatırlanması bile ye'si davet eden durumlara ye
niden sürüklenmemek için millî hedefler doğrultusunda yürütülecek mil
lî kültür ana planının, siyasî iktidar değişikliklerinden etkilenme
yecek biçimde sürekli olarak varlığını muhafaza eylemesi ve uygulan
ma yeteceğini koruması şarttır.

2- Araçlar

Belirttiğimiz karakteri taşıyacak bir plânın uygulama araçla
rı dört bölümde mütalâa olunabilir: 1) Teşkilât, 2) Eğitim, 3) Araş
tırma, 4) Yayma, tanıtma.



2.1. Teşkilât ; Millî bir ana kültür plânı uygulaması herşey
den önce ihtisasa dayanan bir teşkilâtı gerektirir. Söyle bir teşki
latta uzmanlık ve teknik ana karakteri oluşturmalıdır. Teşkilât aynı 
zamanda bütünleştirici ve bir sistem halinde ahenkleşmiş unsurların 
organik bütünü şeklinde bir varlık kazanmalıdır. Böyle bir varlık 
kültür °aaliyetleriııde karar., plânlama, düzenleme, iş, denetleme fonk
siyonlarını yerine getirecektir. Ancak bu teşkilât herşeyden önce 
kültür alanında sörev almış bulunan kanuna dayalı, resmî ve özel, gö
nüllü teşekküllerin sağlam ve sağlıklı bir işbirliği içinde birlikte 
çalışmalarını sağlayacak surette etkin koordinasyon "aaliyeti geliş
tirmelidir. Bu sobenle herşeyden önce söz konusu teşkilâtın, ehliyet
li pe”sonel ile donatılması şarttır. Bu personelin yetiştirilmesi hu
susunda usuller geliştirilmeli, üniversitelerle işbirliği yapılmalı
dır.

Hiç bir teşkilât ve özellikle kültür plânının uygulanmasında 
koordinatör olarak hizmet gerecek bir kuruluş, çalışmalarına etkin
lik getirecek, kendisini belirli alanlarda yetkili kılacak uygun bir 
mevzuata sahip olmazsa, 'aaliyetlerini etkin olarak sürdüremez. Bu 
sebeple plânın uygulanmasını sağlayacak mevzuat hem varlıkların ko
runmasına imkân veren ve hem de bunların meliştirillmesini sağlayacak 
yetkileri tespit etmeli ve kültürün bütününü kavrayıcı, bütüne bakıcı 
nitelikte bvl-gınalıdır. Yukarda sözünü ettiğiniz koordinasyon ihtiya
ca, esasen ancak -;yr;n bir mevzuatın sağlayacağı yetkilerle tatmin 
olunabilir.

IIillî bir kültür plânının gerektirdiği tün -"aaliyetlerin fi
nansmanı. üzerinde özellikle durulması -gerekli bir konudur. Yalnız ba
şına devletin resmî kaynakları kültür plânının zarurî kıldığı Paali- 
yetlcri karşılayamaz. Ayrıca kültür "aaliyetlerini sadece devletin 
yürütmesi, totaliter devlet düzenlerine özgü bir yaklaşımdır. Bu sebeple



kültür faaliyetlerine, plânın yol gösterici liderliği altında gönüllü 
kuruluşların,dernek ve vakıfların katkısını sağlamak ve vatandaşları 
bu tür faaliyetlere teşvik etmek şarttır. Türk halkı esasen toplum
sal kültürü kucaklamak amacıyla, geniş sermayeli vakıfları kurmak get 
leneğini bugün de sürdürmektedir. Devlet bu kuruluşlara, dolayısiyle 
yardım yapmalı ve fakat esas kaynakların temini söz konusu gönüllü ku
ruluşların sorumluluğu içinde kalmalıdır: Devlet bu kuruluşları be
lirli vergi bağışıklıklarından yararlandırabileceği gibi, kültürel 
faaliyetlere katılan kuruluşların vergi yüklerini azaltabilir ve hat
tâ bunlardan vergi yükünü tamamiyle kaldırabilir. Özel sektörün, san1- 
at faaliyetlerini sürdüren kuruluşlara yaptığı yardım ve teberrüleri, 
bunların vergi matrahı dışına çıkarılması suretiyle de teşvik oluna
bilir. Böylece kütüphaneler, müzeler, galeriler, bir kısım kültür 
merkezleri geniş teberrüler elde etmek imkânını bulurlar. Şirketlerin, 
kültürel faaliyetleri teşvik etmek maksadıyla yaptıkları yardımlar 
bunların vergiden düşürebilecekleri giderler olarak telâkki edilebi
lir ve kanunlara bu maksatla hükümler konulabilir.î'ilim sanayiinin 
gelişmesinde özellikle bu tür teşvik tedbirlerinin etkili bulunduğu 
yabancr^ memleketlerdeki emsalinden anlaşılmaktadır. Amortisman indi
rimlerinin yüksek tutularak meselâ on yıl yerine 2-3 yıl içinde kâr
dan indirilmesi Avustralyada -'"ilim endüstrisinin gelişmesinde büyüde 
yarar sağlamıştır.

Devlet yardımlarında "kendine yardım edene devletin katkısî" 
ilkesi, uygulandığında, özel sektörün Icültürel faaliyetlere olan kat
kısı daha da fazla olur. Amerikanın, kültürel ve bilimsel "aaliyetlere 
esaslı yardım yapan Bord, Rockefeller gibi büyük vakıflarının politi
kaları ötedenberi böyle olmuştur.



Kültürel -faaliyetlere sahne olacak "büyük: binaların inşasında 
bu maksatla tertiplenmiş özel piyangolar da bazan bir tür -finansman 
aracı olarak ukllanı İmale tadır.

Ülkemizde, özellikle bilimsel eserlerin veya maziden bize in
tikal etmiş bulunan böyiik kitapların, bugünün anlaşılır diline çev
rilerek bastırılması faaliyetlerine ve özellikle Türk eserlerini ya
bancı dilde yayınlamak üzere "aaliyette bulunan özel kuruluşlara, 
devlet yardımı gerçekten yararlı katkı yapabilecektir.

Herhalde finansman konusunun, doğrudan doğruya devlet yardımı 
veya dolayısiyle devlet katkısı yoluyla, vergi bağışıklıkları vasıta
sıyla ve gelir vergisi kanunlarında yapılacak değişiklikler marifetiy 
le sağlanması- kültür plânının başarılı uygulamasının ana aracını 
teşkil edecektir.

2.2. Eğitim: Ana bir millî kültür plânının başarısı için eğitimin
üzerinde ne kadar durulsa azdır. Bu maksatla millî eğitim teşkilâtı, 
yüksek öğretim kurumu, yaygın kitle eğitimi ve özellikle kitle haber
leşme araçları katkılarda bulunacaklardır. Blân bu katkıların türle
rini ve özellikle bu konuda koordinasyonu sağlayıcı esasları ihtiva 
etmelidir. Esasen komisyonumuzun inceleyerek özetini sunduğu alt ko
misyon raporlarında bu hususlara ilişkin özlü ve ayrıntılı bilgiler 
ve teklifler sunulmuştur.

2.3. Araştırma: Türk kültürünün her türlü özelliklerine, tarihî
ve sosyolojik temellerine,sistenim hususiyetlerine ilişkin araştırma
lar en yorun biçimde teşvik edilmelidir. Özellikle' bu hususta resmî 
oüitim ’-ruruIuşları. üniversiteler ve ayrıca gönüllü teşekküller



seferber edilmelidir. Araştırmaların finansmanı için toplumdaki özel 
sektör teşvik edilmeli, bu hususta özendirici mevzuat getirilmeli ve 
tabiî ayrıca doğrudan doğruya devlet yardımı sağlanmalıdır. Bugün 
üniversitelere Türk millî kültür araştırmaları bakımından tahsis edi
lebilen kaynaklar hem çok azdır ve hem de bürokratik engeller yüzün
den tahsisatın etkin olarak kullanılması mümkün olamamaktadır. Özel 
yardımlar ise, daha ziyade hemen sonuçları alınabilecek konulara ve
ya dış görünüşü parlak tezahürlere gitmekte ve uzun ve meşakkatli 
araştırma gerektiren konulara ~razla ilgi gösterilmemektedir; oysa 
yardım özellikle bu tür çalışmaların sürdürülebilmesi için zarurîdir.

2.4. Yayma-Tanıtma: Yayma ve tanıtma başlıca iki istikamette yürü
tülmelidir. Bir kere iç tanıtmaya önem verilmeli ve çocuk ve gençle
rin Türk millî kültürünün unsurları üzerinde bilgi sahibi olarak on
ları sevmeleri temin edilmelidir.-İkinci olarak Türk kültürünün dışa 
yönelik tanıtılması ■‘‘aaliyetlerine yoğunluk kazandırılmalıdır.

Yukarda I-IV numaralar altında kısaca değindiğimiz hususlar, 
alt komisyon raporlarında ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu sebeple 
burada sadece meselelerin önemine bir kere daha dikkati çekmekle ye- 
tinilmiştir.

Raporumuzu bitirmeden önce, değişik alt komisyon raporlarında 
ayrı ayrı ele alınmış olan kültür alanlarından öncelik verilmesi ge
rekli bulunanları bir sıra altında aşağıda arzetmeyi uygun görmekte
yiz. Günümüzün ihtiyaçları göz önüne alınmak suretiyle yürütülecek 
kültür faaliyetleri bakımından aşağıda sırayla belirtilen kültür alan 
larma sırasıyla öncelik verilmesi kanaatımızca uygun olacaktır:

- Tarih
- Dil ve Edebiyat
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- Jîusiki
- "itle haberleşmesi
- 7 arihî eserlerin ko muma sı ve değerlendirilmesi
3u. sıralamaya ait gerekçe yukarda ilgili bahislerinde arzedil-

miştir.

komisyonumuz çalışmaları sonunda vasıl olduğa sonuçları ihtiva 
eden işbu ranoru sayrıyla sunar.
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I- TÜRK DİLİ

1. Kültür unsuru olarak dil:

Bil kültürün en “büyük, en “başta gelen unsurudur. 
Dil,kültürün ilk ve temel unsuru olduğu gibi,diğer kültür un
surlarının da başlıca taşıyıcısı ve hâzinesi durumundadır.Bu 
itibarla millet her şeyden önce ve daha çok dil birliği demek
tir.

Dil,kültür unsuru olarak milli birliği sağlar 
ve millet hayatını ayakta tutarken belli başlı şu vasıflarıy
la hizmet görür:

Dil tir milletin kâinatı kendisine göre seslen
dirmesi, kâinatı ve hayatı kendisine göre adlandırması,om. ken
di damgasını vurmasıdır.Dolayısıyle dil millî damgası1en belir
li olan kültür unsurudur.

Dil düşüncenin aynasıdır,kalıbıdır.Dertler de, 
millet de dil ile düşünür.Dil bir milletin düşünce tarzını, 
düşünce sistemini,felsefesini aksettirir.Her milletin felsefe
si dilinin içindedir.

Dil fertler ve nesiller arasında genişliğine ve 
derinliğine hizmet gören sosyal akrabalık bağıdır.Bu vasfıyle 
dil fertler arasında olduğu gibi,nesiller arasında da millî 
bütünlüğü,kültür birliğini temin eder.



Dil milli hafızanın,millî hâtıraların,duygu ve 
düşüncelerin hütün maddî ve manevî değerlerin, hütün buluş ve 
yaratışların müşterek hâzinesi,maziden istikbale yükselen mil
let hayatının kesintisiz merdivenidir.

Dil anlaşma vasıtasıdır.Fertleri millet hayatı 
içinde birbirine bağlayan ilk vasıtadır.İnsanlar duygu ve dü
şüncel erini, meramlarını dil vasıtasıyle anlatırlar.Fert için 
de,cemiyet için de yükselmenin,başarının ve saadetin ilk anah
tarı dildir.Bu bakımdan dilin fert hayatındaki yeri de,millet 
hayatındaki yeri de çok büyüktür.

Dil bilhassa edebiyatı kurmanın,milli edebiyatı 
meydana getirmenin de ana vasıtasıdır.

Bütün bu vasıflarıyle dil,görülüyor ki bir mil
letin *n büyük sosyal müessesesidir.Ferdî hayat için de,sosyal 
hayat için de,millî hayat için de bu büyük müessesenin hizmet
lerinden bîgâne kalmak asla doğru değildir.Bilakis fertler de, 
millet de,devlet de bu müessese üzerinde titremek vazifesiyle 
karşı karşıyadırlar.Bilhassa Türk milleti, içinde bulunduğu 
tarihî,jeopolitik ve sosyal şartlar da bu büyük kültür müesse- 
sesine her milletten daha çok itina etmek durumundadır.

Bu sebeple yeni beş yıllık kalkınma planında 
sosyal ve kültürel kalkınma bölümüne girecek dil bahsinin ve 
bu hususta yapılacak müstesna bir ağırlık taşıması gerekmekte
dir.



2. Pil sahasında yapılacak işler:

Türkiye'nin ve Türk dilinin bugünkü durumunda 
dil sahasında yapılacak işleri şöyle sıralayabiliriz:

2.1. Türkçenin tesbiti:Türkçenin yazı dili ve konuşa 
ma dili olarak dil varlığını tesbit:

Türkçe yazı dili olarak iki bin senelik bir 
geçmişe ve üç kıt'ayı saran bir yaygınlığa sahiptir.Bu tarihî 
gelişme ve coğrafî yaygınlık içinde eserler vermiş çeşitli 
Türk yazı dilleri mevcut olagelmiş,geniş kütlelerce kullanılan 
çeşitli lehçeler,şiveler ve ağızlar ortaya çıkmıştır.Buna mu
kabil bugüne kadar yapılan çalışmalar bu büyük dilin eserleri
ni, dil varlığını ortaya koymaktan çok uzaktır.Bu itibarla dil 
sahasında yapılacak ilk iş Türkçenin dil varlığını tesbittir. 
Türkçenin bütün varlığı,hudutları,mahiyeti,imkanları,tesirleri 
tesbit edilmeli,bütün dil varlığı gün ışığına çıkarılmalıdır.

2.2. Türkçenin korunması:

Tarihî gelişmenin icabı olarak Türkçeye son de
virde muhtelif müdahaleler yapılmıştır.Bile müdahale dilin ta
biî gelişme yollarını açık tutmak hedefinden ayrılırsa dil 
için de, millet hayatı için de tehlikeli karışıklıklar ortaya 
çıkar .Eu sebeple Türkçenin ilim ve millî kültür dışı müdahale
lerden korunması bugün Türk dilinin ilk meselesi haline gelmiş
tir .Bu korunmada Türkçe Türk milletinin konuştuğu dildir esa
sından ayrılmamak gerekir.



Dolayısıyle Türkçenin aşırılıklardan,uydurmacılıktan uzak tutu
larak tarihten gelip istikbale giden bir kültür unsuru olması 
ve tabii,yaşayan Türkçe esası hiç bir şekilde gözden uzak tutu
lamaz .

2.3. Türkçenin yaşatılması:

Türkçenin geçmişin olduğu gibi,geleceğin de bü
yük bir dili olması isteniyorsa bunun ilk şartının Türkçenin 
kendi dil mantığı,kendi gramer yapısı,kendi kültür dairesi,kendi 
<31 dehası ve zenginliği içinde kalması olduğunda hiç şüphe 
yoktur.Kendi tarihî,tabiî ve gramer yapısı dışında bir Türkçe 
tasavvur etmek mümkün değildir.Bu yapıdan zorla ayırmağa kalk
mak Türkçeyi yaşatmak yerine öldürmek demektir.Devlet ve mil
let hayatında bunun göze alınması elbette ki doğru ve mümkün 
değildir.Bu itibarla devlet de,fertler de,millet de çağımızda 
Türkçeyi,kendi hususiyetleri içinde yaşatmanın,Türkçeyi yaşat
manın tek yolu olduğu esasına titizlikle riayet etmeli,Türkçe
nin zümre dili değil,millet dili olduğunu unutmamalıdırlar.

2.4. Türkçenin intikali:

Bir kültür unsuru olarak Türkçenin yaşamasının 
başlıca şartı ve yolu,şüphesiz,onun nesilden nesle intikalini 
sağlamaktır.Bunun başlıca yolu ise öğretimdir,millî eğitimdir. 
Türkçe bütün kzenginiiği,bütün ihtişamı ve tarihî gelişim isti
kametiyle ve haktayl» yeni yetişen nesillere öğretilmeli,mal 
edilmelidir.Bunun için bütün ders kitapları yaşayan,canlı,tabiî 
ve zengin Türkçeyle yazılmalı,öğretmenler bu Türkçeyle teçhiz 
edilmeli,ders kitaplarında klasikleşmiş metihler yer almalı,öğ
retime yardımcı olarak ayrıca teknik merkez ve vasıtalardan



seçicin edebî eserlere kadar başka yan desteklerden faydalan
mak yoluna ehemmiyet verilmelidir.

2.5» Türkçenin yayılması:

Türkçe çok yaygın bir dildir.Ancak bu dilin da
ha da yaygınlaşması hem Türkçe için çok faydalı,hem de mümkün
dür.Bu yaygınlaşmayı Türkçenin Türkiye'de,Türklük âleminde ve 
dünyada olmak üzere üç zeminde yayılması diye düşünebiliriz.

Türkiye'de yaygınlaştırılması Türkçesi zayıf va
tandaşlara Türkçenin öğretilmesi,Türkçenin bütün yetişen genç
liğe hakkıyle öğretilmesi,edebî dilin bütün Türkiye'de hem fone
tik,hem semantik ve sentaks bakımından müşterek yüksek bir kül
tür dili haline getirilmesi demektir.

Türklük âleminde yayılması,bir taraftan Türkçe
nin zayıfladığı bölgeler olmak üzere Türkçenin unutulmasına mâni 
olmak ve Türkçeyi yaşatmak için lâzım gelen teknik ve kültürel 
tedbirleri almak,diğer taraftan Türkiye Türkçesini bütün Türk 
kavimlerinin müşterek yazı dili haline getirmek gayretlerini . 
içine alır.Bu arada Türkiye Türkçesinin diğer Türkçelerle baş
lıca müşterek tarafını teşkil eden millî kültür kelimelerinin 
kaybolmamasına dikkat etmek önemli bir noktadır.Bütün Türk dil
lerinde müşterek olan kültür kelimeleri bilhassa Türkçeleşmiş 
yabancı kelimeler etrafında toplanır.Zira bu kelimelerin şekil
leri de bütün Türklük âleminde aynıdır.

Türkçenin dünyada yayılması ise yabancı memleket
lerdeki Türkoloji çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek ted
birlerine dayanır.



Türkiye yabancı ülkelerdeki Türkoloji merkezlerinive kürsüle
rini maddî ve manevî bakımdan teşvik etmeli ve Türkiye'yi Tür- 
kolojinin merkezi yaparak yabancı türkologlara devamlı geniş 
burslar tahsis etmelidir.Bu arada Türkoloji kongreleri de daha * 
büyük bir kuvvetle ve önemi e desteklenmelidir.Bunlara ilâve ola
rak Türkiye'nin içinde Türkolojiye daha feüyük bir ağırlık ve 
önem verilmesi meselesi de ele alınmalı ve memleketimiz muhak
kak bir Türkoloji sarayına kavuşturulmalıdır.Hülâsa Türkiye Tür- 
kolojinin kökleşmesi,genişlemesi,sosyal yapıyla irtibatlandırıl- 
ması ve Türkçenin yaygınlaştırılması için hiç bir fedakârlıktan 
kaçınmamalıdır.Türkiye'de ilgililer ve yetkililer felsefe ve dü
şüncenin dille mümkün olduğunu, düşünmenin genişliğinin dilin ka
biliyeti ölçüsünde olduğunu,dilin düşüncenin modelini teşkil et
tiğini hatırdan çıkarmayarak Türk diline gereken alâkayı ifade 
edecek her türlü tedbiri almak mevkiindedirler.

2.6. Türkçenin geliştirilmesi:

Bir kültür unsuru olarak Türkçenin geliştirilme
sinin ilk şartı Türkçenin tabiî gelişme yollarının açık tutulmr 
sı,dil zenginliğinin esas kabul edilmesidir.Dili fakirleştirme 
asla tasvip görmemelidir.Bunun yanında Türkçenin yeni mefhum ve 
terimleri karşılayacak bir bünyeye kavuşturulması,terimlerin de 
umumî kabule mazhar olmasına dikkat edilmesi gayretleri gerekir. 
Gerek Türkçenin yaşatılması ve gerekse geliştirilmesi için Türk
çenin güzelliğinin ve kabiliyetinin yayınlarla,kitap ve dergiler
le, diğer teknik vasıtalarla yeni nesillerin şuuruna yerleştiril
mesi asla ihmal edilmemelidir.
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2.7. Standart Türkçe:

Standart Türkçe demek Türkiye Türkçesi demektir. 
Türkiye'de ağızlar,mahallî diller,köy dili bir umumî ..dil muame
lesi görmemeli,İstahbul Türkçesine dayanan Türk yazı dilinin 
edebî dil ve kültür dili olarak konuşmada ve yazıda tek standart 
Türkçe şeklinde kabulü mutlak olmalı,bu standart dil tesb’it ve 
telkin edilmelidir.

Standart Türkçenin telkininde,öğretimde Türk dili 
şu şekilde ayarlanmalıdır:İlk ve orta okullarda telaffuz düzgün
lüğü, kelime kadrosunun genişletilmesi ve edebî yazı diline inti
bak aranmalı,liselerde ise gramere dayalı Türk dili dersleri müs
takil ve temel ders olarak okutulmalıdır.

3 . Dilin çalışma sahaları:

Dil bugün artık tamamiyle bir ilim meselesidir. 
Dil ile ilmi birbirinden ayrı düşünmek, ilim olmadan dile yaklaş
mak asla mümkün değildir ve olmamalıdır.Bu sebeple dil ne kadar 
kültür meselesi olursa olsun,ona sadece ilim yoluyle uzanmaktan 
başka çare yoktur.Türkiye'da de dil meselesinin artık yalnız il
me teslim edileceği günler çoktan gelip çatmıştır.Bu arada bil
hassa dilin bir ideoloji vasıtası olmaktan kurtarılmasına dik
kat etmek lazımdır.

Dil sahasındaki İlmî çalışmaları dört grup altın
da toplayabiliriz:



--Metin
- Sözlük
- Gramer
- Araştırma

3.1. Metin:

Bu sahadaki çalışmalarla Başlangıçtan Bugüne ka
dar Türkçenin Bütün metinleri fotokopi,edisyon kritik,normalleş
tirilmiş şekil ve tahliller olarak teshit edilmeli ve yayınlan
malıdır.

3.2. Sözlük:

Bu sahadaki çalışmalar Türkçenin umumî ve hususî 
lugatlarım;her türlü devre,saha,eser sözlüklerini;meslek sözlük
lerini; indeksleri ve terim sözlüklerini içine alır.Banlar arasın
da işe her şeyden önce Cumhuriyet devrinin eserlerine dayanan te
mel sözlüğü ile Başlamak acil Bir durum arzetmektedir .Bunun ya
nında günümüzün imlâ lügati de ilk ihtiyaçlar arasındadır.

3.3• Gramer:

Bu sahadaki çalışmalara. ise Türkçenin eski ve ye
ni iç yapısını tam olarak ortaya koyacak tarihî ve mukayeseli gra 
merler,umumî gramerler,pratik gramerler,devre ve saha gramerleri, 
eser gramerleri dahildir.

3.4. Araştırma:

Bu sahadaki çalışmalar ise metin,sözlük ve gramer



dışındaki bütün dil çalışmalarını,bütün talılil ve terkipleri içine 
alır .Bu çalışmalarla Türkçenin nereden gelip nere3re git t iği, malıiyeti, 
büyük küçük hususiyetleri,imkânları,sınırları v.s. aydınlığa çıkarıl
mış olur.

4. Türk yazı ve konuşma dilleri:

Dilin yazı ve konuşma dili olarak iki cephesi vardır. 
Türk yazı dilinin tarihî gelişme içinde çeşitli devreleri teşekkül et- 
miş;Türk konuşma dilleri ise çeşitli lehçe,şive ve ağızlar halinde dal
lanıp budaklarımı ştır.

İşte yukarıdaki dört grup çalışma;yani metin,sözlük,gra
mer ve araştırma çalışmaları Türkçenin bu yazı dili devrelerinde ve ko
nuşma lehçe,şive ve ağızları üzerinde yapılmalıdır.Türkçe bugün her şey
den önce ve fazla devlet ve milletten bu İlmî gayretler silsilesini bek
lemektedir .Onun için burada bu yazı dili devreleriyle konuşma şiveleri
ni tesbit etmek lâzımdır.Böylece dil çalışmalarının sınırları çizilmiş 
olacaktır;

4.1. Türk yazı dili devreleri şunlardır:

- Eski Türkçe (Orhun-TJygur)
- Orta Türkçe (XIII-XIV.asır)
- Kuzey Türkçesi (Kıpçakça)
- Doğu Turkçesi (Çağatayca)
- Batı Türkçesi (Oğuzca)
- Azerî Türkçesi
- Eski Anadolu Turkçesi
- Osmanlıca



- Türkiye Türkçesi
- Türkiye dışı bugünkü Türk yazı dilleri 

4.2. Türk lehçe,şive ve ağızları ise şunlardır:

- 'lehçeler:Çuvaşça-Yakutça-Türkçe (kelime ayrı-
lığı)

- Şiveler:Türkçenin doğu,kuzey,batı şiveleri
(fonetik ve morfolojik ayrılık)

- Ağızlar:Şiveler içindeki küçük mahallî konuşma
dili kolları (fonetik ayrılık)

İşte dil çalışmaları ile Türkçenin bütün bu dev
releri, lehçeleri, şiveleri ve ağızları tam bir aydınlığa çıkarıl
malıdır .İlerleyen teknik medeniyet vasıfları,yayın ve öğretim 
faaliyetleri dolayısıyle günümüzdeki sözlü dil ve edebiyat mal
zemesinin kaybolmaması için halk dilinden derlemelerin hemen ya
pılması bu konuda acil bir mesele teşkil etmektedir.

5. Dilin teşkilatlanması:

Kültürün ve dolayısıyle dilin teshilinden,korunma
sı, yaşatılması, geliştirilmesi ve yayılmasına kadar bütün hedefleı 
ve çalışmalar artık modern dünyada onun teşkilatlanması şartına 
bağlıdır.Bugün artık eski devirlerin kültürü kendi halinde bırak
ma çağı kapanmıştır.Günümüzde kültürün ve dilin ele alınması dev
letin sosyal vazifelerinin başında gelmektedir.Türkiye1de de ay
nen böyle yapmak ve işe bir devlet planı dahilinde kültürün teş
kilatlanması ile başlamak lâzımdır.Bu teşkilatlanmanın başlıca 
zirve noktalarını ise şu şekilde sıralamak mümkündür:



- Akademi
- Üniversiteler
- Milli eğitim
- T.E.T.
- Araştırma merkezleri
- Yayınlar
- Diğer kuruluşlar
- Y.Ö.K.
- Kütüphane ve arşiv

5.1. Dil Akademisi Türkiye'de artık gerçekleşme safha
sına gelmiştir.Bu,ya müstakil bir akademi olacak veya edebiyat ve 
diğer kültür kollarını da içine alan bir ilimler akademisi ola
caktır.Dil Akademisi veya Akademi içindeki Dil Enstitüsü Türkiye&e 
bundan sonraki dil ilminin,d£L kültürünün ve kültür politikasının 
beyni olacaktır.Bir Anayasa müessesesi halinde! kuvvetle gelen ve 
yerleşen bu müessesenin tesbit edeceği esasların dışına hiç bir 
kuruluş ve zümre çıkamayacaktır.

Akademi konusunda dikkat edilecek husus bu önem
li ve hayatî kuruluşun bünyesinin sağlam kurulması ve devam et
tirilmesidir .Akademi 'nin ilim ve kültür ana çizgisinin dışına düş
memesine çok dikkat edilmelidir.

5.2. Yeni Yüksek Öğretim Kanunu ile dil fikri ve mefhu
mu üniversitelerde yeni ve büyük bir ağırlığa kavuşturulmuştur.
Bu politikanın ışığı altında üniversitelerde bir taraftan yeter
li sayıda ve kalitede dilci yetiştirmek gayretleri harcanmalı, 
bir taraftan da İlmî çalışmalar ve dil öğretimi yeni bir merhale
ye ulaştırılmalıdır.Bu maksatla üniversitelerde lisans üstü öğre
tim yapacak Türkoloji enstitüleri kurulmalıdır.



Ayrıca dilci yetiştirmede yurt dışı kaynaklardan da istifade 
edilmelidir.

5.3. Milli eğitim,kül tür unsuru olarak dilin nesille
re intikalinde daima ‘büyük bir sorumluluk taşıyacaktır.Bu itibar
la dil konusunda milli eğitimde Akademi'nin koyacağı esaslar da
hilinde yeni bir düzenlemeye girmek zarureti vardır.Bu yeni il
mi ve milli düzenleme elbette ki Talim ve Terbiye'den başlatıl
malıdır.

5.4. T.R.T. dilin yaşatılması ,yayılması ve hattâ ge
liştirilmesi hususlarında daima ön planda hizmet görecek bir ku
ruluştur .Bu yeni devrede Türkçe,Akademi'nin tesbit edeceği esas
lar çerçevesine sokulmalı,bu tatbikatın gerçekleşmesi için de 
bütün sözlü yayınlar ehliyetli bir dil denetiminden geçirilme
lidir.

5.5. Araştırma merkezleri Dil Akademisi'nin nezaretin
de çalışacak olan ilim merkezleridir.Gereken başlıca şehirlerde 
kurulacak ve ilmi çalışmalar yaparak Akademi'ye malzeme verecek
tir .Bu arada Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü ve modeli de des
teklenmelidir.

5.6. Yayınlar dil politikasında mühim bir yer tutar. 
Başta Kültür Bakanlığı olmak üzere bütün devlet yayınları bu ye
ni dil ve kültür politikasının icabına uymakla ve Akademi'nin 
tesbit edeceği esaslara bağlı kalmakla vazifeli olacaktır.Ayrı
ca hususî bütün kitap,dergi ve gazete yayınlarında da bu kültür 
ve dil politikasının yerleşmesi için devlet gerekli tedbirleri 
alacaktır.Öte yandan devlet kendi yayınları dışındaki müsbet



Türk dili ve kültürüyle ilgili yayınları da teşvik etmeli ve 
desteklemelidir.

5-7. Diğer kuruluşlar da bu dil ve kültür politikası
nın dışında kalmayacak,başta devlet kuruluşları olmak üzere bü
tün müesseseler Akademi'nin çizeceği yoldan dışarı çıkmayacaktır

5.8. Yüksek öğretim Kurumu'nda Türkoloji en az bir öğ
retim üyesiyle temsil edilmelidir.Ayrıca mecburi Türk dili ders
lerinin yürütülmesi,Y.O.K.de kurulacak Türkoloji öğretim üyele
rinden müteşekkil daimi bir komisyonun idaresine verilmelidir.

5.9. Kütüphane ve arşiv:Türkçenin bütün metinlerinin, 
bütün dünya Türkoloji çalışmalarının,Türkiye dışı Türk şiveleri
nin takibi,muhafazası ve istifadeye sunulması için gerekli arşiv
lerin, mikrofilm merkezlerinin,büyük kuçuk bir kütüphaneler ağı
nın kurulması da dili ve kültürü teşkilatlandırmanın mühim bir 
unsurudur.



II- TÜRK EDEBİYATI

1. Kultur unsuru olarak edebiyat!

Bir milletin kültür eğerleri onun varlık şartı 
ve tarihi sürekliliğinin en sağlam temelidir.Bu itibarla yüz
yıllar boyunca vücuda getirilen ve millî dile mal olan eserler 
milletlere devamlılık şuuru kazandırarak nesiller arasındaki 
köprüyü kurar.Ancak yazıya geçen her eser kültüre dahil olmak
la beraber edebi eserlerin diğer kültür eserleri arasında müs
tesna bir yeri vardır.Hattâ denilebilir ki bütün bir insan,ce
miyet, millet, insanlık ve varlık sahasını en geniş ve çengin şe
kilde kapsaması bakımından edebiyat bizzat kültürün kendisidir. 
Yahut en tesirli ve sürekli kültür vasıtasıdır.

Duygu ve düşünceyi geliştiren ve şekillendiren 
şüphesiz dildir.Ancak dili tespit ve inkişaf ettiren,yaygınlaş
tıran, zenginleştiren ve güzelleştiren başlıca vasıta edebiyattır. 
Duygu ve düşünceler güzel bir şekle büründüğü, zaman daha yaygın 
ve tesirli olur.Dilin en güzel renkler ve şekillerle çiçek açtı
ğı yegane saha edebiyat olduğu içindir ki,edebî eserlerin millî 
hayat ve milli kültür içinde vazgeçilmez bir yeri ve rolü vardır.

Dil-edebiyat-millî hayat arasındaki karşılıklı de:- i 
rin tesir ve sıkı münasebetler dolayısıyle bir milleti yaşatan, 
onun geçmişine olduğu gibi bugününe ve geleceğine de şekil veren 
ebedî değerler ancak edebî eserler vasi tasıyla, ya^n.ye..ne3illere 
İntikal eder. Onun içindir.ki bir millî varlık hâzinesi olan ede
bî eserlerinıbilerek, anlayarak, düşünerek,.severek korunması, 
yaşatılması,.yaygınlaştırılması ve geliş tirilmes i millet olmanın 
şuuruna varmak, milliyet duygusuna erişmek demektir. Milletlerin 
karakterleri, millî dilden edebiyata geçen millî ruhta mündemiçtir



Türk milletinin ilk Türkçe eserlerden günümüze kadar 
gelen 1200 yıllık bir edebiyatı vardır.Hiç mübalâğasız denilebilir ki, 
bu edebiyat dünyanın en zengin edebiyatları ile boy ölçüşebilecek de
recede zengin,güzel ve mükemmeldir.Türkçenin ve Türk cemiyetinin ge
çirdiği hızlı değişmeler Cumhuriyet nesillerini ondan uzaklaştırmış- 
tır.Ancak bu vakıa yüzyıllar öncesine giden Turk edebiyat eserlerini 
yok farzetmeyi,yahut onları ehemmiyetsiz saymayı meşru ve mazur gös
termez.Türkiye'nin,İlmî ve teknik sahada büyük hamleler yapmakla be
raber manevî sahayı ihmal etmesinin sonuçları son yıllarda en acı tec
rübelerle ortaya çıkmıştır.İşte Türk dili gibi Türk edebiyatının da 
millî ve çağdaş bir analayışla ele alınması bu boşluğu dolduracak,bu
günkü ve yarınki Türk nesillerini millî varlık karşısında ve onun kök 
saldığı geçmişin duvarı önünde şaşkın kalmaktan kurtaracaktır.Niha
yet buğun de en mühim bir mesele olarak karşımızda duran mazi ile ne
rede ve nasıl bağlanacağız sorusunun cevabı ancak edebi eserlerimiz
de bulunabilecektir.Esasen Cumhuriyet hükümetlerinin millî kültür po
litikası da bütün bu hususların gerçekleşmesine bağlıdır.

2. Türk edebiyatı sahasında- yapılacak işler:

Türk edebiyatı,devlet plânında bir program çerçevesin
de ele alınırken yapılacak işler şunlardır:

2.1. Türk edebiyatı bibliyografyası.

Turk edebiyatı başlangıcından bugüne kadar bir bütün 
teşkil eder.Zira Türk edebiyatının eser ve şaheserleri şu veya bu dev
reye ait değildir.Onlar yüzyıllar boyunca vücuda getirilmiştir.Eu eser
lerin varlığını bilmecen onları anlamak ve onlardan yararlanmak müm
kün değildir.Yalnız edebî eserlerdedir ki bir zaman bütünlüğü mevcuttur



onların her devir için aktüel olmak,zamanı aşmak gibi bir üstünlüğü 
vardır.Bu bakımdan Türklerin ilk yazılı mahsullerinden itibaren Türk 
edebiyat eserlerinin noksansız bir envanteri yapılmalı ve zengin bir 
Türk edebiyatı bibliyografyası tertip edilmelidir.

2.2. Türk sözlü edebiyat mahsullerinin tösbiti.

Folklor ve halk edebiyatı mahsulleri Türk ruhunun en 
halis ve derin temayüllerini ortaya koyan eserlerdir.Bununla beraber 
8özlü edebiyat olarak adlandırılan bu sahadaki malzemenin çok büyük 
bir kısmı henüz tesbit edilip yazıya geçirilmediği için kaybolmuş ve 
değeri anlaşılamamıştır.Binlerce yıllık Türk halk kültürünün hâzine
si olan,Türk milletinin en saf inanç,duygu,düşünee,halk felsefesi ve 
değer hükümlerini ihtiva eden sözlü edebiyat mahsullerinin modern ka
yıt vasıtalarıyla sistematik bir şekilde derlenerek yazıya geçirilme
si lâzımdır.Türk sözlü edebiyat mahsulleri o kadar zengindir ki ade
ta her köyden bir kitaplık malzeme çıkarmak mümkündür.İyi derlendiği, 
anlaşıldığı ve değerlendirildiği takdirde,bugünün ve yarının Türk ede
biyatçıları, Avrupa edebiyatlarında örnekleri görüldüğü üzere,onlardan 
çağdaş şaheserler çıkarabilirler.Bu maksatla devlet tarafından ekip
ler teşkil edilerek Türk milletinin sözlü gelenek olarak devam ettir
diği bu mahsuller köy köy toplanmalı, en küçük malzeme dahi ihmal edil
memeli ve derhal banda alınarak çoğaltılmalıdır.

Devlet bu faaliyeti sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırlar 
içinde yürütmkmeli,alacağı tedbirlere göre,dış Türklerin sözlü edebi
yat mahsullerini de temin etmeğe çalışmalıdır.Vakıa şudur ki,dış Türk- 
ler millî kültür ve benliklerini folklorları ve halk edebiyatları va
sıtasıyla devam ettirebilmişlerdir.
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2.3. Türk edebiyatının yazılı eserlerinin neşri:

Sözlü edebiyat mahsulleri millî ruhun kaynağı olmakla 
beraber,onlar ham malzeme halinde kalmış ve sanatkârane bir şekilde iş. 
lenmemiştir.Bu bakımdan güzel ve mükemmel edebiyat yazılı edebi eser
lerden meydana gelir.LÎillî kültür ile evrensel kültür arasındaki müna
sebet ancak onlar vasıtasıyla kurulur.

Özellikle Klâsik Türk edebiyatı,herhangi bir dünya klâ
sik edebiyatı ile baş edebilecek bir güzellik ve mükemmelliği haizdir. 
Türkçe,Divan şairlerinin eserlerinde nâdide mücevherler gibi işlenmiş
tir. Ayrıca tu edebiyat,Türk milletinin kurduğu en yüksek bir imparator
luğun ve imparatorluk medeniyetinin edebiyatıdır.Bugünkünden değişik 
bir dil ve üslûpta ifade edilmiş de olsa,Osmanlı-Türk kültür ve mede
niyetinin büyük kaynağı bu edebiyattır.

XIX.yüzyıldan itibaren her sahada yeni bir Türk cemiye
ti oluşurken yeni bir edebiyat da meydana gelmiştir.Tanzimat'tan son
raki Yeni Türk edebiyatında,Türkiye'nin çağdaş kültür ve medeniyeti 
benimseme çabaları,yeni kabul edilen batılı değerler,bu yüzden orta
ya çıkan medeniyet buhranı canlı bir şekilde ve her cephesiyle orta
ya konulmuştur.Killî edebiyat cereyanı içinde vücuda gelen eserler 
ise bugün de çok istifade edilecek ve sürekli tesir uyandıracak deü 
ğerdedir.Keza Cumhuriyet devri Türk edebiyatı Türkiye Cumhuriyetinin 
esprisine uygun olarak dil ve edebî eserler bakımından büyük bir de
ğişiklik ve zenginlik arz eder.

Türk ruhunu ve Türk milletinin tarih içindeki macera
sını bütün medeniyet devreleri içinde kavramak imkânını veren bütün 
yazılı edebiyat eserlerinin İlmî bir şekilde yayınlanmasına büyük ih
tiyaç vardır.



Hem üzerlerinde İlmî.araştırma yapmak,hem geniş kitlelerce okunmala
rını sağlamak,hem de hugünün ve yarının Türk sanatçılarına yeni ya
ratma imkânları sağlamak için hu eserlerin çeşitli tarzda neşirleri 
uygun olacaktır.

2.4. Türk edebiyatının korunması:

2.4.1. Türk edebiyatının korunmasının ilk şartı sanat değeri 
taşıyan edebî eserlerin neşridir.Bu yapılırken bilhassa eski Türk ede
biyatına ait metinler

- Yalnız fotokopi
- Yeni Türk alfabesiyle ilmi neşir
- Aynı ciltte hem fotokopi,hem ilmi neşir
- Totokopi-ilmî neşir-bugünün tabiî Türkçesine aktarma 

.şeklinde yayınlanmalıdır.

2.4.2. Türk edebiyatçılarının eserleri,en değerlilerinden baş 
lanmak üzere,antoloji ve külliyat halinde neşredilmelidir.

2.4.3. Millî edebiyat cereyanı devresine ait eserlere ayrıca 
önem .''(.verilmeli,bilhassa o devrenin Genç Kalemler,Türk Yurdu gibi bu
gün de besleyici fikirler ihtiva eden dergileri yeni Türk alfabesiy
le aynen basıl malıdır.

2.4.4. Ayrı bir seri halinde Atatürk devri Türk edebiyatının 
eserleri külliyat halinde yayınlanmalıdır.

2.4.5. Okul kitaplarına girecek Türk edebiyatına ait metinle
rin asılları verilmeli,böylece Türk çocuklarına kültürün,kaynaklara 
gitmek,onları aslından bilmek demek olduğu öğretilmelidir.



2.4.6. Ölen Türk edebiyatçılarının özel eşyaları,kütüphane

leri, evrak ve müsveddeleri muhafaza edilmeli,hatıraları korunmalıdır

2.4.7. Türk kültür ve edebiyatının ana kaynakları olan eski 

gazete ve dergi koleksiyonlarını,arşiv vesikalarını,yazma eserleri 

bugünkü bakımsız ve tasnifsiz durumdan kurtarmak için mikrofilmleri 

alınmalı ve çoğaltılarak kütüphanelere dağıtılmalıdır.Aynı şekilde 

basılı eserlerin nadir olanları da fotokopi veya mikrofilm usulüyle 

çoğaltılmalıdır.Ayrıca bugün kütüphanelerde gitgide harap bir hale 

gelen: bazı yazmaların, eski gazete ve dergilerin onarımma ihtimam 

edilmelidir.

2.5. Türk edebiyatının intikali ve yaygınlaştırılması:

Türk edebiyatının çağdaş,millî,milletçe benimsenen v= 

nesilleri besleyen bir hüviyet kazanması onun en geniş kitlelere yay 

gınlaştırılmasıyla kabildir.Yüzyıllar boyunca Turk edebiyatında iş

lenmiş olan Türk milletinin millî ve manevî değerlerini aktüel hale 

getirmek,gelecek nesillere intikal ettirmek ve bugün o kadar ihtiya; 

duyulan ortak milli kültürü kurmak ancak bu yoldan mümkündür.Bunun 

için ;

2.5.1. Türk edebiyatı önce okullarda yaygınlaştırılmalı,Türi 

edebiyatçılarının eserlerinden seçilecek en güzel metinler ders ki

taplarına mutlaka girmelidir.Buna ilâve olarak büyük Türk yazarları

nın her biri için,izahlı ve lügatlı seçmeler hazırlanmalıdır.Bunlar, 

yapılırken özellikle okullara ve resmî kütüphanelere girecek eser

ler, bir heyet tarafından ilim ve millî kültür süzgecinden geçiril

dikten sonra yayınlanmalıdır.



2.5-2. Çocuk edebiyatına bilhassa önem verilmelidir.Buğun en 
geniş okuyucu kitlesini teşkil eden Türk çocukları,ticarî ve ide
olojik maksatlarla yayınlanan çocukkitaplarının zararlı telkinlerine 
maruzdur.Bine,milliyete,devlete,mülkiyete,hattâ öğretmen ve aileye 
isyan duygularıyla dolu olan bu tür yayınların mutlaka önlenmesi dev
letin görevi ve millî Eğitim kanununun gereğidir.Millî Eğitim ve Kültür 
Bakanlıkları Türk çocuklarının manevî gıdasını zehirleyen bu cins neş
riyata engel olmak yükümlülüğü altındadır.Bir taraftan böyle yayınlar 
ilim,millî kültür,millî ahlâk ve şuur denetiminden geçirilirken ve aile 
ler bu konuda ikaz edilirken,diğer taraftan Kültür- Bakanlığı,Türkiye'- 
nin millî değerlerini telkin eden eserlerden kurulu bir çocuk edebiya
tı serisi çıkarmalıdır.Bu kitaplar ucuz,güzel,resimli ve itinalı bir 
şekilde binlerce basılarak Türkiye'nin her tarafına dağıtılmalı,bil
hassa dışarıda çalışan. Türk ailelerinin çocuklarına ulaştırılması sağ
lanmalıdır.

2.5.3. Türkçenin uğradığı hızlı değişmeler yüzünden eski eser
ler geniş halk kitlesi,gençler ve hattâ aydınlar tarafından bugün oku
namaz hale gelmiştir.Bundan dolayı Türk edebiyatının temel eserleri, 
mütehassıslarınca,günümüzün tabiî türkçesine aktarılmalıdır.Bu nevi 
aktarmalarda dil ve üslup nüansları kısmen kaybedilse bile duygu ve 
düşünce muhtevasını aynen vermek mümkündür.

2.5.4. Türk edebiyatının en güzel eserleri,sürekli olarak
T.E.T.de tanıtılmalı,radyo ve televizyonda özel saatler ihdas edile
rek konuşmalar,sohbetler,açık oturumlar yapılmalıdır.Bu eserlerden 
seçilmiş parçalar plak ve kaset ‘haline getirilmeli,okullara,kütüp- 
haneler e,kitabevler ine dağıtılmalıdır.



2.5*5. Geniş kitle için görüntü,sesten ve mücerret fikirden 
daha tesirlidir.Su itibarla millî değerleri güzel bir şekilde işle
yen edebi eserler bozulmadan ve hakikaten anlayan uzman ve sanatçılar- 
oa film haline getirilerek T.R.T.de sürekli olarak gösterilmelidir. 
Her filmin sonunda düzenlenecek tartışmalı oturumlar ise,bu eser ve 
filmlerin sadece gözde kalmayıp bir sanat ve tefekkür konusu olması
nı sağlayacaktır.Belgesel diziler için de aynı tedbirler düşünülme
lidir.

Bütün bu plak,kaset ve filmler Türkiye dışında çalı
şan vatandaşlarımıza da ulaştırılmak suretiyle onlarda hakiki türk- 
çenin ve millî şuurun korunması temin edilmelidir.

Hatta bu malzemeler bugün pek çok yabancı ülkede faa
liyet gösteren Türkoloji enstitülerine de gönderildiği takdirde Türk- 
çenin ve Türk edebiyatının dış dünyada en sağlam şekilde tanıtılması 
katil olacaktır.

2.Ş.6. Türk edebiyatının dünyaya yayılması güzel eserlerin 
aslına uygun şekilde yabancı dillere tercümesiyle mümkündür.Eu ter
cümeler Türk edebiyatının evrensel bir karakter kazanmasını ve dün
ya kültürüne katkısını sağlayacaktır.Böyle bir tercüme faaliyeti, 
Türk edebiyatının,bazı şahıs ve zümrelerin dış dünyaya maksatlı ola
rak propagandasını yaptıkları eser ve şahsiyetlerden ibaret olmadı
ğını da ortaya koyacaktır.

2.5.7. Türk edebiyatını dış dünyaya açmak için,ayrıca,Türki
ye'deki sanat,edebiyat,ilim ve kültür faaliyetlerini tanıtıcı yaban
cı dillerde yıllık dergiler yayınlanmalıdır.



2.5.8. Bin bütün olarak Türk edebiyatı Türk dünyasının edebi
yatı demektir.Bu bütünlüğü kurmak ve devam ettirmek için dış Türkler'- 
in edebiyatlarını tanımak ve Türkiye Türklüğünün edebiyatını da onla
ra tanıtmak şarttır.Bunun için:

- Çeşitli Türk lehçelerinde yazılmış değerli eserler, 
Türkiye'de yayın hakları Kültür Bakanlığı'nca satın alınarak,yeni 
Türk alfabesi ile aynen ve günümüz tabiî Türkçesine aktarılmak sure
tiyle yayınlanmalıdır.

- Türk edebiyatının değerli eserleri,antolojiler veya 
tek tek eser halinde,dış Türklerin alfabe ve lehçelerine aktarılmalı
dır.

2.5.9. Avrupa'da örnekleri görüldüğü üzere,Türk edebiyatının 
ana eserleri her yaş ve tahsil seviyesine göre yeniden düzenlenerek 
yayınlanmalıdır.

Bugün çağdaş metod ve görüşlere göre bir bütün olarak= 
yazılmış Türk edebiyatı tarihi yoktur.Öncekiler kaynak,metod ve değer
lendirme bakımından aşılmıştır.Bunun için Türk edebiyatının toptan ve 
çağdaş bir görüşle ele alındığı bir "Türk Edebiyatı Tarihi"ne ihti
yaç vardır.Böyle bir çalışma,tek bir şahsın güç yetiremeyeceği bir 
faaliyettir.Bu vazife geniş bir mütehassıslar heyetine verilerek mo- 
denn bir Türk edebiyatı tarihi yazdırılmalıdır.

Ayrıca,bu esere dayalı bir "Sürk Edebiyatı Ansiklope
disi" yayınlanmalıdır.

Yüksek öğretimde tıpkı Türkçe dersi gibi,mecburi Türk 
kültürü dersleri ihdas olunmalı ve bu derslerin ağırlık merkezini Türk 
edebiyatı teşkil etmelidir.



2.6. Türk edehiyatım.11 geliştirilmesi:

Türk edebiyatının ölü bir kültür hâzinesi olmaktan kur
tarılarak canlı,aktüel,her an yaşanan ve yaşatılan bir zevk,bilgi ve
faaliyet haline gelebilmesi için bugüne mal edilmesi,bugüne göre yo
rumlanması ve yeni mahsuller kazandırılması gerekir.Bunun çeşitli yol
ları şunlardır:

2.6.1. Eski eserler üzerinde araştırmalar yaparak onlarda di
le getirilen duygu ve düşünceleri ortaya koymak.

Geçmiş ile bugün ve gelecek arasındaki kültür bağlan
tısı ve sürekliliği bu suretle sağlam bir şekilde kurulacaktır.

2.6.2. Türk milletinin kültür değerlerini sanatkârâne bir şe
kilde işleyen yeni edebi .eserler yazdırmak.

3u faaliyet millî değerlere dayanan köklü bir çağdaş 
edebiyatın kurulmasını mümkün kılacaktır.Türk edebiyatının her devre
sine ait eserlerde çağdaş Türk yazarlarının faydalanacakları bir yı
ğın zenginlik vardır.Bu kaynaklardan bugüne gelebilen günümüz ve ya
rınki Türk edebiyatçıları edebiyatımıza yeni ufuklar kazandıracaklar
dır.

2.6.3. Türkiye'nin her tarafında yayınlanan kültür ve edebi
yat eserlerini Kültür Bakanlığı'nm bünyesinde kurulacak bir merkez
de toplamak.

Bugün Türkiye'de teknik ve ziraî sahadaki eser ve mah
suller tam olarak bilindiği ve rakamlara döküldüğü halde manevi s&ha- 
aakiler bütünüyle bilinmemektedir.



Bu yayınların bir merkezde toplanması,tesbit edilmesi ve değerlendi
rilmesi yeni kabiliyetlerin ortaya çıkarılmasına da imkân verecektir,

2.6.4. Yaşayan Türk edebiyatçıları ve yeni kabiliyetler ara
sında yarışmalar açmak ve teşvik ödülleri vermek.

2.6.5. Ünlü Türk yazarlarının eserleri devletçe satın alına
rak onlara maddî destek sağlamak.

2.6.6. Hiç bir parti,politika ve ideoloji kastı gütmeden her 
yıl çıkan edebî eserlerden seçmeleri ihtiva edecek bir "Türk Edebi
yatı Yıllığı" neşretmek.

2.6v7. Yayınlanmakta olan edebî eserlerin objektif ölçüler
le değerlendirildiği üç yahut altı aylık bir "Türk Edebiyatı Tenkit 
Dergisi" çıkarmak.

2.6.8. Türkiye ve Türkiye dışında yapılan Türkoloji çalışma
larını tanıtıcı mahiyette bir "Türkoloji Haber Bülteni" yayınlamak.

2.6.9. Üniversitelerin ve özel yayınevlerinin baskı imkânla
rı dışında kalan Türk edebiyatı üzerindeki ilmi araştırmaları devlet 
çe basmak,yazarlarını teşvik etmek ve maddî destek sağlamak.

2.7. Türk edebiyatına ait temel eserlerin millî şuura mal 
edilmesi:

Millî hayat birlikte inanılan ortak değerlere dayan
dığı gibi,millî kültür de halkın ve aydınların üzerinde münakaşasız 
ittifak ettiği bazı ortak millî eserlere dayanır.Esasen millî şuur, 
düşünce,zevk ve hassasiyet,büyük nisbette bu eserler sayesinde geli
şir ve devam eder.



Türkiye'deki kültür buhranında en çok ızdırabı çekilen eksiklik bu- 
dur.Eu eksiklik giderildiği takdirde,yaşayan ortak kültürün temelle
ri daha sağlam atılacak,Türk birlik ve beraberliğinin şart koştuğu 
"Türk milleti ve Türk milliyetine birlikte mensubiyet duygusu"zinde 
tutulabilec ekt ir.

Böyle bir anlayışla seçilecek Türk edebiyatının temel 
eserleri her Türk'ün ve Türkiye'deki her kuruluşun kütüphanesinde bu
lunması şart olan kitaplardır.Bu eserler,devletçe ucuz ve itinalı bas
kıları yapılarak,mumkun olduğu kadar yaygmlaştırılmalıdır.

2.5. Turk edebiyatı ile ilgili teşkilâtlanma esasları:

Yukarıda belirtilen hususların gerçekleşmesi mütehas
sıs kadrolar tarafından yönetilecek bazı müesseselerin kurulmasına 
bağlıdır.Bunlar:

2.3.1. Kurulması düşünülen İlimler Akademisi'nin bünyesinde 
teşkil edilecek bir "Turk Edebiyatı Enstitüsü"

Bu enstitü,Turk edebiyatına dair çalışmaların beyni
olacaktır.

2.8.2. TÜBİTAK'a paralel bir "Türk Edebiyatı Araştırma Merkezi"

Bu merkez,çeşitli şubeler halinde yaygınlaştırılabilir.

2.0.3. Turk edebiyatçılarının hatıralarını korumak üzere bir 
"Turk Edebiyatı Müzesi"



2.8.4. Mahalli folklor,arşiv ve kütüphane malzemesinin muha
faza edileceği bölge merkezleri ve bölge edebiyat müzeleri.

2.8.5» Arşiv,kütüphane,eski koleksiyonların onarım ve derle
me çalışmalarında görev alacak ekip ve kadrolar.

"Türk Edebiyatı Araştırma Merkezi"ne bağlı olarak ça
lışacak olan bu ekip ve kadrolar Üniversitelerin ilgili bölümlerinde 
okumuş ve ihtisas görmüş elemanlardan meydana gelecektir.

2.8.6. Eski eserlerin bugüne aktarılması işini liyakatle ya
pacak çok iyi yetişmiş mütehassıs kadrolar.

Bu ekip ve kadroların yetişmesinde devletin desteği 
birinci derecede önem taşımaktadır.

Yukarıdan beri belirtilen Türk edebiyatı ile ilgili 
plânlama esasları gerçekleştiği takdirde,Türk insanına verilecek ma
nevî terbiyenin müsbet neticeleri kısa zamanda alınacak,Türk kültür 
ve sanat rönesansı bu sayede meydana gelecektir.
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Kültür ve Millî Musikî 

I - Durum

Günümüzde, ilim ve san'at adamları, bir milletin şahsiyeti

nin ifâdesi sayılan Kütür'Un, Millî bir vâkıa olduğu hususunda 

birleşmektedirler. Bu hususu, evvel emirde göz önünde tutan Komis

yonumuz, bundan böyle, tâkîb edilecek Kültür Politikasının, Millî 

Kültürümüzü muhafaza, geliştirme, yayma ve yaygınlaştırma esâsına 

mutlaka dayanması gerektiği'nde birleşmiştir. Her ne kadar, muhte

lif kültürlerin karşılaşması, ilişki kurması ve karşılıklı te'sirler 

de bulunması, günümüz şartlarında ba'zen kaçınılmaz, ba'zan da tabiî 

sayılmakta ve bu yolla, ba'zan, yeni sentezlerin meydana gelmesi 

mümkün görülmekte ise de; gene aynı şartlarda, millî özün zedelenme

sinden, zorlanmasından, zayıflamasından ve hatt^ tamamen bir yana 

atılarak, başka bir kültürün hâkimiyeti altında ortadan kaybolmasın

dan kaçınılması da, mutlaka, ehemmiyetle ve titizlikle gözetilmesi 

gereken başka bir husûsdur. Zîrâ, yenileyici, müsbet bir sentez, 

ancak, yabancı elemanların sindirilmesi, yabancılıklarının tamamen 

giderilmesi ile mümkündür. Aksi takdirde, yakın geçmişimizde görül

düğü gibi, çok değerli millî elemanların, ba'zan. bir daha geri gel- 

miyecek şekilde tahrîbi, yok edilmesi bahasına, şahsiyetsiz, kozmo

polit, kırma (hybride) ve değersiz mahsullerin ortalığı kaplaması ds 

mümkündür.

Millî Kültürümüzü teşkil eden unsurlar arasında aümtâ-z bir 

yeri ve pek büyük ehemmiyeti olan Millî Mûsikîmiz, aynı zamanda, 

millî birliğimizin teşekkülünde de en az, ana dilimiz kadar pay 

sahibi bulunduğundan, Millî Kültür Politikamızın tesbîtinde göz



önünde tutulan esasların, Millî Mûsikîmiz için de geçerli olacağı 

pek tabiîdir. Ancak, Millî Mûsikîmizin ta'rifinde hatâya düşülme

mesi de aynı derecede ehemmiyet taşımaktadır. Bu husûsda başlıca İl

mî, objektif kriter, milletimizin, tarih boyunca geliştirdiği, fark

lılaştırdığı, kendine mahsûs hüviyetiyle yaşattığı Türk Mûsikîsi Ses 

Sistemi'ne ve bu sistem içinde meydana gelen mûsikînin gene kendine 

mahsûs ifâde tarzına, üslûbuna uygunluk elmalıdır. Bunlar, Türk Mû

sikî Dilinin seslerine ve telâffuzuna uygunluk gibi düşünülebilir.

Türk Mûsikîsi, her ne kadar, bugün, "Türk San'at Mûsikîsi" 

ve "Türk Kalk Mûsikîsi" diye adlandırılan iki ana dalca icra edil

mekte ise de, mahallî tavır ve eöâ farklılaşması neticesinde ortaya 

çıkmış olan bu durumun, temelde tam bir birliğe ve bütünlüğe sâhib 

bulunan Türk Mûsikisinin muhtelif tezahürlerinden ibâret olduğunun 

unutulmaması; bu tezahürlerin husûsiyetlerinin korunmasına özen 

gösterilmekle birlikte, yanlış ve kasdî yorumlamaların, Mûsikîmizin 

her türüne zarar verdiği ve zarar vereceği de asla hatırdan çıkaril

mi.yar ak, her türlü faaliyetde, Türk Mûsikîsinin birliğinin ve bütün

lüğünün zedelenmemesine, behemehal îtinâ edilmesi gerekir.

Bir Devlet politikası olarak kabûl edilmesi gereken Millî 

Mûsikîmiz in araştırılmasında, eğitiminde, icra kurullarında ve top

luma aktarılmasında da, hususiyetlerine sâdık kalınarak ve bütün

lüğü korunarak değerlendirilmesine özen gösterilmelidir.

"Millî Kültüre ve Eğitime yardımcılık görevinin yerine ge

tirilmesi” aslî fonksiyonları arasında, Anayasa gereği, zikredilen 

TRT'nin, faaliyetlerini, kabûl ve tâkîbeöilecek Millî Kültür Poli

tikası esasları içinde sürdürmesi sağlanmalıdır.



Millî Mûsikinin eğitimi ve öğretimi (Millî Eğitim Bakan

lığı, Üniversiteler), topluma aktarılması ve yaygınlaştırılması 

(îcra Toplulukları ve TRT), üretilmesi ve kullanılması (Bestekâr

lar, İcracı San'atkârlar, Plâk, Band ve Kaset îhdüstrisi vs) gibi 

her türlü faaliyetin de, gene, bütünlük gösteren bir Millî Mûsi

kî Politikası çerçevesinde ele alınması ve değerlendirilmesi şart

tır.

Resmî Kurumlar dışında faaliyet gösteren şahısların ve mues 

seselerin, kanunlar çerçevesi dışında denetlenmesi mümkün olmadığın

dan, aslında, çok geniş ve te'sirli bir kesimin, Devletçe tâkib edi 

lecek Milli Mûsikî Politikasının içine çekilebilmesi için, ödüllen

dirme satın alma, vergi indirimi veyâ muafiyeti gibi, teşvik edici, 

özendirici tedbîrlerin de, gene aynı politika çerçevesinde ve aynı 

bütünlük göz önünde tutularak alınmasında ve devam ettirilmesinde 

çok büyük fayda görülmüştür.

II - Tedbirler

1 - O r g a n i z a s y o n

Millî Mûsikîmizi muhafaza, geliştirme, yayma ve yay

gınlaştırma, bu sahadaki düzensizliklerin, sorumsuzlukların gideril

mesi, boşlukların doldurulması, ancak, sistemli ve te'sirli bir 

müesseseleşme ile mümkündür. Millî Mûsikî mevzuunda en mühim eksik

lik, eğitim ve öğretimde, icra'da ve cemiyet içindeki münâsebetler

de, bu fonksionlara ışık tutacak, onlara temel teşkil edecek, İlmî, 

objektiv kriterlerin eksikliğidir. İlmî kriterlerin geliştirilmesin

de en büyük pay ilmî müsseselere düşer.



1 ^-^r’K Mûsikîsi Araştırma ve İnceleme Enstitüsü

Yukarıdaki düşüncelerden hareketle, Millî Mûsikî sa

hasında tesbıt, muhafaza, değerlendirirle ve geliştirme mevzularında 

araştırma, çalışma ve incelemeler yapacak olan Türk Musikîsi Araştır

ma ve inceleme Enstitüsü bir an önce gerçekleştir ilmelidir. Bıstitü, 

lisans üstü eğitim verebilen bir statüde olmalı; ayrıca geniş bir arşiv 

ve dokümantasyon merkezi olarak da faaliyetde bulunmalıdır. Bu çalış

malarının yanısıra, Türk Mûsikîsi Nazariyatı, Türk Mûsikîsi Tarihi, 

îîcta, Biografi sahalarında, ilmî esaslara uygun yayınlarla, Fbstitü, 

mûsikî hayatımızdaki çok mühim eksiklerin.giderilmesi ve sağlam esaslara 

ulaşılması bakımından pek mühim bir vazife ifâ edecektir.

Türk Mûsikîsi Araştırma ve İnceleme Enstitüsü'nün 

Çalışmalarını şöylece hülâsa edebiliriz ı

Tesbıt, muhafaza, ve geliştirme dallarında araştırma ve

in c el em e.

Arşiv ve Dokümantasyon.

Danışma.

Neşriyat ve Tanıtma.

Bu enstitü'de istihdam edileceklerin, mevzûllarında ihtisas 

sahibi bulunmalar ına, etil iv et ve liyâkatlerine ehemmiyet verilmeli ve 

kendilerine geniş mâlî imkânlar t.e'min edilmelidir. Unutulmamalı ki, 

Kültür, rai; alı bir meta'cır. Millî Kültür'ün muhafazası, geliştirilme

si, yayılması ve yaygınlaştırılması, ancak, çok geniş mâlî imkânlarla 

mümkün olabilir.



1.2-Te'lif Hakları MUessesesl

Organizasyon mevzûundaki en büyük boşluklardan biri 

de, Te'lik Haklarını takib ve tahsil ederek, sâhiblerine aktarılma

sını sağlıyacak, güçlü ve sağlam bir müessesenin bulunmayışıdır. 

Devletin aslî görevleri arasında yer alan: "San’atkârların ve San'at 

Eserlerinin Korunması" ancak, ciddî ve güçlü bir Te'lif Hakları Mües

ses esi ile mümkündür. Bütün medenî memleketlerde benzerleri bulunan 

bu tür müesseselerin bizde olmayışı, kurulmaya çalışılanların da, 

mevzuat eksikliği veyâ düzensizliği yüzünden yetersiz kalması, bil

hassa mûsikî sahasında çok büyük tahribat yapmıştır. Yüksek seviye

li san ’atkârlar, İlmî haysiyete sâhib araştırmacılar küstürülmüş, engel 

lenmiş, verimsizliğe sevkedilmiş; buna karşılık san'at endîşesinden 

uzak, ilmî haysiyetden mahrum, sırf ticarî maksadlarla, kâr sâikıyüe 

meydana getirilmiş kalitesiz eserlerin mûsikî piyasasını kaplamasına 

ve halkın mûsikî zevkini her gün biraz daha fazla bozmasına seyirci 

kalınmıştır. Hattâ, bu bozulma, birtakım yanlış tedbirlerle, daha da 

yaygınlaştırılmış, teşvik edilmiştir. Te-'lif Hakları Müessesesi'nin, 

Batı'daki benzerleri gibi, hem dernek, hem de sınırlı ticârî faali

yeti birarada yürütebilecek bir hukûki statüde olması gerekmekte

dir. Bugünkü mevzûatımız böyle bir statüye imkân vermediğinden, ge

rekli kanûnî düzenlemenin yapılmasıyla, vazifelerini sağlam ve sıhhatli 

ve de te'sirli bir biçimde îfâ edebilecek bir Te'lif Hakları Müessese- 

si kurulabilecektir. Bu müessese sâdece, hak sahihlerinin menfaatleri

ni korumakla kalmıyacak, böyle bir müessesenin olmayışı yüzünden Dev

letin uğradığı, hatırı sayılır vergi kaybını da ortadan kaldıracaktır.

1.3-Millî Mûsikî Konseyi

Bütün ileri Batı memleketleri, millî kültürlerini ve 

bu çerçeve içinde millî mûsikîlerini, alâkalı san'at kuruluşlarıyla,



Devletin o sahadaki temsilcilerinin meydana getirdikleri resmî 

veyâ yarı resmî"San'at Konsey’leri" vasıtasıyla değerlendirmekte, 

mes'elelerini halle çalışmakta ve tanıtılmalarına katkıda bulun

maktadırlar. Bu millî konsey'ler, ayrıca, UNESCO',ya bağlı ola

rak faaliyet gösteren "Milletlerarası San'at Konseyi" ile de iş

birliği yapmaktadır. Memleketimizde böyle bir San'at Konseyi mevcud 

değildir. UNESCO ile alâkalı faaliyetlerde ise, sâdece, "Milletlera

rası Tiyatro Hıstitüsü ITI'ya"bağlı ba'zı kişiler rol oynamaktadır

lar .

Gerek Millî, gerek milletlerarası seviyede Millî Kül

türümüzün ve Millî Mûsikîmizin değerlendirilmesi, planlı biçimde ge

liştirilmesi, yayılması ve tanıtılması bakımından, yukarıda sözü edi

len tarzda bir organizasyon'un gerekliliği ve faydaları tartışılmaz. 

Bu bakımdan, böyle bir organizasyon'un bir an önce gerçekleştirilme

si ve faaliyete geçirilmesi tavsiyeye şâyandır. Yalnız, her sahada 

olduğu gibi, bu sahada da, bürokratik engellemelerin, menfaat çatış

malarının, sempati veyâ antipatilerin, mes'eleyi daha başlangıcında 

yozlaştırmasından, kurulacak müesseseyi ölü doğmuş duruma düşürmesin

den mutlak sûretde kaçınmak gerekir. Herseyin üstünde, bu kansey'in, 

acına uyacak şekilde, Millî Mûsikî esaslarına kesinlikle bağlı kalma--, 

sı ve bu esaslar- çerçevesinde faaliyet gösteren kişilerden ve kurum 

temsilcilerinden meydana g-elmesi şarttır.

2 -  E ğ i t i m

Günümüzde, Eğitim, gerek dünyâda, gerek yurdumuzda, 

çevreden, bilinenden hareketle, dışarıya, bilinmeyene yöneliş şeklin

de ele alınmakta ve bu yönelişde millî unsurlar ağır basmakta, millî 

kültür temel teşkil etmektedir. Ne yazık ki, yurdumuzda, eğitimin 

"millî"lik vasfına rağmen, zaman zaman bu vasfa zıd düşecek ciddî



sapmalar veyâ sapma temayülleri de görülmüştür. Bunların acı 

meyvaları ortadadır. Kendi kültürüne, kendi gerçeklerine sırt 

çeviren bir- eğitim sistemi, yakın tarihde yaşadığımız dramatik 

olayların başlıca müsebbibidir.

V
Genel Millî Eğitim'le Millî Mûsikî Eğitimi arasında 

sıkı bir münâsebet olması gerekirken, yarım yüzyılı aşkın bir süre

den beri böyle bir münasebet mevcûd değildir. Devlet katında, Türk 

Mûsikîsi Eğitini veren ilk ve tek ciddî müessese, Türk Mûsikîsi 

Devlet Konservatuarı, ancak 1976 yılında faaliyete geçebilmiş ve 

günümüze kadar da çeşitli engellemelerle karşılaşmıştır. Bu kuru

mun me'zunlarına henüz öğretmenlik hakkı sağlanamamıştır. Halbuki 

yurdumuzda müzik öğretmeni açığı $ 80’in üzerindedir.

Yukarıda kısaca belirtilen genel görüşler ve problanler 

karşısında, Komisyonumuz, Millî Eğitimi ve Problemleri ile ilgili 

görüşlerini, ana başlıklar hâlinde, aşağıdaki.şekilde ifâde etmek

tedir :

2.1. İlk ve Orta dereceli okullarda, Millî Mûsikî Eğitimi

ne mutlaka yer ve ağırlık verilmeli ve bu sistem içinde tatbikat 

yapılmalıdır.

2.2-Bu okullarda okutulacak kitaplar, Millî Mûsikî esas

larına göre yeniden hazırlatılmalıdır. Yazarlarda, ehliyet ve liyâ- 

kata ehemmiyet verilmelidir.

2.3-Eğitim ve öğretim kadrolarında Millî Mûsikî rcıev- 

zûunda istihdam edilecek elemanların te'mini için, başta, Türk Mûsi

kîsi Devlet Konservatuarı olmak üzere, lisans ve lisans üstü eğitim 

veren yüksek okulların, mevcûdlarının geliştirilmesi, ek bölümlerle 

takviyesi veyâ yenilerinin açılması sağlanmalıdır.



2.4-Bu sahada faaliyet gösteren Konservatuarlar, muhtelif 

bölgelerin mûsikî potansiyeli gözönünde tutularak, yaygınlaştırıl

malı dır .

2.5-Üniversitelerin bünyelerinde müzikoloji bölümleri te

sis edilmelidir.

2.6-Fonksicnları arasında "Millî Kültür ve Eğitime yardım

cılık" görevi de bulunan T.R.T.nin, yukarıda belirtilen Millî Mûsikî 

Politikası esaslarına uygun olarak, çalışmaları yeniden düzenlenmeli

dir. T.R.T.nin bugüne kadarki çalışmaları, Millî Mûsikî'yi geriletmek- 

cer., millî zevki bozmaktan başka bir sonuca ulaşmış değildir. T.R.T. 

Yayın Yönetmeliğinin yanlış yorumlanmasından ötürü, sansür mâhiyetine 

sokulmuş ve yaratıcılığı engellemiş olan denetim sistemleri kaldırıl

malıdır. Yabancı kaynaklı her yeni müzik, hiç bir c emetime tâbî tutul

maksızın baş tâcı edilirken, Türk Mûsikîsi sahasında ortaya konmak 

istenen bir yeni eserin, objektiv bir tek esâsa dayanmıyan ve dayatıl- 

ması da, aslında mümkün olmıyan, tamamen sübjektiv kıstaslarla denetim

den gecerilmesi, akla ve mantığa ters düşen, tamamen bürokratik, fa

kat, Mûsikimiz için son derece zararlı bir kösteklemeden başka bir şey 

değildir.

2.7-Halk Eğitim Merkezleri, Belediye Konservatuarları ve 

özel mûsikî cemiyetlerinin, Millî Mûsikî sahasındaki faaliyetleri 

teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.

2.8-Killî Mûsikî Eğitiminde kullanılacak kitab, plâk, band 

ve benzeri hez’iaüü araç ve gerecin te'mininde gerek Devlet Kurum
lan gerek özel kisi ve kuruluşlar vazîfelendirilmeli; bilhassa özel
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2.9-Saz yapımı ve onarımı teşvik edilmelidir. Millî saz

larımızda standardlaşma sağlanmalı ve bu standardlara uygun, serî 

halinde üretime geçilmelidir.

2.10-Gerek saz yapımı, gerek diğer araç ve gereç için 

lüzumlu malzeme ithâli kolaylaştırılmalı, gümrük muafiyetleri sağ

lanmalıdır.

3- M u h t e l i f  T a v s i y e l e r  
v e  T e d b i r l e r

Durum, Organizasyon ve Eğitim başlıkları altın
da ba'zılarına temas edilmekle birlikte, Komisyonumuz, aşağıdaki hu

suslar üzerinde ehemmiyetle durulmasını uygun görmüştür:

3.1-Kamu kesiminde faaliyet gösteren ses ve saz san'atkâr- 

larınm ücretleri arasındaki dengesizlik giderilmelidir. T.R.T.nin 

İstisna Akitleri, objektiv kriterlere göre ve hakkaniyete uyacak şekil: 

yeniden düzenlenmelidir. Bu müessesen in, san'atkârlar aleyhine kul

landığı Târife Sistemi kaldırılmalı, medenî bir memlekete yakışacak şe

kilde, Te'lif Hakkı ödenmesine başlanmalıdır.

3.2-Devlet San'atçılığı statüsü, Devlet Me'muru olma şartı 

aranmaksızın, ehliyet ve liyâkat esasına dayalı, objektiv ve ilmî 

kriterlere uyularak, Millî Mûsikîmize hizmet eden san'atkârlara da 

tevcîh edilebilecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.

3.3-Muhtelif şahısların sâhib oldukları kolleksionlarm 

veyâ arşiv ve dokümantasyon değeri taşıyan malzemenin, Arşivler veyâ 

Dokümantasyon Merkezleri tarafından satın alınabilmesi için gerekli 

mâlî imkân ve kolaylıklar sağlanmalıdır.
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3.4-Unutulmaya başlanan türkülerimizin tesbit çalışması
na bir an önce başlanmalıdır.

•3.5-Millî Mûsikî mes'elelerine sürekli ve esaslı çözüm

ler getirebilecek; UNESCO ve diğer milletlerarası kuruluşlarla iş

birliği yapabilecek; yurt dışı temaslarda ve tanıtımda aktiv ve 

te'sirli bir rol oynıyabilecek bir Millî Mûsikî Konseyi (veyâ Kuru

lu) te'sîs edilmelidir.

, 3.6-Millî Kültürümüzü tanıtma gayesiyle yurt dışına gön

derilecek kişi ve toplulukların seçiminde daha dikkatli davranılma- 

lıdır.
3.7-San'atkârlarımızm bilhassa yurt dışı faaliyetlerini 

düzenliyebilecek, onların ve dolayısıyla Millî Mûsikîmizin daha iyi 

tanıtılmasını sağlıyabilecek bir organizasyon veyâ Impsesario'luk 

Müessesesi kurulmalı veyâ kurdurulmalıdır.

3.8-Millî Mûsikîmizin içinde mümtaz bir yere ve pek büyük 

ehemmiyete sahib bulunan Dînî Mûsikîmizin ve Mehter Mûsikisinin 

tesbît, muhafaza, tanıtım ve yaygınlaştırılmasına bilhassa îtina gös 

terilmelidir. Millî Birliğimizin kurulmasında ve muhafazasında çok 

büyük yayı olan bu iki mûsikî türünün eğitim ve öğretimine ve icra'- 

ma gereken titizlik ve özen esirgenmemelidir.

3.9-TRT yayınlarında müzik türleri arasındaki nisbetsiz- 

lik bir an önce giderilmelidir. (TRT I, II, ve III hafftürtr'jcöyın 

saatleri ortalamasında Türk Sanat Mûsikîsi 400 dakika, Türk Halk 

Mûsikisi 600 dakika, çok sesli müzik 7000 dakika)



. «3- binin üzerinde Türk Mûsikisi eserinden notası
mevcut olan 14 bin eser vardır. Bu eserlerden sadece 8 bini TRT1- 

de bulunmaktadır, ve sadece 2 bini icra edilmektedir. Bu uygulama

nın yeniden gözden geçirilmesi Mûsikimiz açısından büyük önem arzet- 

mektedir.

III. N e t î c e

Komisyonumuz, yaptığı müzâkerelerde, Mûsikînin, mutlaka,

Millî Kültür esasları dahilinde değerlendirilmesi gerektiği görü

şünü benimsemiştir. Bu görüş çerçevesinde, gerek politikası, gerek 

öğretim ve eğitimi, gerekse kitlelere aktarılması ve yaygınlaştırıl

ması bakımından ele alınacak mûsikînin, Millî Kültüre hayatiyet ve

ren unsurları mutlaka ihtiva etmesi gerekmektedir. Bugün herşeyden çok 

ihtiyaç duyduğumuz Millî Birliğin te'sîs ve muhafazasında, Millî 

Mûsikîmiz tükenmez bir kaynak teşkîl etmektedirb Bu kaynağın işlenmesi, 

değerlendirilmesi, millet ve memleket yararına kullanılması için her 

türlü gayretin gösterilmesi, enek ve çabanın harcanması, bu yolda 

hiçbir fedâkârlıktan kaçınılmaması şarttır. Bu şart, aynı zamanda, 

mutlaka yerine getirilmesi gereken bir vatan ve insanlık borcudur.



III- TÜRK MÛSİKÎSİ ALT KOMİSYONU GÜNAYDIN KAYNAK'IN ÖZEL RAPORU



I• Kültürün Hüviyet (Kimlik) Meseleleri, Temel Değerler ve
Kültür Varlıklarımız Üzerinde Belirleyici Çalışmalar :

KÜLTÜR, Unesco'nun tanımında da yer aldığı gibi, "toplumun 
kendi tarihi gelişimi konusundaki bilinci"dir. Bu tanım açısından 
ele alındığında, Türk Musikisi'nin yapı ve hüviyetini belirleyen 
koşulları, tarihsel gelişim süreci içerisinde incelemek, vazgeçil
mez bir ödev olmaktadır. Oysa kendi kültürümüz konusunda bugüne ka
dar en çok ihmale uğrayan alan belki de bu olmuştur. Şimdiye kadar 
bu alanda yapıldığı bilinen araştırmalar, özellikle Türk Musikisi 
nazariyatına inhisar etmektedir. Ayrıca, -yetersiz olmakla birlikte, 
bestecilerin hayatını ele alan biyografilere rastlanmaktadır. Fakat 
asıl önemli olan eksiklik, "Tfferihsel gelişim süreci içinde, Türk 
Musikisi ile toplum arasındaki ilişkileri gün ışığına çıkaracak" 
araştırmalardır. Kanımca bu tür araştırmalara ağırlık verilmelidir.

îlk bakışta, Türk Musikisi'nin yapı ve hüviyetini tarihî akış 
içerisinde belirleyen faktörler olarak, şunlar göze çarpmaktadır:

- Eski Türk toplumu şeriat düzenine büyük önem veren bir top
lum olmuştur.

Dinin toplum ve yaşam tarzındaki derin etkileri, İNSAK SESİ'nin 
merkezi bir unsur haline gelmesine, enstrüman motivinin ise çoğu kez 
ancak insan sesine eşlik eden bir refakat unsuru olarak kalmasına 
yol açmıştır. Çünkü insan sesi (mevlid, âyin, İlâhi, kur'anın kıraati, 
gibi) din unsurunun hoşgörüsüne mazhar olan kriterlerle büyük ölçü
de barış sağlayabilmekte; buna mukabil enstrüman, dinî açıdan gayri 
ciddi telâkki edildiği için, reddedilen bir motiv olmaktadır. Enstü-
man, bu barış ortamının dışında kaldığı için, çareyi belli entel- 
lektüel çevrelere sığınmakta bulmuş, enstümantal müzik ise yeterince



gelişip yaygmlaşamamıştır. Bunun tabii sonucu, "Türk Musikisi'nin, 
vokal niteliği ağır basan bir müzik olarak, insan sesinin imkân ve 
özellikleriyle sınırlı olarak gelişmesini sürdürmüş olmasıdır." 
Enstrüman günümüzde dahi hâlâ büyük ölçüde refakat unsurudur ve ge
lişimi insan sesine paraleldir. Aynı gelişim çizgisi, bu sebeple, 
kompozisyon (beste) için de söz konusudur.

- İnsan sesinin merkezi unsur oluşu, müziği kaçınılmaz şekil
de edebiyat unsuru ile bütünleştirmiştir. Sözlü müzik, daima ön 
plândadır; hatta faaliyet alanının bütününe yakın kısmını temsil 
eder. Aşk ve şarap temalarını işleyen Divan Edebiyatının Musikimi
zi yönlendirmiş biçimi gözden uzak tutulmamakla beraber; günümüz 
insanının bunalımlarını yansıtan (kültür seviyesi tartışmalı) me
sajlarla dolu sczlü eserler de dikkatimizi çekmelidir. Bu durum, 
toplum ve musikimiz arasındaki ilişkiler acısından incelenmeye de
ğer ilginç bir konudur.

- İnsan sesine bağımlılık, Musikimizin ses düzenini de bilin
diği gibi etkilemiştir. (Bir oktavın 24 gayrı müsavi aralığa bölün
mesi, bir taninî aralığın dokuz eşit parçaya bölündükten sonra bu 
1/9 birimlerin farklı değerlerde aralıklar oluşturması, ma.jör-mi- 
ncr modelleri gibi ses düzeni içeren plan düzlemleri yerine "sevir1 
kavramına bağlı olarak üç boyutta gelişen makam yapısı, bu sebeple 
transpozisyonun başlı başına bir ihtisas konusu haline dönüşmesi, 
ritm unsurunun usul kavramı ile büyük ölçüde eşdeğer anlam kazanan
modülİEr sabit yapısı, ....  gibi bilinen teknik hususlar). Aynı
olmamakla beraber buna benzer özelliklere, Bach ve Paendel ile 
başlayan klasik devirden önceki 3atı Müziğinde de rastlanmaktadır.
O sebeple bu iki büyük usta, bilhassa birincisi, besteciliklerinin 
yanısıra önemli bir kuramcı (teorisyen) olmak zorunda kalmışlardır.



Daha sonra gelen ve Viyana klasikleri adı ile bilinen M 
hoven-Haydn üçlüsünün orkestrasyon tekniğine büyük katkılarda bu
lunması ise bir rastlandı değildir. Demek ki.Batı, Orta Çağın mis
tik koşullarından (Rönesans'ın rehberliğinde) lâik bir yaşam düze
ninin platformuna geçmeye çalışırken, Müziğini de bu platform üze
rinde kurma gayreti içindedir. Ancak bu hemen ve kolay olmamıştır. 
(Bach ve Haendel'in klişe müziğine büyük hizmetleri, Bach'm kan
tatları, Haendel'in oratoryoları, .... vs.)

- Konuyu dağıtmamak için Musikimize dönelim. Batı gelişim sü
recini kendi koşullarına göre yaşadı. Müzik alanında aynı şeyi tek
rarlamak bizim için mümkün değildi; doğru da değildi. Bizim yapaca
ğımız şey, geç kalınmış olmakla birlikte, musikimizin yüzyıllar bo
yu oluşmuş teknik yapısını ve özellikle ses düzenini bozmadan, ken
di koşullarımıza göre çağdaş ve ulusal bir senteze gitmektedir. Ama 
nasıl? Bunun cevabı hemen verilmez, verilmemelidir de.

- Bugünkü Türk insanının karşısında (müziği ilgilendiren) üç 
büyük ödev vardır :

a) Batı müziği artık evrensel bir nitelik kazandiğı için, 
icra edilmeli ve bu müziğin Türk Musikisinin alternatifi olarak 
görülmesinden vazgeçilmelidir. Yıllar süren doğu-ba&ı tartışmala
rı kültür hayatımıza bir şey kazandırmamıştır. Aksine Türk insanını 
gereksiz tercih zorlamalarına itmiş, kültürel bölünmelere yol açmış, 
meydana gelen kültürel boşluğu (bugün fazlası.yle yakındığımız) sağ
lıksız gelişmelerin arenası haline getirmiştir. Türk insanı doğu 
ile batı arasında bir tercih mecburiyetinde olmadığının bilincine 
hiç değilse bu alanda artık varmalıdır. Böyle bir mecburiyet yok
tur. Sun'i olarak tarafımızdan yaratılan gereksiz zorlamalar vardır.



Gerçek hedef doğulu veya batılı olmak değil, çağdaş olmaktır. Za
ten bugünün Türkiyesi de hem doğu, hem batıdır. Tarihi ve çoğrafi 
konumu da bövledir.

b) Türk insanı kendi müziğini tanımaktan korkmamalıdır. Bu
nun, uygar dünyadan kopmak anlamına gelmediğini bilmelidir. Unutul
mamalıdır ki, kendi kültürel birikimlerini tanımayan uluslar, çağdaş 
ve ulusal bir senteze de gidemezler.

c) Üçüncü ve zor olan ödev de, işte bu çağdaş ve ulusal sen
teze gidebilmektir. Bu sentezde hangi değerlerin ne surette yer ala
cağı hususu, her iki tarafta oluşan değerlerin iyi bir şekilde tanın
masına bağlıdır. Dolayısıyla bu sorunun çözümü, doğucular ile batı
cılar arasında gerçekleştirilecek kalıcı bir mütarekeden geçmekte
dir. Yani hem batıcılar bizim musikimizi, hem de bizim musikimiz ile 
uğraşanlar batı musikisini öğrenmelidirler. Bu öğrenme işi hiç bir 
önyargıya kapılmadan sabırla yapılmalıdır.

Kısaca özetlersek; hem batı müziği, hem Türk Musikisi, 
hem de çağdaş ve ulusal sentez. Müzik alanında yaşadığımız kültü
rel bunalımdan çıkmanın başka bir çaresini göremiyorum.

Bu arada, başarılması gereken şeylerden bazılarını, say
mak istiyorum. Bunlar:

- Geçmişle günümüz arasında müziğe biçim veren kültürel 
yapımızın (anlayış, düşünce, davranış ve yaşam biçimi, algılama, 
iletişim, ...vs) göstergelerini saptayarak ortaya koymak;



- Bugünün Türk toplumuna hitap edecek müziğin parametrele

rini tesbit etmek;

- Geçmişten devralman temel değerlerle günümüz koşullarını 
karşulaştırmak;

- Kompozisyon, özellikle icra ile iletişim alanlarında gerek 

li sentez ve etkinliklere gitmek;

- Kültür yapımızı tehdit eder, sağlıksız gelişmelere karcı 

(yön veren fakat zorlayıcı olmayan) tedbirler almaktır.

2. Kültürün Ara Unsurlarını Teşkil Eder, pil ve 2debim t. 

Din. Sanat, Tarilı. Sosval formlar. Dünya Gürlü:U-Kültür 

Felsefesi Alanlarında Tesbit. Muhafaza, Yayma, Yaratma 

ve Geliştirme Çalışmaları.

Tesbit çalışmaları, araştırma laali-/etlerini yürütecek 

bir BnstitUye ihtiyaç gösterir. 234 î sayılı Kan ur. paralel irde çıka

rılan, Üniversitelerin teşkilatlanmasına da ■ r 41 sunili kanun .şüo'in

deki Kararname gereği olarak, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 

İstanbul Teknik Üniversitesine Yüksele Okul halinde bağlandığın.dar.; 

bu Enstitü'niin anılan kurum oünyesinde oluşturulması münkUnctür. Ar - 

cak Yüksek Okullar, lisans üstü eğitim yapamayacakları için, el'n" 

edilen Enstitü sadece bir araştırma ünitesi olmak zorundadır.

Uuhafaza konusu, bu Enstitü ile direkt bağlantı şalinde 

olacak bir arşiv teşkilatına ihtiyaç gösterir.



Yayma faaliyetinin yürütülmesi için, bu Enstitü ve arşiv 
teşkilatının, yayın organları ile sıkı ve sürekli bir organik bağ 
içinde bulunması şarttır.

Yaratma ve geliştirme çalışmaları ise, yukarıda tanımlanan 
merkezi ünitenin açacağı yarışmalarla yönlendirilebilir ve vereceği 
ödellürle teşvik edilebilir.

Kurumlaşma açısından, yukarıda sayılan faaliyetlerin yürütül
mesini zorlaştıran veya engelleyen hukuki sorunlar var ise, bu sorun 
lar öncelikle çözüme kavuşturulmalıdır.

3. Kültürün İnitkalini Sağlayan Başlıca Kurumlar Olarak 
Eğitim, Yayın ve Kitle Haberleşmesi ile Kültürün 
Münasebetlerini Tayin.

Müzik kulak vasıtasıyle algılandığı için iletişimi çok 
kolay ve süratle gerçekleştirilebilen bir sanat dalıdır. Örgütlü 
eğitim dar bir çevreye hitap eder. Fakat kitle haberleşmesi, özellik 
le televizyon, çok daha yaygın, etkin ve kalıcı bir etkilenme orta
mı sağlayacağı için büsbütün önemlidir. Basın ve Radyo bu etkilenme 
ortamını güçlendirebilir. Ancak kötü örneklerin yaygınlaşmasını ve 
devamını sağlayan bir takım vasıtalar varlığını hala sürdürmektedir. 
Bunlar plak ve özellikle kaset sanayiidir. Ayrıca bazı ticari mües
seseler, bu kötü örnekleri (üstelik hopörlör vasıtasıyle) yaydıkla
rı için, sözü edilen kötü etkilenme daha da şiddetlenerek devam et
mektedir. Bu gibi şeyler kontrol weV.düa«n»v_BÖkulmaliâırîi<;u U.şi- 

Ülkemisde, aşağı yukarı son yirmi - yirmi beş senedir, müziğin 
gürültü ile eşdeğer tutulduğuna tanık olunmaktadır. Bu kottu 
kanımca, toplumdaki bazı bunalımların ifadesidir ve sosyologların,



hatta ruh bilimcilerin ilgisine ihtiyaç gösteren patolojik bir tab
lo oluşturmaktadır. Kültürün intikalini sağlayan kurumlar güçlendi
rilmeli hatta yeni kurumlara kültürü intikal ettirme görevi veril
melidir. Son çıkarılan 2547 sayılı yasa ile Yüksek Öğretim Kurumla- 
rmda sanat dallarından birinin zorunlu tutulması, bu konuda sayıla
bilecek yeni ve olumlu girişimlerden biridir.

4. Milli Bütünlüğün Korunması ve Devam Ettirilmesi. Milli
Hüviyetin Geliştirilerek Güçlendirilmesi Yönünde Kültür
Faaliyetleri Açısından Gerekli görülen Tavsiye ve Tedbirler

Dünyamız küçülmüş; iletişim artmıştır. Böyle bir ortamda 
milli hüviyetin (özellikle sanat ve kültür açısından) çağdaş değer
lere mutlak katkısı beklenir. Bu katkının dışında kalan, soyut ve 
içine kapalı davranışlar çağdaş dünyada düşünülmez. Millilik kavra
mı (sanat ve kültürde) farklılık kavramı demekse, bu ancak çağdaş 
kültürün mozayiğini tamamlayan ve o mozayiğin içinde yer alan bir 
farklılıktır. Milli bütünlük konusunda ise şunlar söylenebilir:

- Müzik (söz eşliğinde olduğu zaman) topluma bir takım 
mesajlar vermektedir. Bu mesajlar ahlâk ve fazilet duygularını tah
rip eden, karamsarlık^ tesanüa bozukluğu, egoizm ve güvensizlik aşı
layan mesajlar olmamalıdır. Aksine olumlu duygular geliştirilmeli, 
kültür yönünden ise anlayış seviyesi yükseltilmelidir.

- Unutulmamalıdır ki, kitle kültürü, daha çok ticari se
beplerle, kültürü yayan kurumların kitleye o an için algılayabile
ceği ve bedelini ödemeye hazır bulunduğu değerleri aşılaması ile 
oluşmaktadır. Bunun sonucunda olumsuz bir tablo meydana geliyorsa, 
bu tablo kitleye mal olur ve milli hüviyetin bozulması şeklini alır. 
Bunda kitlenin kabahati yoktur; kabahat kurumlardadır.
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i• Türkiye'de Kalkınma ile KültUr Boyutları Arasındaki 
İlişkilerin Gelişmesi. Bu Konunun Planlamaya ilişkin 
Tarafları ile İlgili Görüşler ve Yapılması Gerekli 
Çalışmalar Hakkında Tavsiyeler.

Kalkınma ile kültür arasında, karşılıklı ikili bir bağın
tı vardır. İkisi de sürekli olarak birbirini etkiler durur. Kalkın
masını tamamlamış ülkeler, laik ve üretken bir toplum modeline göre, 
gelişmişlerdir. Ülkemizde de kalkınma ile kültür boyutları arasında
ki ilişkilerin böyle bir plâtforma oturtulmasına özen gösterilmeli
dir. Bunun planlamaya ilişkin tarafları ise şunlardır:

Mevcut kültür değerleri iyice tanınmalı, yeni ve olumlu 
kültür değerlerinin yaratılması teşvik edilmelidir. Bu değerler kit
le haberleşmesi ve eğitim yolu ile topluma ulaştırılmalıdır. Şehir
lerimizde büyük eksikliği hissedilen Kültür Merkezi Binaları'nm 
kurulması sağlanmalıdır.

6. Türkiye'nin Çağdaş Dünyada Yerini Muhafaza Etmesi. Bu 
Arada İleri İlim ve Teknolojinin Gereklerine Uyum Sağla
yarak Dinamik Bir Gelişme İçerisine Girebilmesinin Kültür 
Yönünden Gerekli Görülen ön fartlarını Hazırlamak ve Kül
türümüzün Aynı Çevrelerde Tanınmasını Sağlayıcı Tedbirler 
Almak.

Kültür yönünden yukarıdaki amaçlara uygun ön şartların 
hazırlanması, herşe.vden evvel, çağdaş gelişmenin dinamiğini kavra
maya ihtiyaç gösterir. Türkivemiz bunu yapacak güçtedir ve doğu-batı 
kültürleri arasında sentez şansına sahip nadir ülkelerden biridir.



Kültürümüzün tanınması ise, öncelikle, muhatabımız olan 
çevrelerin algılama biçimini tahlile ihtiyaç gösterir. Kültürümüz, 
bu çevreler nezdinde algılanabilecek tarzda takdim edilebilirse, 
tanıtılabilir. Musikimiz için sözlü müziğin (sözlerinin) yabancı 
dile tercümesi, aranjman, orkestrasyon tanıtım için başvurulacak 
etkili yollar olabilir. Bu yollara başvurmadan geliştirilecek rek
lam ve konser faaliyetleri etkisiz kalabilir; hatta olumsuz etki 
yapabilir. Son yıllarda özellikle işçilerimizin yoğun olduğu ya
bancı ülkelerde, musikimizin büsbütün kötü tanıtımına vesile olan 
sağlıksız bir kaset sanayii gelişmiştir. Buna karşı tedbir alın
malıdır. Yabancı temsilciliklerimizde, o ülke insanının müziği ya
nında kendi musikimize de yer veren programlar tertiplenir. Bu amaç
la, yatoancı temsilciliklerimize bağlı kültür merkezleri oluşturu
labilir. Bilindiği gibi bugün bir çok yabancı ülkenin, temsilcilik
lerine bağlı kültür merkezleri vardır ve kültür değerlerinin yaygın
laşmasına katkıda bulunmaktadırlar. Özellikle kültür değerlerimizi 
kabul etmeme eğiliminde bulunan ülkelerde bu gibi tanıtıcı merkez
lerin kurulması ve geliştirilmesi kaçınılmaz bir zorunluktur.

7. Türk İnsanının Yapıcı, Araştırıcı, İcatçı ve Müteşebbis 
Kişiliğini Geliştirici ve Türk Aydınının Yetişmesini Sağ
layacak Olan Gerekli Eğitim. Öğretim ve Kültür Faaliyet
lerinin Ana Hatlarının Bir Devlet Görüşüne Temel Teşkil 
Edecek İlke ve Amaçlarının Tesbiti.

Muhakeme ve insan düşüncesi, mevcut değerleri kullanabil
me ve yeni değerler yaratmanın ön koşuludur. Konservatuvarlarm üni
versiteler sistemiiçinde yer almasını, bu açıdan, ilerisi için ümit 
verici bir gelişme olarak kabuj.1 etmek istiyorum. Bu kurumların, 
Musikimizle ilgili pek çok sorunun çözümüne katkıda bulunması bek
lenir. Bu sorunlardan bazıları;



- Enstrüman metodları ve

- Üstün icra vetisi'nin sağlanmasıdır. (Bu konuda atılacak 

adımlar, musikimizin vokal niteliklerle belirlenmiş olan sınırlar 

dışına çıkabilmesini sağlayacak; kompozisyon tekniğine yenilikler 

getirecek; toplu müziğe ve solistlik kavramına yeni boyutlar kazan

dıracaktır. )

- Bununla bağlantılı diğer bir konu, yukarıda da değinildi

ği gibi, toplu müzik kavramının geliştirilmesi ve solistlik kavra

mının yüceltilmesidir.

- Diğer önemli bir sorun, musikimizde (özellikle icra ala

nında) ortak bir disiplinin kabulü ve benimsenmesidir.

Kus ikimizde yapıcılık, araştırıcılık, icatçılık, teşebbüs 

gibi unsurlar; diğer alanlarda da olduğu gibi, bu unsurlara olanak 

veren dinamik ve esnek bir kültür yapısının varlığına bağlıdır. Ama 

ne yazık ki, bir çok kişi tarafından da kabul edildiği gibi, eği- 

tim-öğretimimizde skolastik koşullarda tam anlamıjla kurtulmak bir 

türlü mümkün olamamıştır. Bu sorunun genelde çözüme kavuşturulması 

gerekir. Ancak bu uzun vadeli bir yoldur. Şimdiye kadar da bu konu

da pek çok şey denenmiş ve uzunca bir zaman kaybedilmiştir. Eğitim, 

öğretim ve kültür faaliyetlerinin ana hatlarını bir devlet görüşüne 

temel teşkil edecek tarzda, ilke ve amaçlara bağlamak sanıldığı ka

dar kolay değildir. Bu konu yapıcı, araştırıcı, geliştirici ve 

DÜŞÜNÜR kişilerin varlığı ile çözüme kavuşturulabilir. Yani soru 

paragrafında ortaya konmuş bulunan iki unsur, esasında birbirini 

karşılıklı olarak etkileyen ve yekdiğerinin hem sebebi hem sonucu 

olan unsurlardır. Bu fasit daireden çıkışı sağlayacak ilk hareket 

noktası, kanımca, yine konservatuvarların öncülüğünde aranabilir.



Bu arayış ise, yukarıda sözü edilen "düşünür" kişilerin temin 
ve teşvikine yönelik olmalıdır.

8. Toplum Hayatında Hukukun üstünlüğü tikesini Benimsetmek, 
Hukuka Toplum İçerisinde gerekli Yerini Vermek, Kültür 
Kalkınmasının Temel gereğidir. Bu Temeli Oluşturacak 
Kültür-Hukuk Birliğinin Sağlanması İle tl/çili görüş ve 
Tedbirler.

Bu konuda en çarpıcı örnek, TELİF KAKLARI1 nm uğradığı 
ihmaldir. Bu ihmal senelerin ihmalidir. Çağdaş dünyada 19. yüzyıl
dan beri geliştirilen ve bugün artık uluslararası bir niteliğe ka
vuşturulmuş bulunan teklif hakları kavramı, ülkemizde ne yazık ki, 
hala sınırlarımızın içinde dahi çözüme ulaşmış değildir. 1992 yı
lında yürürlüğe giren 0846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanu
nu "nuiı eksik yanları ancak otuz yıl sonra (o da pek dar bir çevre 
tarafından) anlaşılabilmiş; gerekli kanun değişikliği için yanıl
makta olan çalışmalar nihayet Bakanlar Kuruluna kadar gelebilmiş
tir. Yasalaşması beklenen tasarı, telif haklarının takip ve koru
yuculuğunu yapabilecek kuruluş olan "Birlik"in tesisini sağlayaca
ğı için, bu konuda geç de olsa, en önemli adım atılmış olacaktır.

Telif Haklarının ihmale uğraması, hukukun üstünlüğü il
kesini zedelediği gibi; önemli maddi kayınlara da yol açmaktadır. 
Bu kayıplar sadece hak sahiplerini ilgilendiren kayıplardan ibaret 
değildir. Devleti ilgilendiren ve milyarlarla ifade edilebilecek 
olan vergi, hatta döviz kayıpları söz konusudur. Bu konuda, daha 
fazla zaman geçmeden, hukuki ve maddi kayıpları önleyecek tedbir
ler süratle alınmalıdır.



9c Yukarıda Belirtilen Amaç ve İlkelerin Oerçekleştiril’nesini 
Saklayacak Teşkilatlanma Esasları ve Teçhizat İle Donanımı 
ve Terskli Elemanların ilyitimi Konuları Bakımından Lüzumlu 
'.örülen Tedbir ve Tavsiyeler.

Teşkilatlanma esasları açısından, Konservatuarlar ile TRT 
arasında işbirliğinin temini, .yapıcı nitelikte üniteler kurulması 
tavsiye olunabilir, Teçhizat ve donanım konusunda ise, imalat ve üre
tin (nata basımevinin kurulması, enstrüman yapımı, her türlü araç-ge- 
reç, ...vb.) yönünden destekleme; ayrıca bu/ıu sağlayacak hizmet önce
si ve hizmet içi eğitim üzerinde durulabilir.



TÜRK MÛSİKÎSİ ALT KOMİSYONU Ruhi AYANGİL'İN ÖZEL RAPORU



Ö N S Ö Z

"Gerçek; görüştür, görmektir. Bundan 
öte bütün bilgiler hayâl bilgisidir.. 
.... Hayâlden hayale de farklar -var. 
Bilen bir mühendis bir ev yapmak ha
yâline düşer, mühendis olmayan d£ 
hayallenir. Arada büyük bir fark var. 
Çünki mühendisin hayali gerçeğe caha 
yakındır.."

Mevlâna Celâleddin-Fîh-i Mâiih

Türk Musikîsinin de kaderini etkileyen nice hayallenmeler, yıl
lardır Millî Kültürümüzün içinde bocaladığı "vuzuhsuzluk" çukurunun 
temelini oluşturmuştur. Vuzuhsuzluğun, müphemiyetin, Doğu'nun exo1ique 
havasına pek yakıştığı inkâr olunamaz. Dumanlı bir odada, ateşi kül
lenmiş mangal etrafında çevrelenmiş, nargile fokurdatıp, bilgece (*) 
sohbet edenlerin meclisidir "YÜCE TÜRK KÜLTÜRÜ" 'nün tartışıldığı mah- 
feller. Bu mahfellerin, tekke veya üniversite, hatta Konservatuar olma
sıyla; hu sohbetlere dahil olanların, destar sikkeli, cübbeli vey& 
kravatlı hatta fraklı olmasıyla exotique dumanların yoğunluğu zerre
ce değişmemiş, sohbetlerde kullanılan dilin, zaman içinde "Penelop'un 
örgüsüne" dönüşmesinden gayrı da "öeyişler"e hiçbir orijinallik dam
gası vurulamamıştır. Ama ara sıra kalkıp dışarı çıkanlar da o mahie- 
le "devran yine ol devran" ve "eski hamam eski tas" mersiyelerini mı
rıldanarak dönmüşler ve yerlerini almışlardır.

Hayır, bu mahfeller hiç de homogen bir görünüme sahip olmamış
tır bugüne değin, ortak bir sesleri yoktur. İkisi üçü kendi araların
da, bazıları kendi kendine ve çokları da (kendine göre) daha yüksek 
perdeden ses çıkaranların etrafına saf kurarak sürdürürler beraberlik
lerini. Tek ortak özellik, aynı çatı altını paylaşmaktır. Geldikleri 
yeri ve gidecekleri yönü bilemeyenlerin zoraki kader arkadaşlığı,. 
Kapatılan kahve fincanlarında "Çağdaş uygarlık kuşlarının kısmetleri" 
ndenmi bahsolunmaz, yada bir köşede "Bin atlı" larm masalları mı



anlatılmaz ?

Velhasıl, fallar, rüyalar ve masallar içinde nefes alanlar için 
Millî kültür meseleleri"de hayaller ve masalların boyutlarını aşan 
bir grafik çizememiştir. Görerek,bilim ve aklın emrettiği tedbirler 
İVEDİ OLARAK alınmaz ise bugünden sonra da böyle bir grafik, eğrile
rini ancak hayaller aleminde çizecektir. 0 yüzden TÜRK MUSİKÎSİ ÖZE1 
İHTİSAS KOMİSYONU'nun hayallerden, gerçeklere giden yolda "SALT ÖNE
RİLERLE SINIRLI" da olsa, tarihi bir görev yüklendiğinin bilincinde 
olarak, Musikî hayatımızın bundan sonraki safhalarında ne yolda ha
reket edilmesi gerektiğine yönelik, acizane görüş ve tavsiyelerimi 
sıralayacağım. Diğer bir deyişle kendi şarkımı mırıldanacağım.

BİRAZ TARİHÇE VE BAZI MÜLÂHAZAT

Gerçeğin yolunu ilk görenin şansı, 
o yolu son görenden önce doğmuş 
olmasıdır.

Tarihçe, Türk Musikîsinin tarihçesi değildir. Türk Musikîsi
nin 1983 Türkiyesinde bir Özel İhtisas Komisyonu'nun bünyesinde ko
nu edilip, onu Devletin yönlendireceği Millî Kültür sahasında hangi 
boyutlarda, nasıl temsil edilip, yaşatılacağını ve yarına nasıl me
saj vereceğini düşünen zihniyetin tarihçesidir. Yani,bir milletin se
sinin neden, nasıl, hangi düşüncelerle konservatuardan, radyodan, 
konser salonlarından koğulup, gerçek simasını unutturarak, yozlaşma
sına göz yumarak ve hatta yok sayarak boğulmak istenmesinin, sonra 
da neden, nasıl, hangi düşüncelerle, yine millî kültürün onurlu bir 
köşesine oturtulmak istenmesinin tarihçesidir. Kısaca, bir milleti 
millet yapan unsurların, fertlerin gönüllerinde ve kafalarında vuku 
bulan "Şahsiyet isbatı çatışmaları"nm tarihçesidir.



"KENDİNDEN BAŞİA."

(Hadis, Camî, I, s.4)

"•.Onların da benim gibi kulakları, akıl
ları, dilleri, elleri, ayakları vardı; ne- 
yüzden onlara yol veriyorlar, onlara kapı
ları açıyorlardı da, bana yol vermiyorlar, 
kapıyı örtüyorlar demeli. İnsan, kendi ku
lağını kendi burmalı, gece, gündüz ns yap
tın, elinden nebiçim bir iş çıktı da mak
bul olmuyorsun, seni kabul etmiyorlar diye, 
kendisiyle savaşmalı.."

Mevlâna Celâleddîn,"Eîh-i Mafih"

Irkımızın teceddüt macerasının, Cumhuriyet nesillerinin "as

lını inkâr" modasına dönüşmesi nekadar baş döndürücü bir hızla seyret

ti .

Belki, kuvvetli bir "topyekûn hafıza kaybı şoku", bugün, tizi 

geçmişimizle uğraşmaktan alıkoyar ve ancak "uygar dostlarımızın" ik

ram ettikleriyle oyalanan, rahat ve mutlu bir toplum olmamızı sağla

yabilirdi. Ama ne yazıkki insanlık tarihi henüz bu yolda bir örnekle 

taçlanmadı. Taçlanmayacak da..

Mesele, geçmişin pırıltıları ile avunmak olmadığı gibi, yal

nızca geleceğin meçhul rotalarına safdiline seğirtmek de değil.

(Hele feri soluk ithal malı fenerle).

İçimizdeki kavga, bir meşaleyi tutuşturma kavgasıdır. Ama hangi

ateşle?

Kendi meşalesini yaktığına ve "çağdaş uygarlığa giden yolda" 

ulusuna yol gösterdiğine inananlar, toplumlarmın öyle bir önüne



düştüler ki, hızlarından, kimse gittikleri yönü göremedi, Şimdi arka
da kalanlar, sahte Phrometheus’larm akibetini merak ediyorlar.

Ateşin nereden getirileceğini kestiremiven Phromethe'lerin, 
kaosa ittikleri bir toplumdur bugün Türk Toplumu..

Kısa ve öz söyleyelim ki, ateş içimizdedir. İçimizde birverler 
de. Elbirliğiyle onu bulmanın arefesindeyiz.

İşilse> Türk Musikîsinin radyolardan, konservatuarlardan, konser 
salanlarından kovulmasından, 1983'lerde Millî kültürümüzün onurlu bir 
köşesine oturtulmak istenmesine kadarki tarihçe, sahte ve gerçek Phro- 
metheus'larm çarpışmasının tarihçesidir.

Her Türk 'ün yukarıdaki mülâhazat öz-ere', elde mevcut nice kay
naklara da dayanarak meselenin Nasıl'ma, Niçin1 ine vermeye başlayaca
ğı cevaplar, gerçek anlamdaki çağdaşlığının toplumun manevi bün-esine 
kök salacak sağlıklı tohumları olacaktır.
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I. İ’T.'RK MUSİKÎSİ D'EVLE'i: KOKSRRVATUARINA DAİRDİR

1» Konservatuarın Kuruluş vg kadro kanunu ivedilikle çıkarılma— 
lıdır, Ahmet vefik ı’aşa'nın ısolier'e Adaotation1 larına tag çıkartan 
ve muha-'-vel ifade ve hedeflerle bezeli konservatuar yönetmelimi, ye
niden vazılmalıdır.

Bünvesinde; İşitimini vaotıfı I. illî Musikîyi, "Geleneksel" ve 
arihı" olarak nitele-'en bir "Oardas masalcılık" akımına ver verme

yen, Bilime ve Sanatın dünyaca --^eçerli temel kaidelerine dayalı, mu
sikîde "Son söz sahibi" bir konservatuar •■■anısını inşa eden özrün 
bir yönetmelimin yazılması zarurîdir.

2. Sanat Kurumu, Devletin; Millet Kültürünü yaşatmayı, korumayı 
ve yeniden varatma-'i yine milleti adına taahhüt etmesine yönelik ba- 
fimsiz tedbir ve teşvikleri dışında, hiçbir kurum veya idarî hiyerar
şi modelinin vesayeti altına sokulamaz, Bu nedenle YÖK düzenlemeleri 
re reyince îEKKIK ÜNIY"••İRSİ zz' ye carlanmış (J) ve başına Mimarlık Fa
kültesinden bir Prof, atanmış (!) bir konservatuarı (!) çağdaş dünya
ya, ilk defa ülkemizde uyrulanan sekli ile sergilenen bir orijinal
lik olarak takdim edemeyiz.

Konservatuar, hiyerarşik yönlendirmelerin, notalarla ifade 
edilece'i bir müessese defildir. Batıdan aldıfımız konservatuarı, ülke 
.-.-ereeklerine uydurmak (!) yolunda hiçbir mazeret haklı rösterilemez. 
Musikî, Dün -a Kültür Arenasında savavacak, bakımsız bir kültür poli
tikası ister. Musikî voli tikasını tesbit edecek ve yönlendirecek olan
lar da idarenin azalan olmayın, sadece ve sadece Sanatkâr'lardır.



Bu nedenle ülkedeki tüm konservatuarları, Musikî fikirlerinin 

kamplara bölünerek temsil edildiği farklı üniversitelerin bünyesine 

katmak yerine; Eşyanın tabiatına uygun olarak Bağımsız 'niteler şek

linde yeniden organize etmekte yarar vardır.

3. Konservatuar yöneticiliğinin, Musikî dalında uzmanlığını ka

nıtlamış kişilerce üstlenilmesini sağlayacak bir düzenleme oluşturul

malıdır. Başkanlık, Müdürlük veya hangi ad altında olursa olsun, bu 

görevi üstlenecek kişiler mutlaka Konservatuar Genel Kurullarında 

"Aday" olarak tasvip görmüş (çoğunlukla) kişi veya kişiler olmalıdır.

Bu suretle Bağımsız Sanat Kurumunun, "atama" işlemlerinden do

layı tasarrufa gölge düşürecek düşünce ve sözlerin önlenmesi ile oto

nomisi sağlanmış olur. İdare, illâ bir atama işlemini gerekli görü

yorsa, bu atama mutlak olarak, tabanın "Olur" 'unu almış bir adayın 

atanması şeklinde tezahür etmelidir.

Ş E M A :  x  /
„ _   İdarenin MüdürKonservatuar . Tasvip gormuş . _... . — > Onayı — — > veyaGenel Kurulu ' Aday ,( A t a m a B a ş k a n ,  v b .

/ x

. „ . .-»Aday.. en fazla . . ^ ......
b) Konservatuar^ .^day tasvip I^are^in Mudur

enel KuruluN^ 2 rörmüs '~?onşYl ~ > •ev a
(n) 3 turda Aday İAtanln.) Başkan,vb.

Noktalı büyük çarpı, bu atama işleminin ihtiyarî bir kabule tabi 

olduğunu ifade eder. (Kuruluş kanunu ve Yönetmelikte yer alacak).



İdarenin onayına sunulan (tasvip görmüş adayın) Anayasamı 
başlangıç ve diğer maddelerinde yer alan ilkelere uygunluğu konusun
da endişesi olan idare, neticede Konservatuar Genel Kurulunun kararı
mı onaylamalı gerekir. Bu yoldaki uygulamanın sonuçlarının ne yolca de
netleneceği hususu ayrıntılarla Kanun ve Yönetmelik hükümlerinde sak
lı olmalıdır.

"İdareye yakınlık", "klik adamı olma" iddialarının minimuma 
indirgeneceği başka bir şemayı oluşturana kadar, teklifimizin mantı - 
kî olduğunu zannediyoruz.

"Emanetleri ehline tevdi edin" buyruğunun sonsuza kadar par
layacak ışığından mahrum olmamayı gerektiren bir davranış içine gir
mek gerektiği inkâr olunamaz.

4. K0NSER7ATEAP. BİNASI, mutlaka batıdaki örnekleri gibi, konser
vatuar olarak inşa ve dekore edilmelidir. Bu konuda uzmanlıklarla baş
vurulacak iki Kimar ve Musikişinas, özel İhtisas Komisyon, üyeliğ- yan
maktadır. Gerek elde mevcut projelerden yararlanma ve gerekse Proje 
yarışması açılmanı sureciyle sorunun hail’’ rerekir.
5. Konservatuarların Ders Programları, AllAÇ'a hizmet etmelidir.
Amaç nedir ? Amaç, bilen musikişinas yetiştirmektir öncelikle... Ne 
bilinecek ? Nasıl bilinecek ? Meselenin özu budur. Bilen musikişina
sın ne yapacağı, nasıl yapacağı ise, onun bilgi kudretine, genel kül
türüne, şahsi kabiliyetine bağlı olarak zaman içinde kendini gösterir. 
Pu musikî denilen denizde Sanatkâr'm boğulmadan yüzebilme ve kendini, 
eserini, kural koruculuğunu kabul ettirme mücadelesidir. Bu mücadele
de sanatkara, önce ayağı vere basan Amaçlar 1 göstererek yardımcı olu
nur.



Yoksa; "Millî öz'den kaynaklanan,- Atatürk ilkeleri doğrultusun
da, çağdaş Türk Musikîsine ulaşmayı" arzulayan muhayyel "bir Amaç, çok 
yüklü "bir formülü "bir kısa ömürde çözümleme hevesi ile, "bocalayan 
"yarı alim" lerin boy atmasını "Başarı" sayan bir zihniyetin iyi ni
yetinden başka birşey değildir. Bütün ülkede bugüne kadar yapılan bu- 
dur.

Musiki, ister klasik ister çağdaş ister ultrasonik olsun ancak 
ve ancak ona hakim olan Estetik ve Bilim ilkeleri doğrultusunda öğre
nilir, öğretilir, yaratılır. Bu nedenle, öncelikle öğretilecek musi
kînin Estetik ve Bilim ilkelerini tesbit ile, bu ilkelere dayalı "Ders 
Programları"nın uygulamaya konulması gerekir. Atatürk'ün 100. doğum 
yıldönümü konserinde, "Çağdaş" görünümlü bir Koro'yu "A capella" bir 
hevesle, "Türk musikisinin uslubuna, "unison", bir müzikle bile olsa 
insan sesinin sınırlarını ve akort meselesini birkenara bırakarak 
sahneye çıkaran bir Konservatuar, kendince "Atatürk ilkeleri doğrul
tusunda bir çağdaşlık gösterisi" yapmıştır belki oma, estetikler doğ
rultusunda Müzik yapmamıştır. Bu ise görünen amacın, asıl amaca hiz
met etmemesi demektir.

"Atatürk ilkeleri doğrultusu" formülünün afakiliğini, Atatürk'
ün : "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün gerçekliğine inanan
ların yok etmesi gereken günlerde yaşadığını herkesin bilmesi gerekil’.

6. Devlet Konservatuarı öğrencilerinden ve Hocalarından oluşan
"Konservatuar Koro ve Orkestrası" ile "ikili", "Üçlü", "Dörtlü",illi, 
musikî grupları, kurulmalı. Bunların kadro, üoret meseleleri ilgili 
ünitelerce halledilip, okul ürünü, ciddi musikînin yurt içi; ve dışı- 
konserler, TV programları, plâk, kaset yayınları, konulu müzik
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filmleri vasıtası ile ülke ve ülke dışı düzeyde sergilenmesi imkan

ları sağlanmalıdır.

Dünya Devletleri, Devlet-i Âliye'ler kurmuş lir milletin musi

kisinin, ünesco'nun, "gelişmekte olan Asya ve Afrika milletlerinin 

kültürleri "ne bakış ve delerlerdir!: ölçüleri dışında, Uluslararası 

alanda daha saygın lir biçimde temsili böylelikle sağlanır.

7-A. T.II.Devlet konservatuarı Hocalarından 'Solist Sanatçı" 'lığını, 

(C-azino sahnesi dışında) saygın konserler, Radyo, TV programları ve 

plakları ile bugüne kadar ispat etmiş olanların fcn ispat haklarını 

daha kolay ve yaygın hale getirmeleri yolunda yoğun ve ciddî tedbir

ler alınmalı, bunlar kuru iltifatlar dışında verimli organizasyonlar 

(yurt içi ve dışı) ve malî desteklerle (çift maaş, prim, solistlik 

ücretleri) peki.ştirilmelidir.

"Solist Sanatçılar" ve "desteciler" arasında Konservatuar Sa

nat Kurulunun belirleyeceği isimler "Devlet Sanatçılığı" unvanı ile 

öduLlendirilaeli, belirli zamanlarda "Görgü ve bilgilerini artırma" 

programları çerçevesinde dış ülkelere gönderilmelidir.

"Solist Sanatçılar" a yurt dışı giriş ve çıkışı sınırlamayan 

Pasaport düzenlenmesi ve döviz halıları sağlanmalıdır.

7-2. Konservatuarda görev yapacak Hocaların, özlük haklarının belir

lenmesini sağlayacak düzeniemelerler, statü belirlemesine yönelik;

a- İğretim İyeliği,

b- Yardımcı eğretim üyeliği,

c- iğretim Görevlisi,



d- Asistan (1 ) , 

c- Okutman vb.

nitelemelerinin, dayandıkları tesbit kriterler açıklık kazanmalı ve 
bunların Akademik bir bünye içinde nasıl anlaşılması gerektiği, yo
lunda tarifler yapılmalıdır.

Ayrıca, ders saati ücretli hocalar için ödenen meblağın komik
liği, sarfedilen mesai ve yapılan işin niteliği itibari ile değerlen
dirilip, ''Yeni veya özel" bir düzenleme ile bertaraf edilmelidir.

8. Konservatuar Hocalarının yazdığı kitap, metod (telif ve tercü
me) ve diğer ürünleri, telif hakları çerçevesinde değerlendirilerek, 
hakları teslim edilmeli ve "Görevinin gereğini yapıyor" düşüncesinin, 
onu verimsizliğe itebilecek bir etken olduğu, hatırdan uzak tutulma
ma].. ı dır.

9. Konservatuarın yayın yapmasını sağlayacak tedbirler '-edi ola
rak alınmalıdır. Alman tedbirlerin devamlılığını sağlayacak yardım
lar geciktirilmemelidir. (Matbaa anlaşmaları, sürekli kağıt temini 
gibi. .)

İlmî makaleler, notalar ve araştırma yazılarının yer alacağı bu 
dergi veya kitapçıkların mümkün olan en yaygın dağıtımının sağlanma
sı yolunda tedbirler alınmalıdır. Musikîsini ilme dayalı öğreten bir 
konservatuar, uyguladığı musikînin İlmî yönlerini de sergilemek sure
tiyle, Türk musikisini, Afrika kabile musikileri ile aynı merceklerle 
inceleyen (Uygar Batının) "Ethnomusıcology" ukalalığına da bilvesile 
cevap verme fırsatını bu yolla bulabilir.



10. Türk Musikîsinin dış ülkelerde temsilini sağlayacak organizas
yonların gerçekleştirilmesinde Dışişleri Bakanlığına 'büyük sorumluluk
lar düşmektedir. Bu konu ileride daha ayrıntılı incelenecektir. Bu ko
nuda Devlet Konservatuarının, "Hariciyecilerimiz" in Millî Musikile
rinden "Haberdar (1)" olmalarını sağlayacak şekilde, nasıl yararlı 
olabileceğine gelince;

a) Siyasal Bilgiler Fakültesi son sınıfına ."Türk Kusikusî Ta
rihi ve Teorisi ile Uygulamaları"nı içeren "Zorunlu" ders koymak ve 
bu dersin Konservatuar hocalarınca verilmesini sağlamak,

b) Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Dış temsilciliklerde görev 
alacak Stajiyerierin (Katip, Blçi, Maslahatgüzar vb.) konservatuarda 
düzenlenecek, eğitici ve öğretici "Yaz Kursları"na katılmalarını sağ
lamak yolunda tedbirlerin alınması gerekir. Bu suretle, Konferans 
veya Konser vermek üzere dış ülkelerden davet alan Sanatkârların gur
betlerde (bugüne kadar olduğu gibi) ilgisizlikten mahzun olmaları ön
lemi s olur.

11. Konservatuara öğrenci Alınması, USS kapsamına alınmıştır. YÖK 
düzenlemeleri uyarınca uygulamasına geçilen bu tarzda, herhalde dün
ya. üzerindeki "nev'i şahsına münhasır" yegane uygulamadır.

Konservatuara toplara Puan'la değil, ses ve kulakla girilir.
Bu basit gerçeği bilmiyen "Hiyerarşik elemanlar" konservatuar ve Mü
zik bahsinde hiçbir olumlu hizmet veremezler. Türkiye'nin ise artık 
"Zamanla öğrenilir" lâfları ile vakit kaybetmesi abestir. Bu uygula
maya derhal son verilmeli ve özel sınav yönetmeliği hazırlamalıdır.

12. Temel ''ilimler Bölümü, Konservatuara bağlı bir "Enstitü" ha
linde yeniden organize edilmeli, bu Enstitüde "Araştırma elemanları"



yetiştirilmesi amaç edinilmelidir. Bugünki haliyle "Öğretmenlik hak* 
kı" ndan yoksun, vasat derecede müzik bilir öğrenci yetiştiren bu bö
lümden, musikinin bünyesine sorun katan (istisnalar hariç) mezunlar ve 
rilmiştir.

Öğrenciye ancak genel bir müzik fikri verebilen bugünkü eğitim 
için bu bölüme harcanan para ve mesai, yukarıda sözü edilen Enstitü'ye 
yönlendirilmek suretiyle değerlendirilmelidir.

13. Esas Meslek Bölümünde Branşlar için .öngörülen Eğitim zamanla
ması, köklü bir müfredat çalışmasıyla yeniden düzenlenmeli, ağır bir 
tempoda uzun zamana yayılan ders programları gözden geçirilmeli, eğer 
Saz ve Şan tekniklerinde bu zamanlamayı aşan bir gelişme kaydedildi
ği taktirde, eğitim zamanı yeniden değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.

Batı Müziği konservatuarında 4-5.ci sınıf seviyesindeki öğren
ciler muhtelif Konçerto ve Sonat çalma düzeyine gelirken aynı sınıf 
seviyesindeki Türk Müziği konservatuarındaki öğrencinin Ferah. Feza 
Peşrevi'nin Hane'leri ile uğraşması, sürekli eğitim yapan müessese- 
deki bir "Ağırlığa" işarettir.

Saz ve söz eserleri dağarının genişletilmesi yanında yeni tek
nik ve Sanat meselelerine yönlenâirilemeyen talebe ve hoca için "Uzun 
zamanlama", "Bitse de gitsek" havasına dönüşen bir "Kanıksama" ile 
sonuçlanmaktadır.

Bu nedenle verimi artırıcı Müfredat uygulaması ve yeni çalış
maların teşviki ön plana çıkarılmalıdır.

14. Konservatuarda ileri derecede aşama gösteren talebelerin



"Teşvik Bursları" ile öğrenim yılı sonunda "Dış ülkelerdeki yaz kurs
larına" katılmaları, mezuniyetten sonra da öğrenim durumları ile il
gili olan r.îuzik merkezlerine gönderilmeleri planlanmalı ve gerekli 
tedbirler alınmalıdır. Ayrıca yurt düzeyinde ve Uluslararası düzeyde 
icra ve 'este yarışmaları düzenlenmeli, özellikle İslâm alemi'ne yö
nelik bir "Özendirme sistemi" geliştirilmelidir.

Türk I.îusikîsinir yabancılarca da öğrenilmesi yolunda gerekli 
girişimlerde bulunulmalı, yabancı öğrenci kabulü için düzenlemeler 
yapılmalıdır.

Öğrencilerin Yurt ve Kredi sorunları aaha köklü ve güven veri
ci şekilde çözümlenmeli, Sanatla meşgul olan gence daha okul sırasın
da "San1atçının acı kaderi" beliet itmemelidir.

Konservatuar öğrencisinin Genel kültür ve Yabancı Dil sorunla
rına kesin çözüm getirilmeli, onun dış dünya ile teması daha okul sı
ralarında iken başlatılmalıdır.

15. Kantin, Diskotek, Kütüphane, I.lescit, Spor Salonu ve diğer sos
yal tesisler, 4.maddede anılan "Konservatuar Binası” ile ve bütün ih
tiyaçlara cevap verecek şekilde talebenin istifadesine sunulmalı, ucuz 
Enstrüman ve Nota edinebilmeleri için Enstrüman yapım bölümü ve Nota 
basım merkezi sürekli faaliyette tutulmalıdır.

16. Enstrüman yapım bölümü tir taraftan "TıUthie" yetiştirirken di
ğer taraftan Standartları Bilimsel olarak tesbit edilmiş Enstrümanları 
imal edebilecek seviyede araç-gereç ve mali imkânlarla desteklenmeli, 
gerek iç ve gerekse dış piyasaya yönelik Enstrüman üretiminde etkin 
tir rol oynaması sağlanmalıdır. Konservatuar döner sermayesine hizmet



verecek bu bölümün çalışmalarını engelleyecek bürokratik duvarlar 
yıkılmalıdır.

17. Kota Basım Merkezi, ülkemizde geleneği pek olmayan "Edition"- 
larm boşluğunu, konservatuar repertuar kurulunun çalışmaları ile 
"Son halini almış", "kesin", "Doğru." notalar basmak sureti ile biraz 
olsun kapatmalı, bu yolda teşvik tedbirleri alınmalıdır.

18. Devlet Konservatuarının bünyesinde Genel Kurulun tasvibini al
mış bir "Konservatuar Sanat Danışma Kurulu"nun oluşturulması ve kon
servatuarın gerek müfredat ve gerekse uygulama ve yeni çalışma boyut
larının bu kurulca yönlendirilmesi gereklidir. 2u hususun da yönetme
likte belirlenmesi esas olmalıdır.

Kısa kuruluş tarihi içinde, "Yeni bir kurumun normal aksaklık- 
larını" mazeret hanesinden silmiş, hocalarının ve öğrencilerinin he
yecanlarını daima verimlilik çizgisinde tutmuş bir Türk Müziği Konser 
vatuarını bundan böyle arzulamak hakkımızdır.
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II. DEVLET KLÂSİK TÜRK HUZtSi KOROSUNA DAİRDİR.

1. Başındaki isnsi ile irievini sınırlayan ve Bu haliyle de Türk 
Musikisini hiryerlere hapseden tir Koro, hir mücadelenin değil,hir 
teslimi?,'■etin sesidir.

Kim koyar bu adları, niye koyar? Belli değil..

Niçin Klasik, neye göre klâsik, nasıl klâsik? derseniz; Cevap
y o k . .

Nereden nereye Klasik? Meçhul, muhayyel..

- Böyle buyurdu Zerdüşt i -

Kendi ülkesinde yasana savaşı veren bir musikî için "Klâsik"- 
lik "Lüks" tür.

"Bach Solistleri", "I l.îusıcı", "Cantores I.Imores 7r-ıtısl avı- 
enses" ve daha nice örnek. Bunlar batıdan. 1 alevleri belli. Bir dev
re, bir türe ait müzik yanıyorlar. Neden? Cünki orada koskoca Müzik 
tarihini bir çırpıda göz önüne seren uyumlu bir mozayiğin, orkestra
lar, korolar dizisinin sadece bir parçası da ondan. Sadece Bach çalı
yorlar, yalnızca Madrigal söylüyorlar. Ama diğerleri de, Purcell'den, 
Penderecky'ye kadar ne var ne yok çalıp söylemedeler.

Bir Musiki icra ile yanar, beste ile doğar gelişir, /ma kimse, 
hiçbir zihniyet, keyfi, sahsı tir değerlendirme ile o musikinin "Bir 
zamanlar yaşamıştı rahmetli ! "diyerek türbedarlığını yapamaz. Kimse
nin veremedik! bir hakkı kullanmak " Fhkak-ı Halt" tır.



Bu Koro (adı koro) Türkiye'nin Devlet katında tescilli tek 
Türk Musikîsi korosudur. Sesini Türk musikîsi adına duyuracaktır. Me- 
ragahdan, Hatipzadeden, Rauf Yekta'ya, Abdûlalî'den, Gulâm Şadî'den, 
Arel'e, Ezgiye, Kutb-ı Nayî'den, Mutafzadeden, Erol Sayan, Yalçın 
Tura, Alaaddîn Yavaşça'ya kadar. Başka işi yoktur. Kimse de bu koroya 
"Aman siz illâ Klâsik (!) söyleyin" de demiyor. Onlar kendileri koy
muşlar çizgiyi -Klâsik- diye. Niçin Klâsik? Neye göre Klâsik? Cevap 
yok.

"Collıns Encyclopedia of Musıc" de koca sayfa Klâsik maddesi 
var. Kesin tarif yok. Yerine göre Bach da Klâsik sayılıyor, Eartok da.

Malıaza Bartok Türkiye'de yaşasaydı, herhalde "Devlet Modern 
Türk Müziği Korosu" kurulana kadar tanınıp bilinemeyecekti..

Koronun önce ismi değiştirilmelidir, tabiî sonra da bağlı ola
rak işlevi genişletilmelidir.

"Devlet Türk Müziği Korosu", başından, bugune kadar Türk Musi
kisi tarihini notalarla zihinlere işleyen Gür Sesimiz olmalıdır.

2. Mademki isminde "KORO" sözcüğü var, öyle ise bu "Ses topluluğu"
en kısa zamanda, küçük bir Müzik sözlüğünde bile tarifi ve şeması bu
lunan "KORO" hüviyetine burünmelidir. Yoksa çağdaşlık "KORO" nun"ben 
yaptım oldu" zihniyeti ile ele alınması hoş görmez.

3. Devlet Korosunun Kuruluş Kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır.

4. Devlet Korosu temsil ettiği Devletin adına layık bir tesis'e
en kısa zamanda kavuşturulmalı, yerleşik Birim olarak kendi konser sa
lonuna dahi sahip kılınmalıdır.



5* Devlet Korosu ile Devlet Konservatuarı, bünyelerinde oluştura
cakları San'at Kurulları" vasıtası ile koordinasyon sağlayıp, "Doğru" 
ve "Sabit" metinler üzerinde I.Cusikî eserlerinin teshiti ve seslendi- 
rilmesini gerçekleştirmelidirler.

6, Koroya eşlik eden "Saz topluluğu" aa , yine .küçük bir musikî
lu'gatmda bile kuruluş şeması görülebilecek küçük bir "Orkestra" şek
linde düzenlenmelidir. Zira "KORO" ya, (varsa) "Orkestra" eşlik et
melidir .

7. Koro, yaptığı Ivüziğin bilimsel niteliklerini gözeten bir di
siplin altına alınmalıdır. "Ses Sahaları"ndan "Akort" ve "Transpozis- 
vcn" meselelerine "Niians"dan "Eitm"'e Kadar bir çok konuda eksiği var
dır.

Özellikle gerekli tahsisatın tayini suretiyle, "Türk Musikîsinin 
Zengin ve özgün Ritm'lerini" sergileyecek bir "Percusion" grubunun koro
ya kazandırılması zaruridir.

2. Devlet Korosunun kostüm giderleri mutlaka sağlanmalı, Türk Ko
da ve Nakış Sanatının özgün örneklerini yansıtan geniş bir gardroba 
sahip kılınmalıdır.

Bu yolda, başarısı museccel modacılarla koordinasyon sağlanma
lıdır .

9. Koronun müzik çalışmaları dışında, sahne ve mimik çalışmaları
nı da gerçekleştirecek bir uzmanlar- grubunun görevlendirilmesi sağlan
malıdır.



Ayrıca, ışık, ses düzenleri konularında gerekenler, demirbaş , 
olarak koroya kazandırılmalı, ayrıca servis ve konser turnelerinde 
kullanılacak ulaşım vasıtalarına sahip kılınmalıdır.

10. Koro ve Orkestra'nm bütün Enstrüman ve kostümlerinin sigorta 
ettirilmesi yolunda çalışmak gerekir.

11. Devlet Korosu'nun Solist kadrosu ayrı kurulmalıdır. Koro+Solist 
kadrosu,

Bu yoldaki düzenleme yönetmelikle tesbit olunmalıdır. Ses ve 
Saz Solistleri hakkında önerilerimiz Devlet Konservatuarı Solist Ho
caları için önerdiklerimizle aynı doğrultuda mütalaa edilmelidir.
(Mad. 7-A)

12. Konuk Şef, Konuk Solist statüleri ihdas edilmelidir. Gerek Koro 
ile çalışma fırsatı açısından konuk şeflere ve gerekse farklı çalışma 
veya yorumlara adaptasyon bakımından koroya faydalı olacağına inan
dığımız bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışılmalıdır. 
Konservatuar ve TRT sanatçılarının Solist olarak katılacağı konserler, 
Sanatçıların da güvendirilmesi ve kendilerini yenilemeleri açısından
hiç de faydadan hâlî değildir.

Bu konudaki uygulamayı "San1at Kurulu" tayin etmelidir.

13. Koronun Radyo Konserleri, TV konser programları, Plâk ve Ka
set çalışmaları alanları genişletilmeli, yurt içi ve yurt dışı konser 
organizasyonları yoğunlaş.tırılmalıdır.

-14. Türk Musikîsi alanında, ilk aşamada İslâm Ülkeleri olmak üzere



Uluslararası Koro Festivalleri ve Koro yarışmaları organize edilmeli 
sürekliliği sağlanmalıdır.

15. Devlet Korosu, bağlı bulunduğu Bakanlıkla koordineli olarak 
Sanat kurulunun alacağı kararla "Deste Yarışmaları" düzenlemeli ve 
"Yeni eserler ısmarlamalidır". Pu konuda Destecinin de telif hakları 
nın ilgili ünitelerce gözetileceği herturlü şüpheden vabestedir.



III. T R T ’  ye DAİRDİR..

Hafız Sami'lerin ve Hafız Kemal'
lerin, mikrofona ve Transposition'a 
yenik düştüğü "bir çağdaşlıktır, bi
zimki ...

TRT KİMİN SESİDİR ?

"Anayasal Özerklik Güvencesi" teranesiyle, TRT bugüne değin 
opportunizm’in, vuzuhsuzluğun ve anomie'nin sesi olmuştur.

Özerklik rüzgârlarıyla, yanlış "sahiplerin seslerini" aktarmış
tır. Özerklikse milletin sesinin ve onun değerlerinin daha gür ifadesi 
için özerklik.. Yoksa spekülatif tavırlarla "AMAÇSIZLIK" 'a hizmet 
değil ..

"TRT'ye Göre" bir müzik siyasası, "TRT'.ye RAĞMEN" bir müzik 
siyasasının oluşmasına yaramıştır.

TRT, hangi değerin ne suretle millet tarafından paylaşılması 
gerektiğini gözlemiemek, yansız olarak irdelemek, ard niyetsiz yan
sıtmak ve sağlıklı Eğitmek durumunda olmak gerekir.

IJüzik siyasasının ilme, akla, mantığa, estetik ve kültürel de
ğerler dengesine GÖRE olması gerektiğini içine sindirmiş bir TRT've sa
hip olsa idik, "MODAİ" ve "MAKAMI" nin farklılığını bilmeden yapılmış 
"Cehalet sergilemelerinin", "Çok Sesli Çağdaş Türk Müziği" niteleme
sinin mefhûm-u muhalifinden, "Tek Sesli Çağdaş Türk Müziği" niteleme
sinin niçin gündeme getirilmediğini düşündüren "Mantık hatalarının", 
"Türk Hafif Batı Müziği (1)" gibi "Garip tabirlerin", telif hakları



meselesini sonuca erdirememiş lir "Adam sende'ciliğin" ve daha say— 
malda tükenmez "özerk sorumsuzluklar" ' m bugün zihinlerimizi meş
gul etmesine gerek kalmazdı.

1. Yeni Anayasanın 133.maddesinde ifadesini bulan ve "....millî 
kültür ve eğitime yardımcılık görevinin yerine getirilmesi...." ka
nunla düzenlenir "hükmü, yakardaki göruşümüzüçok açıkça teyit etmek
tedir. Madde, "Milli Kültür ve Eğitime tavır koyma ve kural faz'etme 
görevi" demiyor. "Yardımcılık görevi" diyor, ve bu görevi (yetkiyi 
değil) Anayasa hükmü halinde gözlerimizin önüne seriyor. (Tabiî TRT1- 
nin de ..).

0 halde TRT'nin musikî kültürüne ve eğitimine yardımcı olması
nı istiyebilecek kişi ve kuru1:■ ~1ar olması gereği (1) kanun koyucu
nun gözünden kaçmamalı ve TRT kanununda da bu ayrım ve belirleme sıh
hatle ifadesini bulmalıdır.

2. TRT bünyesinde müzik kültürü ve eğitimine yardımc olmak üze
re yer alan 'üniteler yeni ve sıhhatli bir organizasyonla yeniden dü
zenlenmeli, bu arada Türk Milletinin musikîsini, Afrika kabile musi
kileri ile aynı kefeye koyma cüretini gösteren "I.ÎODAİ ! " ve "Tek 
sesli Müzikler Şube Müdürlüğü" gibi anlamsız nitelemeleri yaratan so
rumsuz zihniyet "Tedib" edilmelidir.

3. Yine yeni Anayasa'nın "SAKATIN ve SANATÇININ KORUKKASI" ana 
başlığını takip eden 64.maddesinde "/Devlet, sanat faaliyetlerini ve 
Sanatçıyı korur. Sanat eserlerini ve Sanatçının korunması, değerlen
dirilmesi, desteklenmesi ve Sanat sevgisinin yaratılması için gere
ken tedbirleri alır." demek suretiyle gözetilen amacın, bugüne ka- 
darki uygulaması ile "TELİ" HAKLARI" sorununa ciddiyetle eğilmemiş



olan TRT'yi de içine alan ivedi lir çözümle gerçekleştirilmesi sağlan

malıdır. Yoksa, 1983 EUROVTSIOH şarkı yarışması şartnamesindeki "KAR

ŞILIKLI HAKLAB" bölümünün 6.maddesinde olduğu gibi :

"Kurum, ödül kazanan eserleri Radyo ve Televizyonda süresiz, 

telif hakkı ödemeksizin yayınlama, çoğaltma ve yabancı Radyo, 

TV kuruluşlarına ve Eğitim, kültür kurumlarına gönderme hak

kına sahiptir."

fütursuzluğunun daha uzun yıllar devamı, gerçek anlamda Çağdaş ve 

Modern bir dünya arzulayan insanların tahammül edemiyeceği "TRT'lik- 

ler (!) olarak" sanatçının korunması ve desteklenmesi yolunda sarfe- 

dilen sözlerin inandırıcılığını sağlamaz.

4. TRT' nin Türk Musikîsi Kültürü ve Eğitimine .yardımcı olarak 

yapacağı yayınlar ve bunların programları, yayın saatleri oranları 

ile diğer düzenlemeler (yeni program önerileri vb.), Türk Musikîsi 

Kültür ve Eğitimi alanında "Yardım edilmesi gereken" hak ve söz sa

hibi kişi ve kuruluşlarca belirlenecek görüşlerin ışığında TRT Yöne

tim Kurulu Türk Musikısî Temsilcisi aracılığı ile "Koordineli" ola

rak gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

5. TRT Yönetim Kurulunda Türk Musikîsî temsilcisi Uye, halen "es

ki düzenleme" gereği C 0 devrin tek musiki kuruluşu olan) İstanbul 

Belediyesi Konservatuarı tarafından önerilen kişiler arasından se

çilmektedir. Bugün için tabanın küçük bir kesimini yansıtan bu "ÖNER

ME MEKANİZMASI" geliştirilerek tabanın tamamına teşmil olunmalı ve 

Türk Musikisi Temsilcisi-, TRT kanununda yapılacak düzenleme ile, 

İstanbul Belediye Konservatuarı yanında , İstanbul Türk Musikîsi 

Devlet Konservatuarı, Devlet Korosu, Müzisyenler Sendikası ve TRT içi 

sözleşmeli Sanatçı'ların önereceği isimler arasından seçilmelidir.
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(Bu seçim hakkında ilerideki önermeye bakınız).

6. TRT, Türk Musikîsinin Eğitim Kurumlarından mahrum olduğu dö
nemde, bir "OKUL" ödevini de yüklenerek, inkâr olunamıyacak hizmet- 
ler görmüş ve birçok Sanatkârın yetişmesine zemin teşkil etmiştir. 
Ancak bu işlev buğun artık sona ermek gerekirken; bu tutum sürdürül
mekte, "TRT1 ve göre Sanatçı tipleri (!) ", "TRT' ye göre sınavlarla 
(!) ", TRT' ye göre icra (!) için istihdam olunmaktadır. Bu davranış 
garabeti, "Çağdaş bir Kurum" 'a yakışmı.yacak şekilde "E3KTSP1İ" ve 
"ALAYLI" ' larm imtizacı (!) nı sağlarken, "Sanatçı (l)'larla Musi
ki" 'nin imtizaçsızlığına yol açmakta ve tabiî kaybeden son kalemde 
"Musiki" olmaktadır. 3u tutumdan musikî sanatı adına vaz geçilmelidir.

7. Prova ve Yayın saatleri, Sanatçının verimine ve Musikînin şah
siyetine yönelik tedbirlerle disiplin altına alınmalıdır.

t. "Türk Musikîsi Prodüktörüeri"ne, "Prodüktör" 'lük kursları ile
"Prodüktör" unvanı veren TRT, bunların "Türk Musikîsi" bilip bilmedik
lerini kontrol etmiyorsa (tabiî, Musiki tarihi, Repertuarı, usûlleri, 
makamları ve eski Türkçe bilgilerini..), bu prodüktörlerden Türk Ku- 
sikîsi Kültür ve Eğitimine hizmet beklemek ham hayal olur. Uygulamalar 
ortadır.

9. Kütüphane (Kota-Kitap) ve Diskotekler Sanatkârların sürekli 
hizmetinde ve onların repertuar ve kültürlerini artırıcı amaca yöne
lik olarak yeniden düzenlenmelidir.

10, Olcuma, çalışma, ve dinlenme salonları sorunu ile, TRT bünye
sindeki Sanatkârların verimini artırmağa yönelik her. turlu tedbir ve 
Sosyal Faaliyetler ciddiyetle ele alınmalıdır.



11. TRT.I, TRT.II ve TRT.III düzenlemeleri, 4.maddede önerdiği
miz biçimde, yeniden değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.

12. TV yayınları kesinlikle disipline edilmeli, TV program prodük
törleri ile, Sanatçı temasına son verilmeli, TV, sazı ve mikrofonu 
kapanın millet karşısına çıktığı "çalgılı, kantolu, düetii gazino" 
havasından arındırılmalıdır.

Özel eğlence program!arı, nevheves "Şarkıcıların" arenası ol
muştur. Hele bu program!arda yüksek perdeden sorulan "Türk sanat mu
sikîsinin gelişimi (I) hakkında ne düşünüyorsunuz ? " yollu sorulara, 
nota bile bildiği şüpheli müptedilerin "valla çok sesli olursa iyi 
olur.." cevabını verip, arkasından alkışlarla (ve detone bir sesle), 
"Nihavend-Vals" veya "Hicaz bir fantazi" okumaları, "Millî Musikî" 
adına "zillet" ten öte bir anlam taşımaz. TV bu konuda ciddiyete da
vet olunmalıdır.

13* Konulu Müzik Programları ve Filmlerle, musikî tarihi, beste
kâr hayatları yansıtılmalı, çocuk şarkıları ve film müzikleri alanın
da yeni nitelikte eserler yaratılması yolunda teşvik edici önlemler 
alınmalıdır.

14. TRT, bünyesinde, Türk Musikîsi İcra Grupları oluşturmalı ve bur 
ları Yurt içi ve dışı konser, Festival ve yarışmalarında istihdam 
ederken, diğer taraftan Plâk çalışmaları yaptırmalıdır. ■

15. Dinî Musikî eserleri, "Lâikliğe aykırılık" savı ile göz ardı 
edilmeden, düzenli programlarla sunulmalıdır.

16. Repertuar ve Denetleme Kurullarının keyfi tutumla ve "Kriter
siz" çalışmaları önlenmeli ve bu kurulların var olmasının veya olma
masının gerekliliği tartışmaya açılmalıdır.
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IV. KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜNYESİNDE TURK MUSİKİSİ

İçin neler yapilabİLİh?

A - ÖNERİLER : Üç yeni Teşkilatlanma Birimi :

1 -TURK MÛSİKİSİ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ,

2-UEVLET MÜZİK ARŞİVİ,

3-TÜRK MUSİKÎSİ YÜKSEK KOORDİNASYON KURULU,

KISA AÇIKLARLA

1- Türk Musikisi Araştırmaları Enstitüsü :

Yalnızca Türk Musikîsi Tarihi ve Teorisi ile uygulamaları hak

kında tilimsel çalışmalarda bulunmak, ürünlerini Ulusal ve Uluslar

arası alandaki Eğitim ve öğretim Kurumlan ile kamuya sunmak yolunda 

çalışmalar yapmak üzere kurulacak ’ou Enstitüde, konularında uzman 

olan masikîciler istihdam olunacaktır.

Bu Enstitünün ilk aşamadaki faaliyetinden olmak üt re ; 

a) Türk Musikîsi Teorisi ve Usûlleri ve Tarihi hakkmdaki eser

lerin Edition Critiçue'leri ile yayınlanmasını sağlayacak olan komis

yonların Enstitü bünyesinde kurulması, yayınlanacak eserlerin, 

aa- Muhtelif nüshalarının eksiksiz tesbiti,

h/b- Karşılaştırmalı nüshaların bugünkü dille yayına hazır ha

le getirilmesi, 

cc- Edition Oritioue"leri yapılarak yayınlanmalar, 
dd- Türk Musikisi teori-usul-tarih konularında başeser olarak

tesbit edilenlerin, uzman mutercimierce, enaz uç batı dili

ne tercüme edilip, dünya konservatuarlarına Küzikoloji Ens

t i t ü  ve Akademilerin yollanması, 

ee- Eu. yolla oluşacak Türk Musikîsi "Corpus" 'unun bibliyografya



ile ayrıca dünya çapında sergilenmesi,

1) Türk Musikîsi teorisi tarihi ve usûlleri hakkında batı dil

lerinde yayınlanmış eserlerden belli başlılarının tesbiti ile uzman 

bir tecüme heyetince tercüme edilmelerinin sağlanması,

bb- Bu konudaki kitapların eksiksiz olarak Devlet Müzik Arşi

vine ve Milli Kütüphaneye kazandırılması, 

cc- Bunların ayrıntılı bibliografyasınm hazırlanarak bastı

rılması,

c) "Mufassal bir Türk Musikîsi Tarihi" yazılması

d) "Mufassal bir Türk Musikîsi Ansiklopedisi" hazırlanması,

e) Müzikoloji ve Nazariyat çalışmalarının yoğun olarak yaygın

laştırılması,

f) Dünya Müzik Merkezleri ile temaslar sağlanarak Uluslararası 

Kongre ve Konferanslara katılınması,

g) Periyodik müzik yayınlarına geçilmesi, Nota editionlarmı 

teşvik edici ve yönlendirici çalışmalar yapılması,

teklif olunur.

Çalışma şemasının çok daha detaylandırılabileceği böyle bir Ens

titünün uygulama yaratma yolunda musikicilere ne büyük ve önemli bir 

temel sağlayacağı gerçeği inkâr edilemez.

SK BİLGİ : Enstitü, Kültür 3akanlığına bağlı olarak kurulur. 

Enstitü yönetimi, Türk Musikîsi Yüksek Koordinasyon Kurulu ile Baxanlıl 

arasındaki protokole göre belirlenir.

İlk kuruluş şeması ve görevlendirilme ile ilgili isim önerileri

ni DPT Türk Musikîsi Özel İhtisas Komisyonu üyeleri yapar.



2- DEVLET IvîÜZIK ARŞİVİ :

Türk Musikisi Araştırmaları Enstitüsü*ne bağlı olarak kurulan 

ve Türk Musikîsine ait her turlu dokümanın toplanacağı DEVLET ARŞİVİ'- 

air.

Özel koleksiyonlar ( nota, kaset, bant, video, nota'ya yazma- 

basma ve diğer elemanlar)1 dan oluşan bu Arşiv, yerli ve yabancı araş

tırmacıların hizmetine sunulmak üzere kurulur.

3- TÜRK MUSİKÎSİ YÜKSEK ROORDİNASYOK KURULU s

Türk Musikîsi alanında, beste, icra, tenkit, telif konu

larında saygın hizmetleri bulunan kişilerden oluşmak üzere;.

- Konservatuarlar (öevlet-Belediye),

- Devlet Korosu,

- TRT (Müzisyenler Sendikası aracılığı ile),

- Küzik Vakıfları ve Dernekleri,

bünyesinden seçilen en fasla iki kişi ile »toplamı 12 kişiyi aşmayan 

bir Yüksek EOOEDİKASYOR KURULU kurulması teklif olunur.

Teşkil tarzının daha ayrıntılarla belirtilebileceği mülahazası, 

o aidi olmak üzere;

- Türk Musikisi hakkında ülke çapında yapılacak faaliyet ve ça

lışmaların ve bunların gerçekleştirilme boyutlarının Devlet katında 

organizasyon ve koordinesini sağlamak için kurulur.

- Müzik Kuramları i.le Devlet arasındaki diyalogu sürekli kılmak, 

Musikî konularında idarenin danışmanlığını yapmak,

- TRT Türk Musikisi Temsilcisini,



a) İstanbul Türk Musikîsi Devlet Konservatuarı,

b) İstanbul Belediye Konservatuarı,

c) Devlet Korosu,

d) Müzisyenler Sendikası,

e) TRT sözleşmeli sanatkarlarının kendi bünyeleri veya dı

şından seçecekleri birer ADAY (toplam 5 aday) arasından, 

gizli oyla seçmek,

- Müzik etkinlikleri ile .ilgili olarak yurt içi ve dışı konser 

organizasyonları yapmak , sanat elçileri, konferansçı gibi şahısları 

ve genç kabiliyetleri araştırma, tesbit, önerme durumunda olmak,

- Kurumlar ihtiyaçları, alınması gerekli tedbirler konusunda ra

porlar düzenlemek , teati etmek,

- Musikî sahasında etkinlik gösteren özel şahıslar veya Vakıf gibi 

tüzel kişilere faaliyetlerinin verimli olmasını sagLıyacak Devlet des

teğinin kanalize edilmesine yardımcı olmak gibi, daha pekçok konuda 

görevli olabilecek bu kurul, hiçbir zaman kurumlan yönlendiren tir 

İdarî mekanizma olarak değil, fakat, müşkillerin çözümünde başvurula

bilecek Uzman Danışmanlar Kurulu olarak anlaşılmak gerekir.

B- MÜZE—SERGİ—DEVAMLI SERGİ—AHİT—HEYKEL vb. ÇAKIŞMALARI :

1- Türk Çalgılar Müzesi kurulmalıdır.

Bu konuda, başta Musikî Mecmuası sahibi Etem Ruhi üngör olmak 

üzere, birçok musikişinastan fikir ve koleksiyon alarak yararlanmalı 

mümkündür.

2- Musikî Tarihi ve Bestekârlar Müzesi kurulmalıdır.



3- Olmuş bestecilerden, icracılardan, evleri halen mevcut 

olanların, evleri, özel eşyaları ile Müze haline getirilmelidir.

hu yolda öncelikle Rauf Yekta hey'in Beylerbeyi'ndeki köşkü Mü
ze haline sokulmalıdır.

4- Olmuş bestekarlar ve İcracıların arkalarında bıraktıkları 

Nota-Plak-2nstruman koleksiyonları derhal Devletçe satın alınmalı, 

sergi ve devamlı sergi'lerde teşhir edilmelidir.

5- "ehir Parkları ve Konservatuarlar, kultur Bakanlığı, büyük 

Desteci ve İcracıların Heykel ve büstleri ile bezemelidir.

d- Olum ve Doğan yıldönumleri ile ilgili olarak hâtıra pulları 

ve F.ozetler çıkartılmalıdır.

7- Mezarlarının barımı sağlanmalı, harap mezarlar tamir edilir, 

kitabeleri yenil enmel iri ir.

■- Turizm amacı ile de birleştirilerek, besteci ve icracılar 

ve Türk Musikîsi hakkında bilgiler ihtiva eden küçük cep kitapçıkları 
bastirilmelidir. Desteci ve icracıların kartpostal ve bibloları yap

tırılmalıdır .

9- Kurulacak Müzelere turistik turlar düzenlenmeli ve burala

rın müsait mahallerinde, tanıtıcı Konser verilmesi sağlanmalı, ayrıca 

müzede plâk ve bant satışları yapılmalıdır.

10- İstanbul Avascfya Müzesinde ve Süleymaniye ve Sultanahmet 

camiinde, haftaca bir gur., ürkerler korosu ve Reyler eşliğinde, Dini 

Musiri örnekleri seslendirilmeli , bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı



ile koordinasyon sağlanmalıdır.

Muhtemel taassuba karşı, Caminin yalnızca ibadete mahsus bir 
yer olmadığının, Cem' olunarak İslâmiyet in ilk devirlerinde olduğu 
gibi, birçok mevzuun konuşulduğunu ve ayrıca Dinin musikiyi günah say
madığını, kitlelere izah etmek gerekir.

ÖNERİLER KISMI ( A ) 1 NA EK :

2-  . . .  .

4- Devlet Türk Musikîsi Orkestrası :
Örneğin ilk kez 6. ve 9- Uluslararası İstanbul Festivalinde 

tarafımızdan sergilenen ve, Türk Musikîsinin Saz eserlerinin ve yeni 
yazılacak Orkestra eserlerinin seslendirilmesi görevini üstlenecek bir 
Orkestraya mutlaka sahip olunmalıdır. Orkestranın finansmanı ile ilgi
li boyutlar ilk 5 yıllık plânda gözetilmeli ve kuruluş prosedürü uz
man musikîcilere hazırlatılıp, tatbik sahasına konmasını sağlıyacak 
yasal ve idari tedbirler alınmalıdır.

5- KÜLTÜR BAKANLIĞI SES STÜDYOSU :
Devlet Korosu, Devlet Orkestrası, Konservatuar Koro ve Or

kestrası ile TRT Müzik grupları, ses ve Saz sanatçısı Solistlerin, iç 
ve dış piyasa ve kültür ve sanat muhitlerine yönelik Plâk ve Bant ça
lışmalarını gerçekleştirmeyi amaçlayan bir Stüdyo kurulmalıdır.

Bu Stüdyo vasıtası ile elde edilecek kayıtlar, tek veya .Albüm
ler halinde Türk Musikisinin Ses Külliyatını oluşturacak tarihi belge
ler olacaktır.



3u yoldaki finansman sorunları, kültür fonları tesis etmiş 

Killî Bankalarla işbirliği yapılarak rahatlıkla çözümlenebilir kanaa
tindeyiz .

6- KULTUrt BAKANLIĞI KİLLÎ FOLKLOR ENSTİTÜSÜ ( Yalnızca Halk 
müziği ve Dansları alanında ) :

Folklor kelimesinin ihtiva ettiği geniş manânın yalnızca Halk 

musikisi ve danslarına inhisar ettirilmiş başka tir niteleme ile de 

adlandırılatilmesi dileği saklı kalmak üzere ;

a) Türk Kalk Musikisinin ve Danslarının Yöre, üslûp, enstrüman, 

repertuar, nazarı esasları üzerinde testit, inceleme ve .yayın faali

yetlerinde bulunulmak üzere bir Bnstitu kurulması teklif olunur.

t) Bu tekliften, "Otantik" halk musikîsi ve dansları konusunda 

"Bğiiim" yapılması hususu vabestedir.

c) Yapılacak çok mesai isteyen ve yoğun çalışmalardan elde oluna

cak sonuçlar, Halk Musikîsi ve danslarının (bugün yapıldığı gibi) bes- 

bit olunan şeklinin "memur fokicru" olarak sunulmasında değil, fakat 

bundan mülhem olarak yazılacak "Halk Müziği kökenli yeni Müzikler" ve 

"Halk Danslarından kaynaklanan Kcregrafik düzenlemelere" belki bu yol

dan varılacak "Millî Bale" ye malzeme olarak kullanılmak gerekir. Bu 

malzemenin de pir Folklor Arşivi'nde toplanması gerektiği açık bir 

hakikattir.

d) 3ı vesile ile Kalk Musikîsi ie Halk Danslarına yaklaşımın 
(Buğur, konservatuar ve Haö-'Oİarda olduğu gibi) Nişantaşı, Kadıköy ve

ya Çankaya'daki adamın Bağlama ve Kemence çalmayı öğrenerek temeldeki 

olguyu yaşamayan kişi sıfatı ile Pir Sultan Abdal söylemesi veya



Artvin Barı yapması şeklinde olmasına muhalif olduğumuzu bilvesile be
yan ederiz. Aşık Veysel'i İstanbulda da Aşık Veysel'den dinlemeyi yeğ 
tutarız. Bunun için teknik emrimizdadir. Halk Danslarını Otantik şekli 
ile tesbit edildikleri Filmden izlemek isteriz. Bugün bu teknik de mev
cuttur. Adı üzerinde : Halk Musikîsi, Halk Dansı,..

Yöresi var, tavrı var, saz çalma üslûbu var. Bütün bunlar ye
rine "Nişantaşı versionları" nı dinletmeye çalişmak abesle iştigal olur

Bu nedenle, (Eğer Authantısme iddiasından vaz geçilmiyorsa)
Halk Musikîsi ve Halk Dansları konularında yapılacak derleme, tesbit, 
inceleme ve yayın çalışmaları yeni bir Müzik ve Dans'ta kullanılacak 
öğeleri üretme çalışması olmak gerekir. Bunun için bir Folklor Ensti
tüsünü öneriyor ve gerek Konservatuar ve gerekse TRT' nin bu Enstitü
nün verilerinden kaynaklanan ve yararlanan bir görüşle Eğitim ve yayın 
yapması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

7- KÜLTÜR BAKANLIĞI MİLLÎ FOLKLOR MÜZESİ :

Türk Halk Musikisinin ve Halk Danslarının Sosyo Kültürel 
bütün çehresinin yansıtılacağı; Enstüruman, Nota, Resim, Grafik, Yerel 
Malzeme, Giysi ve Mankenlerle diğer unsurlardan oluşan eşyaların yer 
alacağı hir Millî Folklor Müzesinin teşkil olunması teklif olunur.



V. MİLLÎ EĞİTİM SAKARLIĞI BÜHYSSİHDE YAPILABİLECEK 
TURK MUSİKÎSİ İLE İLG-ILI DÜZEKL2KELI® :

i- İLKÖĞRETİM SAHASIYLA :

a) Ismarlama ve yarışmalar açmak suretiyle, Türk Musikîsi Özel1 
İlkleri taşıyan Çocuk Şarkıları 'nm yazılmasını ve çoğal:- 
mas mı sağl amak,

b) Temel Müzik Eğitimi ve Türle Musikîsi Eğitimini Bağdaştıran 
"Resimli, testli, oyunlu Müzik kitapları" Bastırıp dağıta
rak,' çocuğum "Ciddi Müzik" yoluna ilk adımını atmasını sağ
1 amale,

c) ilkokullar arası Beste yarışmaları duzenliyerek, yetenekli 
çocukları, ödül, Burs vb. şekillerde özendirerek, musikî 
sahasında teşvik etmek,

d) Gocuk Koroları kurulmasını sağlamak ve bu konuda yarışma- 
.l nr s.ç mCüi'i ,

e) Turk Çocuklarını, Xlok 7lut, Mandolin ve Pianonun yolaçtığı 
"Kulak ve Söylene Zafiyetinden" kurtarma yolunda, bunların
yanında Türk Musikîsi seslerini algılayabileceği küçük 
Türk Musikîsi çalgılarının (örneğin; Ut, Tanbur, Kanun, 
Cura, kaval vb. ) yanınım ve kolayca çalabilmeyi temin 
edici basit metotlar yazımını teşvik edici tedbirler al
mak,

f) Kultur bakanlığı ile işbirliği yaparak Ulusal ve Uluslar
arası "Çocuk Şarkıları Beste Yarışmaları", "Çocuk Koroları 
v arınmaları" aç mal-:,

g) rocuklar işin Eğitici, öğretici plaklar yapmak,



2- ORTA ÖĞRETİM SAHASINDA :

( İlköğretim sahasında uygulanan şekli temel almak üzere)

a) Bütün Ortaöğretimde, çocuğa Müzik yaptırma değil, çocuğun 
bizzat Müzik yaptığı ve yapmağı arzuladığı bir pedagojik 
Eğitim Politikasını tatbik sahasına koymak,

b) Kademeli olarak gelişen, temel Musikî ve Türk Musikîsi Eği
timini bağdaştıran Müzik kitap ve ders araçlarının yazımını, 
basımını ve dağıtımını sağlamak,

c) Çocuk şarkılarını Gençlik şarkılarını dönüştüren bir çizgi
de, Beste yarışmaları açmak, ısmarlamak ve bizzat gençlerin 
yazmasını sağlamak için teşvik edici tedbirler almak,

d) Türk Gencine öncelikle kendi Müzik Gerçeğini öğreten "Genel 
Müzik tarihi" kitaplarını yazdırmak, bastırmak, dağıtmak,

e) Koro ve Enstrüman çalışmalarının bu devrede de devamını sağ- 
lıyacak geliştirilmiş tedbirleri almak,

f) Kültür Bakanlığı ile işbirliği yapılarak gençler arasında 
Ulusal ve Uluslararası düzeyde Beste ve İcra yarışmaları 
açmak, ödüller, burslar vermek,

g) Gençlare Moral ve Estetik Şuû.r verecek Plâkların, Bantların 
yapımını sağlamak, Müzik Kulüpleri kurup buralardan ucuz 
plâklar, bantlar edinmelerini temin etmek,

h) Musiki . :tarihi ve diğer Müzik konularında Konferanslar, mü
nazaralar, açık oturumlar tertib etmek, haftalık konserlere 
devam edebilmelerini sağlıyacak indirimli abonman biletleri 
ve ayrıca Konservatuarla işbirliği yaparak cep "Partitura" 
ları bastırılıp, gençlerin konseri bunlarla izlemesini sağ-
T amalr
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Tabii, butun buraya kadar saydığımız ve daha çok geliştirile
bilecek "Temenniler tablosunun" uygulanmasında en büyült âmil'in, Mü
zik Hocalarının, Devlet Turk Musikisi Konservatuarından mezûn veya 
diğer Devlet Konservatuar veya Yüksek öğrenim kuramlarının Müzik Bö
lümünden Mezûn ve "Türk Musikîsi bilen (t) " hocalar olması gerektiği 
ni söylemeğe lüzum yoktur sanırız. Devlet Türk Musikîsi Konservatuarı 
mezunlarına Ortaöğretimde "Hocalık hakkı " verilmiyorda :



VI. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜNYESİNDE TÜRK MUSİKÎSİ İLE 
İLGİLİ OLARAK YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR

İnsan, bilmediklerini ayakla
rının altına koysa, başı göğe 
erer ....

Dışişleri Bakanlığı özellikle Musikîmizin Dış ülkelerde temsil 
edilmesi konusunda çok sorumlu ve duyarlı bir davranışın sahibi olma
lıdır.

Bugüne kadarki uygulamada, Modern Batı ile olan ilişkilerde 
"Sanatçılar", İslâm Dünyası ile olan ilişkilerde ise "Şarkıcılar" düa- 
litesini tetbik eden bir kültür anlayışına sahip olduğunu görüyoruz, 
Bakanlığın.. Bir taraf "işte bakın biz de sizin gibi Moderniz, çağda
yız" diye göz kırpıp, öbür tarafa da "işte siz de bundan anlarsınız" 
edasıyla dudak kıvıranbir "Kültür Diplomasisi" l

Bu davranışın, Devletin kültürel tercihini illâ "Batı" dan yana 
yaptığından kaynaklandığını sanmıyoruz. Bu davranış bilgisizliğin, bi- 
gâneliğin ve iki camı arasında bınamaz oluşun eseridir.

Bir göz şarkta, bir göz Garpta l Gönülse, Boş !

1- Dışişleri Bakanlığının Dış Ülke temsilciliklerine namzet her 
bireyinin Kültür ve Sanat konularındaki yeterliğinin denetlenmesi 
gerekir.

2- Bu uğurda Siyasal Bilgiler Pakültesinden başlamak üzere (özel
likle musikî konusunda) okul ve okul sonrası dönemde Eğitim ted
birleri alınmalıdır. (Devlet Kons. ilgili maddesindeki önerimiz).



3- Kültür Ataşeliklerine atananlar, özellikle Kültür ve Sanat ("bil
hassa Musikî) konularında imtihana tabî tutulmalıdırlar.

4- Bakanlık, Kültür anala-şmaları çerçevesinde yurt dışına göndereceği 
Sanatçıları, ahbaplık veya ilgisizlik kriteri ile değil, hakkaniyet 
ve özellikle kendi öz Kültür ve Sanatımızı "bihakkın temsil edebil
meye ehil sanatçılar arasından tesbit etmelidir.

5- Türk Musikisi alanından tu temsili gerçekleştirecek sanatkârlar 
konusunda ise bugün mevcut kuruluşlar olan Konservatuar ve Devlet 
Korosu ve TET ile görüş alış verişinde bulunması suretiyle bir ter
cih ve öneri yapması şayanı arzudur.

6- Eğer bir Türk Musikîsi Yüksek Koordinasyon Kurulu kurulabildiği 
takdirde (Özel olarak davet alanlar dışında) özellikle bu kurulun 
önereceği isimler "Sanat Elçiniz" olarak görevlendirilmelidir.

7- Bakanlık, Uluslararası bütün Müzik faaliyetlerini, (Festival, 
kongre vb.) kendi Ulusunun Sanatçılarını ve Dilim adamlarını takdim 
etme fikri ile takitetmeli ve gereken her türlü girişimde bulunmalı-
O. j. uT* •

8- Dış temsilcilikleri girişimi ile, bulundukları ülkelerde "Türk 
Sunieri" tertit edip, mutlaka "buralarda Türk Musikisi konserleri ver-

9- Türk Musikîsinin Dilimse! ve Estetik yönlerinin tanıtılması amacı 
ile Dış ülke temsilcilikleri vasıtası ile, o ülkelerdeki, Üniversite, 
konservatuar, Müzikolog! enstitü veya Fakülteleri ile Müzikhollerin
ce, Türk Sanatçı ve bilim adamlarının konser ve Konferanslar vermesi
ni sağlamalıdır.

10- Türk Musikîsinin tanıtılması yolunda, kitap, plak, Enstrüman 
sergilerinin açılmasına yardımcı olmalı veya bizzat yapmalıdır.



VII. NASIL LİR KONSERVATUAR ? NASIL LİR MUSİKÎ ?

Cumhuriyet Türkiyesi, Devlet Konservatuarı kurmuştur. Latı tar
zı musikiyi, çok sesli çağdaş musikîyi Türkiyede hakim.Kültür Müziği 
ilân etmek istiyen zihniyetin ürünü olarak..

Cumhuriyet Türkiyesi bir de Devlet Türk Musikîsi Konservatu
arı kurmuştur. Türk musikîsinin "Millî Özden kaynaklanıp çağdaşlığa" 
gitmesi için..

Şimdi, gidilecek çağdaşlık birinci konservatuarın çağdaşlığı 
ise, ikinci konservatuara ne lüzum vardır ? Yok eğer ikinci Konserva
tuarın çağdaşlık kavramı farklıysa, o zaman çağdaşlığın birkaç anlamı 
varda biz bilemiyoruz demektir.

İnsan hangi tarafa mensupsa o tur çağdaş olacak demektir neti
ce itibariyle,..

Belkide "Sarika-i hakîkat musademe-i çağdaşlıktan doğacaktır" 
günün birinde ..

Hangi tarafa mersup olunursa olunsun ve hangi tür müzik yanılır 
sa yapılsın, eğer sanat sahasında bir mahalle kavgasının tarajÇı isek, 
bu, bizim bazı maluliyetlere düçar olduğumuzun delilidir.

Cehalet, yok sayma, farkında olmama, küçümseme, hırslanma, dış
lama, öğrenmeme, yaklaşmama, anlamalı istememe, tavşana kaç tazıya tut 
deme ve daha dizi dizi maluliyet..

İşte çağdaşlığımızın temel taşları !



Zannediyorum bir gerçeği her iki tarafında kabul etmesi gereken 

bir çizgide gelişmelidir Türkiye'nin Musikîsi, Sundan Böyle..

Musikinin dış görünüşünü tabulaştırmadan, yapılarını sadistçe 

bir küçümseme mevzuu, nedeni yapmadan musikî öğrenmek ve her tür musi

kîden alabileceği 'kabiliyeti nisbetinde) mesajı kendi ülkesinin musi

kîsinin inşasında kullanmak..

Bunun dışında Piano Virtüözü olmak istiyormuş, olsun..Ama tan- 

buri Cemil’e küfretmeden.. Ataonal Senfoni besteleyecekmiş, bestele

sin.. Zekâi Dede'ye dil uzatmadan, saygı duymayı bilerek., üd çalacak

mış, çalsın.. Mozart'a kapı gıcırtısı demeden, saygı duymasını bilerek 

Hatta tunların her biri, birbirini bilerek...Bilerek...

Parklı anaçlı konservatuarlar "Düşman komşu" 'kapılarıdır. Amaç 

Türkiye için Müzik yapmak, Curk Sanatçısının sesini dünyaya duyurmak

tır. 3u sesin, güçlerini "Millî konservatuar" adı altında birleştir

miş. ve Eğitim programı ile Müfredatını yeniden düzenlenmiş ve Eğitim 

Programı ile müfredatını yeniden düzenlemiş TEK KONSERVATUAR 1 m han

çeresinden çıkması gerekmektedir.

Böyle bir konservatuarda Od çalan bir -salebe Saygun'un kompo

zisyon sınıfına, Piano çalan bir talebe de Bekir Sıtkı'nın, Alâaddin 

Yavaşca’nm Üslûp ve Usûl dersine girmekten "çağdışı utanmalar" duy

mamalıdır .



V- TÜRK MİMARİSİ VE MEKÂN TANZİMİ ALT KOMİSYON RAPORU

Başkan : Prof. Dr. Oktay Aslanapa
Üyeler : Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli

Dr. Ekrem Hakkı Ayverdi 
Prof. Dr. Mehmet Çubuk 
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I. Durum

Yeryüzünde çeşitli milletlerin mimarisi ve sanat eserleri, 

onların kültürlerinin bir ifadesidir. Bugüne kadar yaratılan eser

ler ayni zamanda bir "kültür tarihi", insanlığın sanat kültürleri

nin bir tarihidir. Mabetler, camiler, kiliseler, mezar yapıları, 

türbeler, kümbetler gibi yüksek sanat eserleri, milletlerin dünya 

görüşlerinin, inanışlarının açık ifadesini bize aksettirmektedir.

Türk mimari eserlerini ve tarihi siteleri meydana ge+iren 

kültür mirasımızı şeyle tasnif edebiliriz:

1. Dini yapılar: Camiler, mescidler, namazgahlar, medre

seler, tekkeler, zaviyeler, hazirelen, türbeler, makamlar, mezar

lar, mezarlıklar.

2. Dini olmayan yapılar (sivil mimarî) : Türk evleri, ya

lılar, köşkler, konaklar, saraylar, kasırlar, hanlar, kervansaray

lar, mektecler.

3. Su mimarisi ile ilgili yapılar : Köprüler, çeşmeler, 

sebiller, su kemerleri, su bentleri, su terazileri.

<S. Askerî yapılar : Kaleler, Surlar, Kışlalar  vb.

Bunlar gibi aria kalan aiğer gayrimenkul tarihî eserlerimizin he

men hepsinin önce tesbitleri ve ilmi leğerlendirmeleri yapıldıktan 

sonra behemal korunmaları için gereken tedbirlerin alınma yoluna 

gidilmelidir. rü*ün devlet teşkilâtının desteği ile yukarıda kısa

ca belirtmiş olduğumuz mimarî eserlerimizi, tarihî süleri, mahal

li renklerini muhafaza eden şehir köşelerini, eski ahşap mahalle

leri, eski bahçeleri mesire yerlerini, milli parkları, korularımızı,



ok meydanlarını koruma ve kurtarma seferberliği ilân ederek, titiz
likle uygulama safhasına geçmelidir.

Eski Türk sanat eserlerinin henüz tam bir envanteri ya
pılmadığı gibi bunların İlmî olarak incelenmesi de eksik ve yeter
sizdir.

En mühim mesele bu eserlerin sürekli olarak bakımı ve 
onarılmasıdır. Halbuki bu tarihî yapılar harab olmaya yüz tuttuk
tan sonra restore edilmeleri yoluna gidilmektedir. Bu yüzden "De
vamlı bakım", restorasyondan daha önemlidir. Bu gün memleketimizde 
bu eserlerin bozulan kısımlarını aslına uygun bir şekilde tamir 
edebilecek yeterli mütehassıs eleman ve uslalar yoktur. Böyle 
mütehassıs elemanları ve ustaları süratle yetiştirmezsek kalan 
eserlerin de zamanla yıkılacağı ve yok olacağı şüphesizdir. Dikkat 
edilmesi gereken diğer bir husus, mimarî eserlerin bakım ve tamir
lerinde, külliye binalarının bütünü ile ele alınıp değerlendirilme-, 
leri hususudur. Yalnız mimarî eserlerle kalmayıp, her çeşit eser
ler için de bu geçerlidir. (halı, çini, maden işleri, kumaşlar, 
ağaç işleri vs.gibi) Bunların aslına uygun olarak res+orasyon ame- 
liyeleri ve konservasyonları İlmî bakımdan incelenmeleriyle müm
kün olabilir. Bilgisizce yapılan tamirler sanat eserlerini bozmak, 
değiştirmek ve çirkinleştirmekten başka işe yaramaz.

IX. Tedbirler

Memleketimizde eski eserlerimizi İlmî olarak tanxtıp öğre
terek restoratör ve konservasyon için mütehassıslar yetiştiren bir 
eğitim müessesesi maalesef halâ kurulamamıştır. Bu eğitim merkezi 
tam teşekküllü bir "Türk G-üzel Sanatlar Üniversitesi" veya faküliesi



kurulmakla gerçekleşebilir. Türkiyemizin gerçeklerine intibak etmiş 
bir Türk Güzel Sanatlar üniversitesi veya fakültesi kurulduğu tak
dirde; Anadolu Türk Sanatı ve Mimarîsinin temelini meydana getiren 
eserlerin zaman ve mekân içinde ayrıntılı olarak incelenmesi, bun
ların bakım ve -tamirlerini yanacak mimar, mütahassıs elemanların 
yetişmesi saklanacağı gibi Türk Sanatının bütün dallarının şaheser
lerinin fişlerinin de bulunacağı büyük bir arşivin, bir merkezin de 
kurulması imkânı doğacaktır. Titizlikle hazırlanmış külliye binala
rının roleveleri ve maketleri sayesinde bugün yıkılmış evlerin res
torasyonu veya or+aian yok olmuş eserlerin restitüsyonu için de esas 
kaynak meydana ge4irilmiş olacaktır. Ayrıca roleve, nlan, envanter, 
arşiv çalışmaları ve ihtisas kütüphaneleri ile bu araştırmalar de
vamlı olarak beslenecek ve gelişecektir.

Re s horat.cr mimar, sana4 tarihçisi ve yetiştirilmiş ustalar
dan ibare4 cir ekic her yıl eserleri /erinde gözden geçirecek, ge
rekli tgdbirleri almak suretiyle devamlı bakımın yapılması da sağ
lanmış olacaktır. Böylelikle, eserlerin harap olmaya yüz tuttuktan 
sonra yüz milyonlar safedilerek restorasyonu da önlenebilecektir.

Kurulacak Türk Tüzel Sanatlar fakültesi 'r.de elemanlar -teo
rik ve pratik olarak günlük hayat ile bağlantılı islerde de çalışa
cak şekilce hazırlanacaktır. Millî kültürümüzün ve tarihimizin se
nedi olan vatan toprağına Türk damgasını vuran bu eserlerin bakım 
ve onarımı için hiç bir fedakârlıktan kaçınmamak ve bu şuuru bütün 
eğretim müesseselerine ve devlet teşkilâtına aşılamak, başarı sağ
lamanın esası olacaktır.

Artık, eski eser ve kültür mirasımıza şahin çıkacak devletin 
yönetim mekanizması içinde kurulmuş, personel ve malzeme ihtiyaçla
rı karşılanmış bir merkeze büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Yukarıda



belirtildiği gibi bu merkez ya YÖK bünyesinde bir üniversite veya 
fakülte şeklinde olur, ya da Devlet Bakanlığına bağlı "Türk Kültü
rü Araştırma ve Dokümantasyon Genel Müdürlüğü" şeklinde olabilir. 
Veya bugünlerde kurulmakta olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük
sek Kurumun'nun bir parçası olarak "Türk Kültürünü Araştırma ve Uy
gulama Merkezi" şeklinde de tezahür edebilir.

Başlangıçta, mesuliyeti muhtelif resmi teşekküllere dağıtıl 
mış eski eser varlığının genel sorumluluğunu alacak bu merkez ka
nun ve yönetmeliklerle teçhiz edilmelidir. Merkezin kütüphane, ar
şiv ve dokümantasyon bölümleri için Küldür Bakanlığı, Bayındırlık 
Bakanlığı (Karayolları ve diğer müdürlükler), Vakıflar Genel Mü
dürlüğü, Üniversiteler (Mimarlık Tarihi ve Restorasyon, Fana t Ta
rihi Bölümleri) gibi kurumlarm elinde bulunan malzeme ve arşiv 
başlangıçta iyi bir imkân olarak devralmabilir. Ayrıca, ilim adam 
ları ve araştırıcıların vefat ve benzeri sebeplerle kaybolup giden 
şahsî arşivleri (kitap, fotoğraf gravür, slayt, tablo, film ve el 
sanatları örnekleri gibi) adlarına demirbaşa ve kullanılmaya açık 
tutulmak şartıyla hibe veya satın alma yoluyla toplanabilir. Yayın 
ve malzeme temin etmede "Derleme Müdürlüğü" yerli ve yabancı üni
versiteler, Enstitüler'le yakın bağlar kurulup satın alma dışında 
mübadele yolu da kullanılabilir.

Belli prensiplere bağlanacak olan arşivde, çalışma ve arşiv 
malzemesini kullanmada, malzemeyi veren kurum ve şahıslara araştır 
malarını yayınlamaları için imkân ve zaman limitleri verilmeli (me 
selâ 10 yıl gibi) bu zamanı aşan malzeme ve dokümanın yayını araş
tırıcılara açık tutulmalıdır. (Doküman mahreci ve arşiv adı zikre
dilerek yayınlamalarına imkân verilmelidir.)
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Kurulacak bu "Merkez" eski eserleri tesbit ve belgeleme, in
celeme yapacak yetişmiş elemanlara, ilgili yüksek öğretim müessese- 
lerinden titiz ve İlmî araştırma seviyesine gelmiş elemanlara vazi
fe vermelidir.

Mimarî ve mimariye bağlı sahalarda eski eser restorasyonun
da çalışacak ustaları yetiştirmede mevcut "Yapı Meslek Okullarıfln- 
dan bazılarında bu dallarla ilgili yeni bölümler açılmalıdır.

Merkez gerek İlmî araştırma, gerek tesbit ve dökümante eden 
ve gerekse restorasyon yapan elemanlarını ise; devamlı kurslar ve 
seminerlerle geliştirmelidir. Bu meslek içi- geliştirme faaliyetle
ri, diğer sahalardaki elemanlarına da tatbik edilmelidir.

Ayrıca bu "Merkez" elemanlarının meslek içi yetişme ve eği
timlerinde, yurt dışında "eski eserleri koruma" ; restorasyon ve 
konservasyon metodlarından ve modellerinden de istifade etme yolla
rına behemal gidilmelidir.

Bu gün artık eski eserlerin muhafazası mevzuunda; abide va
sıfları taşıyan tek mimarî yapılardan sonra daha geniş sahalarda 
toplanmış çok sayıda eserlere sıra gelmiştir. Tarihî aMdeleri çev
relerini muhafaza konusundan, toplu yerleşme sahalarını muhafaza 
konusuna geçilmiştir. Toplu yerleşme sahaları içine giren Kültür 
değerlerimiz ise; şehir ve köy yerleşmeleri ile bunların içinde ve 
çevresinde yeralan tabii tabiat parçaları şeklinde tarif edilmek
tedir.

0 halde muhafazanın toplu yerleşme mikyasında ele alınmasın
dan tek yapıya kadar inen bir sıralama yapmak mümkündür. İşte mi
marî ve mekân düzenleme ile ilgili şehircilik bu safhada iç içe



girmekte ve bu iki disiplin birbirinden etkilenmektedir. Bu iki di
siplinin çalışmalarını ortak bir ifadede toplamak ve boylece muha
faza edilecek toplu yerleşmeyi, ihtiva ettiği mimarî eserlerle bir
likte, bir kültür çevresi olarak görmek gereklidir. Dolayısıyla mü
him olan bu tarihi çevreyi, o çevrede yaşayan insanların yaşama bi
çimine uygun olarak tasarlamak ve yaratmaktır. Elbette bu çevre yal
nız maddi çevre olarak sınırlandırılmamalıdır. Bir kültür hâzinesi 
olarak değerlendirilmeli; bugünü ve yarını içine alacak şekilde 
incelenmelidir.

Tarihi çevrede ve bilhassa eski şehir vasfı taşıyan yerlerde 
yapılacak mimarî eserlerin tarihi çevre ile intibakı temin edilmeli 
ve memleketin siyasi, ekonomik imkânları, gelenekleri göz önüne alı
narak yapılmalıdır. Çünkü kültür meselelerinde, geçmişte.yapılanlar 
geleceğin temelini teşkil ederler.

Tarihi çevrelerde yapılan mimarî faaliyetlerde doğru ve man
tıklı bir birleştiricilik, devamlılık aranmalı ve bu birleşüricili- 
ği temin edecek tasarımlarda eski mimarîden faydalanılmalıdır.

Yerleşmeler; kendi mazileriyle, kültürleriyle uyumlu ve yeni 
ihtiyaçlar dikkate alınarak ve eski dokuların özü muhafaza edilerek 
geliştirilmelidir. Ancak günümüzdeki hızlı şehirleşme ve ekonomik 
gelişme içinde şehirlerimiz plânsız, düzensiz büyümekte, hızla de
ğişerek bozulmaktadır. Bu hızlı değişmenin içinde bozulmayı artı
rıcı hatta yanlış olarak sözde modern şehircilik ve mimarlık tat
bikatlarıyla ortaya çıkan şehirleşmeden, yabancılaşmadan şiddetle 
uzak durmamız gerekir.

şehirlerimizi ve gelişmelerini kontrol edecek, şehircilik 
ve mimarlık eğitim programları içine teknik-artistik bir disinlin



olarak 5ehir mimarlığı konmalı ve bir meslek eğitimi yapılmalıdır.

Böylece arazi ve yakın çevre ile temas kurarak yaşayan ve y 
yerleşmeyi canlı kılan, belli bir kaliteyi yaratan mimari elde et
mek mümkün olabilir. Bu meslek sahası içinde köy, kasaba, ilçe ve 
şehirlerimizde ele alman bölgelerin projelendirilmesinde başarılı 
sonuçlar alınabilir.

Yurdumuzda Türk şehircilik kültürünün yaratılmasına zemin 
hazırlanmalı&ır. Şehirciliğe ait bu kültür, mimarî ile projelen
dirme arasında bütünleşmeyi temin edecek ağırlıkta olmalıdır. Bu 
da ancak eğitim muesseselerinin gayretleri ve bu yolda hazırlan
mış eğitim programlarının zamanla geliştirilmesi ile olabilir. Bil 
hassa kurulması tavsiye edilen "Türk düzel Sanatlar Üniversitesi" 
veya fakültesi bu durumu rahatlıkla mümkün kılabilir.

Yurdumuz tarihi çevre ve mimarî varlıklar, tabii zenginlik
ler itibariyle büyük imkânları olan bir ülkedir. Bu değerlerin hız 
lı, düzensiz ve plânsız şehirleşme karşısında korunması gerekmekte 
dir. Bu yönlerden eski şehirlerin, kasabaların düzenli gelişmesini 
■•■emin edecek plânlarda korumaya ağırlık verilmeli, tarihî mirası
mızı ortadan kaldıran unsurlara yer verilmemelidir. Meselâ başta 
tstanbul olmak üzere Kastamonu, Kütahya, Mardin, Bursa, Kayseri, 
Gaziantep, Muğla vs. gibi daha pek çok ilimizde eski karakterini 
koruyan eski şehir çekirdeklerinin muhafazası mutlaka gereklidir. 
Kula, Safranbolu, Göynük ile beraber adları zikredilebilecek çok 
sayıdaki ilçemiz de aynı ilgiyi beklemektedir.

Eski yerleşmelerde yeni yerleşme sahaları kurulurken eski 
çekirdeklerdeki yapılardan ilham alınmalı ve fa.ydalanıİmalı, "ko
ruma" bu esaslar üzerine kurulmalıdır.



Gayri menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun mev
cut yapısı içinde tarihi çevrelerin korunmasıyla ilgili kararları, 
ancak priblem kurula intikâl ettikten sonra ele alınabilmektedir. 
Kurulun icra ve denetim yetkisi ve teşkilâtı yoktur. Hâlbuki tarihî 
yapıların incelenmesinde ve korunmasında daha başka tedbirler ve 
çalışmalar gereklidir. Maalesef Anıtlar Kurulu bu boşluğu bildiği 
hâlj|e hiç bir teşebbüste kulunmamış, dolayısiyle çalışmalarında ba
şarılı olamamıştır. Durum meydandadır, memleketin en seçkin sivil 
mimarî örnekleri, çeşmeleri, sebilleri, koca mahalleleri, millî 
parkları, tarihî sitleri gözlerimizin önünde yok olmuştur. Bu bakım
dan yepyeni bir teşkilâtın kurulması yoluna gidilmelidir.

Millî parkların, tarihi mesire yerlerinin, ok meydanlarınn, 
konf^TlT jaUflUHa- icfch ei<krk«şmeEQBSef-Baıı yallarda bir çok şehir ve ka
sabalarda "tarihî çevre yağması" faciasına hiç bir tedbirle karşı 
çıkılmamış ve bu sebeble bir çok tarihî sit'ler tarihin karanlıkla
rına gömülmüştür. Meselâ, bir millî park olarak kabûl edilmiş bulu
nan Boğaziçi yağmaya uğraasışş, her köşesinden birer çürük diş gibi 
fışkıran beton yığınlarına ses çıkaran olmamış, Osmanlı İmparator- 
lığından kalma derece değerli ünik bir (açık hava spor müzesi) 
olan OK MEYDANI, nişan taşları ve bir çok âbideleri ile gece kondu
lar tarafından işgal edilmiş, tarihî mesire yerlerinin her köşesin
den birer parça koparılmağa başlanmış, meselâ müstesna "küçüksu me
sire" çayının önemli bir parçası Anadolu Hisarı kulubü ve tesisleri 
tarafından işgale ma'ruz kalmış ve bütünlüğü yok edilmiştir. Kağıt
hane mesiresi imha edilmiş, fevkalâde bir iç deniz olan Marmara kir
liliğe terk edilmiş, Haliç (50 yıl içinde), İzmit körfezi, Kalamış 
koyu, Ataköy önü (20 yıl içinde) âdeti denizden zehirli gazların 
fışkırdığı bir mahal hâline dönmüştür.



Bugün iyice bozulan mekân tanzimi anlayışı yüzünden, eski 
meydanlarımızın özellikleri kaybolmuş, şehirlerin karakterlerini 
meydana getiren mekânlar, tarihî sit'ler, eski ahşap mahalleler eri
miş, yok olmuştur.

Daha düne kadar, Avrupalı seyyahların Türk şehirlerini dün
yanın en güzel köşeleri olarak vasıflandırmaları boşuna değildi.
Bu şehirlerde görülen o muhteşem estetik duygu, romantizm, tabiat 
ile kucaklaşma, güzellik ve mânevî hava, kutsallık duygusu, mima
rinin el san'atları ile bütünleşme alışkanlığı sür'atle kaybolmaya 
başlamış, yerini birbirine benzeyen ruhsuz beton yığınları almıştır. 
Bugün her şey çirkin ve takliddir. Bu beton yığınlar yüzünden şe
hirlerimizin birbirine benzemeğe başladığı görülmektedir.

görüldüğü gibi geçmişte son derecede düzenli olan bir kül
tür gelişmesi günümüzde hızla dejenere olmaktadır. Türk mimarı ör
neklerinin tek yapı ve yapılar gurubu olarak veya içinde yer aldı
ğı bir şehir parçası olarak korunması, tecrübî çalışmaları gerek
tirmektedir. Bu çalışmaların; içinde yaşayanlara, şahıslara ve en 
mühimi toplumumuza, çağımıza uygun düşmesi lâzımdır. Yeni yerleş
melerde de millî mimarimizin yorumlanmış şekilde aksetmesi sağlan
malıdır. Memleketimizin büyük şehirlerinin, metropoliten sahalar 
olarak ilân edilen yerleşmelerinin problemleri halledilirken; ma
hallî idarelerin dışında devletin organize etme, denetleme ve des
tek olma, fon ayırma gibi yardımları temin edilmelidir. Bilhassa 
t s ■‘•anbul1 da tarihî şehirin esasını teşkil eden üç önemli bölgesi 
(İstanbul yarımadası - Haliç - Boğaziçi) mutlaka korunmalı, düzen
lenmeli, değerlendirilmeli ve devlet bu işe öncelik vermelidir.

Şehirlerimizdeki mimarî eserler iki gurupta ele alınmalıdır.



1. Abidevi mimarî eserler: Bu mimarî eserlerin korunması
ve değerlendirilmesi mutlaka yakın çevresi ile beraber yapılmalıdır.

2. Korunmuş bölgeler: Eski yerleşme bölgeleri, şehirler 
içinde yer »lan özel sahalardır, şahıs mülkiyetinde olan bu yerle
rin projeleri devlet tarafından yapılmalı, denetimi mahalli idareler 
lerce üstlenilmelidir. Bu gün artık şehirlerimizde günün şartlarına 
ayak uyduramayan bozulmuş ve gayri sıhhi bölgeler hemen korunmuş 
bölge ilân edilerek, yaşayan eski evler gibi projelendirilmelidir.

yurdumuzun tamamında bu işlerin düzenli ve planlı bir 
şekilde yapılabilmesi için bir "Türk Şehircilik Kanunu"nun çıkartıl
ması gereklidir. Bu kant|nd.a şehirlerimizde belli bir şehircilik di
siplini yaratacak hususlara yer verilmeli ayrıca tip imâr yönetme
liklerinden farklı şekilde her bölgenin özelliklerine göre proje
lendirme rehberlerinin hazırlanması istenmelidir.

Tarihî abidelerini, sanat eserlerini seven, koruyan, 
onları inceleyen, tabiatı seven; çevreyi, mekânı korumaya çalışan 
insanlar yetiştirmek için çocuklarımıza çok köklü bir eğitim ver
mek mecburiyetindeyiz. Bununla da yetinmeyip televizyon, radyo ve 
çeşitli basın vasıtalarıyla topluluğumuza mekân korunmasının yol
larını , abidelerimize sahip çıkılmasını eski eserlerin korunma ve 
restorasyonlarında karşılaştığımız güçlükleri devamlı olarak duyu
rarak, bu millî meselenin geniş kütlelere maledilmesini de sağla
malıyız.

Ticarethane ve dükkân gibi yerlerin, sahiplerinin zev
ki icâbı flaresan reklâmlarla ve kötü yazılı ilânlarla yapılarını 
süslediklerini zannederek, farkına varmadan şehirlerimizin çevrele
rini büsbütün çirtoinleştirdikleri görülmektedir. Bu acaib serbestiye



müsaade edilmemeli ve binalara bir, iki Hp yazı ile münasib yerle
re yapının mimarı tarafından yazıları hazırlanmalıdır.

En son olarak, çıkarılacak "Türk şehircilik Kanunu"nda 
şehir mekânlarında serbestçe duvarlara yapıştırılan ilân ve afiş
lere müsaade edilmemelidir. İlân konusu disipline sokularak, şehir
lerin bu yolda çirkinleştirilmesi ve kirletilmesine bir son veril
melidir. Artık batıda olduğu gibi belediyelerimizin sınırladığı, 
çerçeveli mahâllerin dışına afiş ve ilân asılması kanunen yasak
lanmalıdır.



VI- TÜRK MİMARİSİ VE MEKAN TANZİMİ AUT KOMİSYONU 
Prof. Dr. Feridun AKOZAN'IN ÖZEL RAPORU



TÜRK MİMARİSİ VE MEKÂN TANZİMİ VS İLGİLİ RAPOR

Kültür varlıkları toplamların tarihleri boyunca (yaşamları 

boyunca) içinde bulundukları, kullandıkları ve ürettikleri herşey- 

dir. Kültür varlıkları elle tutulur, gözle görülür, nağmelerle ifa

de edilir, yazılarla yazılır, sözlerle söylenir ve hatıralarda ya

şar. Kültür varlıklarının hüviyeti ve muhtevası bir birikim sonucu 

ve mahsulüdür. Bu birikimde geleneğin payını teslim etmek lazımdır. 

Ancak, bu tutum çağdaş olmaya engel olmamalıdır. Kendimizi donmuş, 

gelişmez bir halde tutarsak, bir birikimler deposu olmaktan kurtu

lamayız. Kültür dinamik olmalıdır, Kültürün gelişmesi sayesinde 

gelenek de değer kazanacaktır. Yenileme, kültür hareketlerinin ve 

hüviyetinin dinamik şartı olmalıdır.

Kültür, sosyal hayata çeşitli yönlerden bağlı olduğuna göre, 

bütün kültür politikaları uygulamalarında; eğitim, bilim, teknolo

ji, çevre ve iletişim politikaları ile birlikte mütalâa edilmelidir 

Buna göre, kültür politikasının kilit meselesi eğitimdir. Okul içi 

ve okul dışı eğitimi dikkatle gczcnürde bulundurmak lazımdır. Eği

tim; eleştirici, yaratıcı, bağımsız ve yapıcı olmalıdır, o şekilde 

ki, halk kültürü ile münevver kültürü arasındaki seviye azaltılmış 

olsun.

Toplamlarda oluşan maddi ve manevi varlık, insanın ve dolayı

sıyla o toplumun kültürünü, uygarlık seviyesini teşkil eder.

Nesiller boyunca toplamların meydana getirdikleri ve nesil

den nesile aktardıkları şeyler onların kültür varlıklarıdır. Dünya

da ne kadar (sosyal topluluk, bugün için millet) varsa, o kadar 

kültür ve onların ürünleri "Milli Kültür Varlıkları" vardır.



Milletler kültürleri ve kültür varlıkları ile yaşarlar. Mil
letleri ancak kendi kültürleri ve kültür varlıkları ile ayırmak, be
lirlemek mümkündür.

Millî kültür, bir toplumun tarihi boyunca, yaşamı içinde olu
şan manevî varlığını ifade eder. Millî Kültür toplumun hazır olarak 
bulunduğu varlıklar değildir. Millî Kültür toplumun bütün maneVİ ve 
fikri faaliyetlerinde meydana çıkar. Ancak, bu meydana çıkışın en be
lirli müşahhas biçimleri toplumun sanatında görülür. Böylece, sanat 
ürünlerine "uygarlığın miyarı olan Millî Kültür varlıkları" olarak 
bakmak gerekir: Mimarlık, edebiyat, resim-heykel, müzik.

Yukarda, toplumlarm statik olmayıp dinamik varlıklar olduk
larına işaret etmiş idik, tarih ve ananenin, toplumu donuk bir suret
te bağlamaması, onun çağdaş olmasına engel olmaması gereğine işaret 
etmiş idik. Ancak, Millî Kültürün değişmesi, yok olması, toplumun Mil 
lî karakterinin ortadan kalkması demektir. Böyle bir tehlikeykarşı- 
smda millet olmuş toplumlarm uyanık bulunmaları ve Millî Kültürün 
korunmasında kesinlikle kararlı olmaları şarttır.

Millî Kültürün korunması, bir bilgi ve metod sorununu da be
raber getirir. Millî Kültür tarih boyunca oluşur, fakat bugün yaşa
yan, bugünün şartlarına göre yaşayan canlı varlıklardır. Tarihi Mil
lî Kültür varlıklarımızın korumasına paralel olarak günümüzün Kültür 
değerleri de yarının anıtları olarak aynı dikkat ve ihtimam ile korur 
malı, bakılmalıdır.

Karakterleri ve yapıları itibariyle Kültür varlıklarında bazı 
ayırımlar yapmak gereklidir.
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- (Nesnel) Taşınmaz kültür varlıkları (gayrimenkul tarihi 
anıtlar): bina ve yapılar, yapı toplulukları, mimari çevre

- (Nesnel) Taşınır Kültür varlıkları: her türlü eşya, sanat 
eserleri (taşınmazlar dışında, insan eliyle her şey).

- Müzik

- Edebiyat

- Hatıralarda yaşayan Kültür varlıkları, adetler, gelenekler.

Bunlardan bir çeşidi, Taşınmazlar Tarihi anıtlar, monumants 
historiques, toprağa bağlı bulunmaları özellikleri ile, ayrı değer 
ve ayrı karakter sahibidirler. Bir toplumun "taşınmaz-gayrimeılkul" 
Milli Kültür yarlıkları, o toplumun üzerinde yaşadığı toprakların 
şahitleridir.

Türk mimari eserlerini ve tarihi sitlerini teşkil eden bu 
Kültür varlıklarımızı şöyle tasnif edebiliriz:

- Dir.î mimari eserleri: camiler, mescitler, medreseler, tek
keler, zavi?/eler, naaazgâhlar, türbeler, makamlar, hazireler, mezar
lar, mezarlıklar.

- Sivil mimari eserleri: Türk evleri, köşkler, konaklar, ya
lılar, kasırlar, saraylar, kervansaraylar, tüccar hanları, ardiye
ler, deoolar, zindanlar, hapishaneler, mektepler, çiftlik, binaları, 
kapanlar, kuleler.



- Sanat binaları (Travaux d'Art) : Köprüler, su kemerleri, 
su bentleri, kaynaklar, su yolları, sarnıçlar, su depoları, su te
razileri, çeşmeler.

- Sanayi binaları: fabrikalar, imalathaneler, yel değirmen
leri, su değirmenleri, yağhaneler.

- İnsan eliyle düzenlenmiş arazi: Türk bahçeleri, mesireler, 
korular, setler, cirit meydanları, çomak oyunu meydanları, ok mey
danları .

- Askeri binalar ve tesisler: Kışlalar, karakollar, bostancı 
ocakları, kaleler, şehir surları, cephanelik, baruthaneler.

- Tarihi çevre, yukarda sayılan binaların teşkil ettikleri 
topluluklar: külliyeler, mahalleler, meydanlar, çeşme başları, na- 
mazgâh ve çeşmesi, kale içleri, Türk şehir dokuları

Gayrimenkul tarihi eserlerin ve tarihi çevrenin korunması:

Yukarda sayılan bütün bina ve çevre, Türk Kültürünün önemli 
varlıklarıdır. Ancak, tarihi anıtlar ve çevrenin bir cnemli özelli
ği vardır ki, taşınır kültür varlıklarında bu özellik yoktur. Taşı
nabilen tüm Millî Kültür varlıkları isminden de anlaşılacağı üzere 
taşınabilirler, yani yer değiştirebilirler. Taşınmaz kültür varlık
ları ise, yer değiştiremezler. Bu özelliği ile tarihi anıtlar ve 
çevre o kültürün vatanını belirlemektedir. Bu topraklar üzerinde 
eğer Türk Kültürünün eserleri var ise orası Türkiye'dir. Bu bakımdan 
tarihi anıtlarımızın özel bir dikkatle korunması gereklidir. Çünkü 
vatanımızın nerede olduğunu göstermektedir.



Taşınmaz kültür varlıklarının korunması pek çok operasyon
ları içine alan, bilim ve teknikten geniş ölçüde yararlanan ve pek 
çok sektörlerin paylaştığı kompleks olaylardır.

1- Korunması gerekli mimari eserleri ve çevreleri belirlemek 
Bu işe "tesbit" eylemi denir.

2- Tesbit edilen eserler hakkında koruma kararı almak ve bu 
eserleri "Korunması gerekli eserler" olarak tapuya kaydetmek. Bu işe 
"tescil" eylemi adı verilir.

3- Korunmak üzere tescil edilen taşınmaz eserin nasıl koru
nacağını kararlaştırmak ve koruma uygulamasını gerçekleştirmek?

Bu üç bölümün her biri gerçekte, yukarda da açıklandığı gibi, 
pek çok işleri ihtiva etmektedir. Burada kısaca açıklayalım:

1- Tesbit : Korunmaya değer olduğu düşünülen binaların 
eski eser fişini hazırlamak işidir. Eski eser fişinde biranın kadast 
ro planı, fotoğrafları, tarihi bilgiler ve bir miktar eserin tarifi 
bulunur. Tesbit işi, tarihi taşınmaz kültür varlıklarından anlayan 
elemanlar tarafından yapılır (sanat tarihçileri veya mimarlar). An
cak tesbit henüz kati değildir. Bundan sonraki, safhada katî korunma 
kararı ihtisas sahibi komisyonlar tarafından verilecek ve tescil mu
amelesi yapılacaktır.



2- Tescil (envanter defterine kayıt etmek): Tesbit edilen 
eserler hakkında mütehassıs bir heyet tarafından korunma kararının 
verilmesi işlemidir. Korunması için yeni tescil kararı verilen ta
şınmaz eser tapu siciline kayıt edilir. Tescil edilen eser, yetkili 
komisyonların vereceği kararlar ve onaylayacağı projelere göre tamir 
veya restore edilir ve yine o komisyonun vereceği karara göre o bi
naya uygun kullanma şekli (fonksiyon) verilir. Yurdumuzda halen bu 
görevi "Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu" yapmakta
dır. Ancak, yurdumuz toprakları içinde bulunan bilcümle gayrimenkul- 
ler ve çevreler hakkında koruma kararı vermek ve restorasyon proje
lerini inceleyerek onaylamak çok yüklü ve uzun çalışma isteyen bir 
iştir. Kurulan oluşma ve toplanma şekilleri günümüzde bu görevlerin 
hakkıyla yerine getirilmesini güçleştirmektedir.

3- Koruma uygulaması: Hakkında "korunma" kararı verilen bir 
gayrimenkulün veya mimari topluluğun nasıl korunması gerektiği ko
nusunda yine bu komisyon karar verir. Bu karar bir restorasyon proje
si ve raporu ile belirlenir.

Yurdumuzda bugün korunması gerekli bir binanın korunması, 
maalesef, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun vermekte olduğu tek korunma ka
rarı ile kalmaktır. Bu korunma kararı ile o tarihi anıtın korunacağı 
Devletçe zannolunmaktadır. Devlet, koruması gerekli gayrimenkuller 
için halen başka hiçbir hizmet ve yardım getirmemektedir. Bu hâl, 
başından beri, senelerden beri devam etmektedir. Bunun neticesi, 
hakkında korunma kararı verilen mimari eser harabeye terkedilmek- 
te ve böylece Millî Kültür varlıklarımız büyük kayıplara uğramış 
ve uğramaktadır. Haddizatında devlet, korunacak bina sahiplerine 
korumak için yardımlar yapmalıdır. Bunları kısaca söyle sayabiliriz: 
Vergi muafiyeti, restorasyon için ucuz faizli kredi yardımı, yine



restorasyon için belli şartlarla karşılıksız para yardımı, malzeme 

yardımı, restorasyon için teknik yardım (proje yardımı), en sonunda, 

korunacak binanın devlet tarafından satın alınması (istimlâk=kamulaş 

tırma). Bu sayılan imkanlar sağlandığı takdirde korumanın cazip bir 

hale geleceği ve bunun sonucu da tesirli bir koruma olacağı tabiidir 

Bu tedbirler alınmadığı için Türkiye'mizde çok sayıda ve süratli ko

runması gerekli tarihi bina kaybı vardır.

Millî Kültür varlıklarımızın önemli bir bölümünü teşkil eden 

tarihi anıtlarımız ve tarihi sitlerimizin tesirli bir şekilde koru- 

nabilmeleri için alınması gerekli tedbirleri şöyle açıklayabiliriz:

a. Millî Kültür varlıklarımızın değerini ve korunması gerek
tiğini topluma ulaştıracak tedbirlerin alınması :

a.l) Her türlü yayın, sergiler, konferanslar, filmler, 

kitaplıklar, arşivler, (okul dışı eğitim_)

a.2) Korumayı mümkün kılacak devlet yardımları (para, 

malzeme, teknik yardım, vergi muafiyeti)

a . 3 )  Koruma işlemini yapacak teknik eleman yetiştirilmesi 

(restoratör mimar, sanat tarihçesi, arşivist).

a . 4 )  Malzemeyi korumak üzere araştırma yapacak laboratu- 

varlar, tarihi binaların korunmasında kullanılacak malzeme araştır

maları yapılması.

a . 5 )  Restorasyonları yapacak ehliyetli müteahhitler, us

talar, işçiler yetiştirilmesi.



b. Gayrimenkul İniltür varlıklarımızın tahribi ve harab olması;
bu kayıplar başlıca uç yoldan olmaktadır;

b.l) Gerek toplumun gerekse devletin memurlarının koru
nacak binaları ve çevreyi tanımamaları. Korunacak Killi Kültür değer
lerinin devlet görevlilerine ve topluma tanıtılması ve sevdirilmesi 
devlete düşen bir görevdir.

Yukarda bunun adına okul dışı (yaygın) eğitim adını 
vermiş idik (halk, mahalli idareler, devlet memurları).

b.2) Günün ekonomik şartları da tarihi anıtların yokol- 
aıasma sebep olmaktadır. Yıkılacak binaların arsalarında daha yoğun 
ve yüksek binaların yapılması, tarihi değerlerin korunması yanında 
daha tercih edilir olmaktadır.

b.3) Üçüncü faktör ise ihmaldir: Devletin tarihi anıt
ları korumakla görevli sektörlerinin ihmali büyük ölçüde, tarihi 
bina ve çevre kaybına sebep olmaktadır. (Vilâyetlerin, vakıfların, 
belediyelerin kasıtlı tahribatı yanında, ihmallerinden ileri gel
mekte olan bina kayıplarına da sebep oldukları oir hakikattir.)

c. Tarihi anıtlarımız ve tarihi çevremizin korunmasında 
okul içi ve dışı eğitimin büyük önemi ■'/ardır. Okul içi eğitim: or
ta öğretim ve liseden başlayarak üniversitelere kadar bir genel Kıl
lı Kültür eğitimi olmakla beraber, ihtisasa dör.ük yüksek eğitim ise 
her fırsatta her suretle halka verilmelidir, yukarda da bunlardan 
bahsettik.



d. Devlet sektörünün ve özel sektörün tarihi anıtları koru
maya dönük görevleri: İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Belediye
ler, Maliye, Vakıflar, Milli Eğitim, Askeri Müesseseler.

e. Özel sektöre düşen görevler (halkın gayreti ve insiyati- 
fi ile koruma yapılması): Vakıflar, dernekler, zararlı derneklerin 
kapatılması.

f. Haberleşme (iletişim): Heı türlü yayın ve Millî Kültür 
şuurunun halka verilmesinde her türlü iletişim araçları çok önemli 
görevler yaparlar. Millî Kültürün korunması şuurunun yayılmasında, 
millî şuurun karşısında günümüzde kuşkusuz dış yayının olumsuz te
sirleri pek büyük olmuştur. Bugün gördüğümüz soysuz ve çirkin mimar
lık eserlerinde, peşin görüşlü Vc zararlı, düşük seviyeli dış yayı
nın büyük hissesi vardır. Kendi Milli Kültürümüzü kuvvetli bir şe
kilde yayarsak, değerlerini tanıtırsak, bu çeşit dış yayının zarar
larını önleyebiliriz.

Konu üzerinde genel düşünceler:

İnsan hayatı maddi ve manevi olarak iki varlıktan olu
şur. Bu iki varlık mutlaka birbirlerine tesir ederek yaşam sürerler. 
İnsan, bir nesiller zincirinin bir halkası olduğuna göre, bu oluşmuş 
varlık zaman süreci içinde birikimler ve katkılarla şekillenir. Olu
şan maddi ve manevi varlık insanın kültürünü teşkil eder. Biz buna 
medeniyet de diyebiliriz.



- İnsandan nesillere kalan kültürleridir. Topluluklar ne 
kadar çok ise, kültürler de o kadar çoktur. Bir başka deyimle, 
teşkilatlı topluluk kadar medeniyet vardır.

- Nesiller boyunca insanların meydana getirdikleri ve nesil
den nesile aktardıkları şey ise onların kültür varlıklarıdır.

- Dünyada ne kadar insan topluluğu (sosyal topluluk, bugün 
için millet) varsa o kadar da kültür ve onların ürünleri (kültür 
varlıkları) vardır.

- An'aneye (geleneğe) hak tanımalıdır. Ancak, bu tutum çağ
daş olmaya engel teşkil etmemelidir. (Örnek : Japonlar)

- Kültürün yenilenmesi sayesinde gelenek değer kazanır. Ye
nilenme, kültürel hareketin ve kültürel hüviyetinin dinamik görürü 
mü olarak uyanık kalmanın amili olacaktır.

- Kültür ve eğitim her ikisi de sosyal kökleşmenin faktör
leridir. Gelişme açısından ele alırsak birbirlerinin tamamlayıcı
ları olarak görünürler.

- Kültür bugün mevcut kesimlerin tamamını içir.e almalıdır. 
Yani toplumların tamamını, hayat şekillerini, üretim biçimlerini, 
değer sistemlerini, düşüncelerini, inançlarını...

- Bu tarifin dinamik görünümü, kültürel sınırların ne kadar 
geniş olduğunu ifade eder.



- Kültür politikasının kilit meselesi eğitimdir. Sürekli 
bir eğitim çerçevesi içinde, okul içi eğitimi ile okul dışı eği
timi tekrar tekrar gözönünde tutmak lazımdır. Eğitim eleştirici, 
yaratıcı, bağımsız, kalıcı olmalıdır. Öyle ki, halk kültürü ile 
münevver kültürü arasındaki mesafe azalmış olsun.

- Kültür lirası (emaneti), yalnız tarihi anıtların tamamı 
değildir, fakat canlı ve dinamik insan hayatının tamamıdır.

- Kültür, tek bir münasebetler sistemi içinde düşünülemez.
Bir başka deyimle, kültür ancak bir çok münasebetler sistemi içinde 
düşünülür. Vermek ve almak her Millî Kültür için amir hükümdür.

- Milletler kültürleri ve onların ürünleri ile yaşarlar.
Türk Kültürü, Türk Kültür varlıkları da Türk Milletinin varlıkları
dır. Kültür varlıkları milletlerin varolduklarının şahitleridir. B:r 
başka deyimle, milletleri, kendi kültür varlıkları ile ancak ayırmak 
(belirlemek) mümkündür.
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KÜLTÜR VE TEMAŞÂ SANATLARI 

I - Durum

Bir insan topluluğunun içinde yaşanılan zamana ait şuuraltı 

ve şuur alanında mevcut olan maddi ve manevi kabullerin ve davranışla

rın bütününe kültür diyoruz. Bir toplumdaki maddi ve manevi kabuller 

ile bu kabullerin doğurduğu ilişkiler düzeninin bütünü olan kültür, 

fert ve cemiyet planındaki itici güçlerin, buluş ve yaratışların müş

terek hâzinesidir.

Kültürün nesilden nesile aktarılmasını sağlayan bir çok vası

ta vardır. Bu vasıtalardan en mühimi malzemesi dile dayanan edebiyat 

dünyası ve bu dünyanın özel bir parçası olan temaşa hayatıdır.

İnsan toplulukları, kendilerine möısus kural ve teknikleriyle kar

şımıza çıkan temaşâ eserleri yolu ile, estetik seviyesi ve amacı olan 

yüksek bir haberleşme ortamı yaratarak, hem kendi kültürlerine, hem 

de diğer kültürlere bakışlarını sergiler. Bu noktada kültürün cihan- 

şumûl ve millî tezahürleri karşısında, birinin tercihi ve zenginleşti

rilmesi veya kişinin ahenkli tarzda bütünleştirilmesi problemleriyle 

yiizyüze gelinir, Dünya milletlerinin temaşâ tarihlerine baktığımızda, 

milli bir öze dayanmak kaydiyle, dış tesirlerin de bâriz olduğunu gö

rürüz. Avrupa tiyatrosu Greko-latin kültürünün geleneklerinin mahsûlü

dür; buna mukabil, bir Alman İngiliz ve Fransız tiyatrosu arasında 

ciddi farklılıklar vardır. Hatta Almanca olmakla beraber son kırk yıl

lık Batı Almanya, Doğu Almanya ve Avusturya temaşa hayatı ortak dile 

rağmen, dikkate değer farklı özellikler gösterirler.



Temaşâ hayatı, bir toplumdaki maddî ve mânevî kabuller dünyası 
ile bu dünyanın yol açtığı davranış ve ilişkileri, kendisine mahsus 
estetik amaç ve teknik başarı düşüncesine yaslanarak yorumlayış ve 
aksettiriş gayretlerinden meydana gelir.

Tahkiyeli eserlerin bünyesi içinde iken, kendisine mahsus 
teknik vasıta ve zaruretler dolayısıyle müstakilleşmiş olan temaşâ 
sanatları, kültüre ait hâkim değerleri veya teklif edilen yeni değer
leri hayat halinde takdim ve gözden geçirmedir; bakış açısı da o top
lumu temsil etmek durumundadır.

II - TÜRK TEMAŞÂ HAYATI KARŞISINDA DEĞERLENDİRME veTEKLİFLER 

1 _ Tesbit

Tarihi tekamül içinde Türk Temaşâ hayatına bakacak olur 
isek aşağıdaki tür'ler tablosunu görürüz :

1.1 - Gelenekli Temaşâ Sanatları (Halk Seyirliği)
- Anadolu Köy Seyirlik Oyunları (Köy Tiyatrosu)
- Meddah
- Gölge Oyunu (Karagöz)
- Bebek Oyunu (Kukla)
- Orta Oyunu

1.2 - Metne Dayalı Temaşâ Sanatları
a.- Sahne Sanatları
- Piyes

X Herhangi bir konuyu şahıs, zaman, mekân kadrosu içinde ve bir olay
lar zincirine yaslanarak hikaye etmeye tahkiye ifade diyoruz. Söz
lü ve yazılı tahkiyeli eserlerde», hatırat, seyahatname ve hatta 
bazı tarih kitaplarına kadar bir çok türü içine alan bu terim ile 
bir tür manasını taşıyan hikaye ve kısa hikaye arasındaki fark açıl 
tır.



- Operet
- Opera
- 3aie
- Pandomim

b - Perde Sanatları
- Sinema
- Televizyon

1.1 - Gelenekli Temaşa Sanatları

Bir kısmı Orta-Asya kültür hayatımızdan itibaren var o- 
lan ve 1000 yıldır mensup olduğumuz dinin unsurları ile de bezeli bu
lunan gelenekli temaşa sanatlarımızın köy kültürüne dayalı eserleri 
de, şehir kültürüne dayalı eserleri de sanayileşmenin getirdiği şart
larla bir inceleme sahası hüviyetine girmiştir.

Günümüzde, entellektüel arayışların bir parçası olarak 
karşımıza çıkan gelenekli tiyatrodan zevk almanın yaygınlaştırılma
sı ve icra edilmesinin sağlanması yolundaki çalışmalar, büyük nisbettf 
İstanbul içine hapsolmuş durumdadır. Özellikle bazı Bankalarımızın 
bu konudaki hizmetleri şükranla anılmaktadır. Ancak bu geleneğin tem
silcilerinin bir bir aramızdan ayrılmakta olması, metinlerin doğru bi~ 
şekilde toplanamamış bulunması, problemin canlılığını korumasına se
bep olmaktadır. Bu yüzden, günümüzde, gelenekli temaşa sanatları saha
sındaki icrâya dönük çalışmaların, şekil planında kaldığını görmek
teyiz.



Devlet, bu konuda milletinin yarattığa, değerlerden bir 
kısmı olan gelenekli Türk temaşâ sanatına ait eserleri ve onların ic- 
râcılarını tesbit ve yeni nesillere tanıtmak yolunda gereken çalış
maları yapmak ve yapanları teşvik etmek mevkiindedir.

Tarihi Türk temaşâ eserlerinin ve tekniklerinin tanıtıl
masının sahne ve perde sanatlarımızda bir rönesansa yol açma ihtima
li göz önünde bulundurulmalıdır.

1.2 - Metne Dayalı Temaşâ Sanatları

XIX. yüzyıl başlarından itibaren karşımıza çıkan - piyes 
ve operet başta olmak üzere-metne dayalı sahne sanatları, tercüme, 
adaptasyon (uyarlama) ve te'lif denemeleri ile şekillenme dönemini, 
Cumhuriyet'e kadar sürdürür. İlk dönem te’lif eserlerin, gelenekli 
temaşâ sanatlarının unsurlarıyla bezendiğini, bilhassa, belirtmeli
yiz. Sahne imkanlarından ve sahneleme başarısından söz etmek, teknik 
vasıtaların varlığı ve kullanılmasıyla ilgili bir meseledir. Metne 
dayalı Türk temaşâ hayatı teknik imkanları yeterince hazmetmiş sayıla
bilir. Bütün mesele bu modem teknikte milli kültürün sindiği eserle
ri sahnelemektir. Başta Türk dilinin ortak, yaşayan, doğru teleffuz 
edilmiş şeklini yaygınlaştırılması olmak üzere, millî kültür ve dola
yısıyla millî birlik tiyatronun sahip olduğu teknikten faydalanarak 
kütlelere ulaştırılmalıdır. Bunu diğer çalışmaları da destekli.yerek 
tiyatro sağlayabilir.

Şinasi Efendi'nin kaleminden çıkan "Şair evlenmesinden" 
itibaren özel karekterdeki sahne hayatımız Edebiyatçıların yönlendir
meleri ile şekillenir. Bazıları tiyatro tekniği ile uyuşmayan yüzler
ce piyes içinden, milli kültürü aksettiren başarılı eser oldukça 
azdır.



Kumpanyalar devrinden Darülbedayi devrine, merhum Cemil 
Topuzlu Paşa'nm gayretleriyle yarı devletleşen profesyonel manada tem
sil verme dönemine geçen Türk sahneleri, Cumhuriyet' in ilk yıllarında da 
hemen hemen İstanbul'a münhasır kalan hayatlarını devam ettirdiler. 
Hemen her devirde sistemsiz de olsa devlet yardımı gören metne daya
lı temaşa hayatımız, 1949'dan itibaren Devlet Tiyatroları, adiyle res
mi bir organizasyona kavuşmuştur. Bugün 67 il, 102 ilçe ve 88 köyde 
(1982 yılı) temsiller verebilir duruma gelen Devlet tiyatrosunun du
rumu da gösteriyor ki, tiyatronun yaygınlaştırılması meselesi bir de
receye kadar hallolmuş demektir.

Devlet Tiyatrolarında oynanan eserler gözden geçirildi
ğinde, çözülmesi gereken meseleler bulunduğunu kabul etmek zorunda 
olduğumuz meydâna çıkacaktır. .

Devlet sahnelerinde ortaya konulan eserlerdeki oyuncu
ların başarı seviyeleri yüz ağartıcıdır.

Büyük bir kısmı Ankara ve İstanbul şehirlerine yığılmış 
olan özel tiyatrolarında teknik imkanlar ile oyuncu ve eser bakımından 
gözden geçirilmesi gerektiği muhakkaktır.

Aralarında Türk sahne sanatımızın gerçekten usta isim
lerini de bulunduran özel tiyatrolarımızı ideolojik ve eğlence ağır
lıklı olmak üzere iki ana grupta toplayabiliriz; bunların açılıp ka
panma veya kapatılmaları da bu özellikleriyle ilgilidir. Seyirciyi câha 
iyiye, daha güzele,daha doğruya yöneltme görevini mali imkansızlıkla
rın zorlanmasıyla kapanma noktasına gelme tehlikesinden-yeterincg-



bile yapamayan özel tiyatroların sahneledikleri eserler, estetik sevi
ye endişesinden ziyade ticari endişenin tercihlerini işaretler. İde
olojik çığırtkanlığı ise, bu seviyesizliğe, yıkıcılık fonksiyonunu 
da yüklemektedir.

Piyes, operet gibi geniş kitlelerin ilgisini çeken sah
ne sanatları yanında, daha çok küçük bir sümreye hitabeden opera, ba
le ve pandomim gibi sahne sanatlarımızın nasıl bir işleve, işleyişe 
ve muhteva özelliklerine sahip olması gerektiği sorusu halen gündem
dedir.

Devlet öncelikle vatandaşlarını zihnen ve bedenen sağlık
lı, bütünleşmiş fertler haline getirmek üzere her imkan ve vasıta
dan faydalanarak, çözülmesi imkansız bir toplum yapısı kurmak görevi
ni üstlenir. Zihnin ve beden bakımından fert ve cemiyet planında çö
zülmeye yol açan çalışmaları takip etmeye mecbur olan DEVLET1 in doğ
rudan kendi bünyesindeki kuruluşlardan da bütünleşmeyi sağlayıcı ça
lışmalar yapmasını istemesi tabiîdir. Bu cümleden olmak üzere, Dev
let, kendi kültürüne bağlı insanların idare ve temsil ettiği bir ti
yatrodan milli bünyeyi sağlamlaştırıcı eserler sahnelenmesini bekler. 
Diğer estetik seviyeli yüksek haberleşme vasıtaları gibi sahne sanat
ları da toplumda bir tesir icra eder'; bu tesirin DEVLET1 in benimsediği 
esaslarla tezad teşkil etmesi, elbette, düşünülemez.

Bu itibarla, ahenkli bir bütün olmak isteyen bir toplu
mun sahne sanatlarını-özel, resmi-icra eden kuruluşlarmm ve sahne
ledikleri eserlerin millî yapı taşları ile kurulmuş olmasına dikkat 
edilmeli ve şahsiyetin belirmesiyle ilgili farklılıkların, bu ortak 
noktadan snnra teşekkülüne imkân verilmelidir.



XX. yüzyılın sanayinin bir sonucu olan sinema altmış yı
la varan bir geçmiş ile karşımızdadır. Perde sanatlarının bu dev ala- 
nı-Devlet yardımıyla gerçekleştirilen bir kaç flim istisna edilirse- 
özel sektörün çalışma sahasıdır. Ham madde ve teknik vasıtalar bakı
mından büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türk Sinemasının ticari melo
dramlar safhasından ideolojik flimlere geçtiği malumdur. Gelişmiş, 
tekrar kullanılabilen stüdyolardan ve büyük sanat eserlerini gerçek
leştirecek maddi imkanlardan yoksun olan Türk sinemasının, bir dar 
boğazda olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu dar boğaza gelme sebep
leri iyi araştırılır ve ortadan kaldırılır ise, eser, yapım ve seyir
ci sayısı dar boğazı aşılabilir.

Renkli televizyon münakaşalarının yapıldığı Devlet tele
vizyonu, hem gelenekli temaşâ sanatlarımız hem de metne dayalı sah
ne ve perde sanatlarımız karşısındaki yerini açıkça belirlemek, Dev
let' in kurumu olarak Devlet'ten ve milletten yanalığını devam ettir
mek zorundadır. Bir takım video şirtetlerinin ortaya çıktığı günü
müzde TV'nin milli kültüre ait ve manevi kabulleri, davranışları ta
nıtmak korumak ve kollamak görevi daha çok önem kazanmaktadır.

2 - Koruma - Yayma ve Geliştirme

Bir toplumun kendine olan itimadının sarsılması, itici 
ve yaratıcı güçlerini kaybetmesi demek olan sosyal çözülme, kendi 
milli kültürünü tanımak, korumak, geliştirmek ve yaymak yerine baş
ka modellere teslim olmak safhasıyla başlar. Kültürün en mühim fonk
siyonu, toplum fertlerini maddi ve manevi kabuller ile davranışlar 
bakımından benzeşen, uyuşan, kaynaşan insanlar haline getirmektir. 
Okumuş kimselerin, yabancı tesirler karşısında aldıkları çok farklı 
tavırların yer yer ve zaman zaman çözülmelere yol açtığı mâlumdur.



Öncelikle kendi kültür değerlerimizi tesbit edip tanı
mak ve tanıtmak; sonra da, koruma, yayma ve geliştirme çareleri ara
mak konusunda, Devlet en büyük yardımcı ve en büyük yardımcı ve en 
önde gelen tavır k oyucu dunrı Bu tarfcışitaEZ anlayışın b s- bölümü d e ’Türk sanat 
lan ve onun özeL bir dalı ve olaı temaşâ hayatımızdır. Koruma görevinde her 
ferdin ve her resmi-özel kuruluşun kendisini vazifeli sayması tabii 
olan Türk temaşâ hayatının, milli kültürün ve milli hayatın tekamül 
çizgisini aksettirmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekece
ği tabiidir.

2.1 - Geliştirme

Türk temaşâsmın eserlerini bir kültür taşıyıcısı ola
rak tesbit ve geliştirmek yolunda tedbirler almak Devlet'in vazge
çilmez vazifelerindendir.

Temaşâ hayatımızın tarihi ve son devir kıymetlerini, e- 
ser, sahneye koyucu, mekân, oyuncu, teknik yardımcı ve teknik imkân 
bakımından geliştirilmesini "teşkilatlanma" ana başlığı altında tek
rar ele alacağız. Burada şu kadarını söylemek zaruridir: Temaşâ ha
yatımız bir takım amatör kimselerin veya çok akademik seviyeden ba
kanların yahut ideolojik yaklaşımcıların üstünde ve orta bir yol ile 
milli zevkin, milli hayatın tabii bir unsurudur; bu unsurun gelişti
rilmesiyle ilgili kuruluşların teşkili, mevcutların gözden geçiril
mesi Devlet'in kültür politikasının bir parçasıdır. Yayma ile teşki
latlanma bölümlerinde geliştirmeye matuf görüşlere yer verilecektir.



2.2 - Yayma

2.2.1. Gelenekli temaşâ sanatlarımızın yaygınlaştırılması 
yerine-usta icralar ile-gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ya- - 
yılması faydalı olacaktır. Bunun içinde bize ulaşan gelenekli tema
şâ eserlerinin metinlerini ki tuluat bu sahanın asli unsurudur-ilk 
şekillerine yakın şekilde tesbit etmek, yaşayan ustaları yolu ile 
icra ettirmek gerekir. Bazı özel kuruluşların-bilhassa bankaların- 
yaptığı metin neşri ve belirli yerlerde icra ettirme faaliyetlerini 
övgüyle karşılamakla birlikte bu sahanın metinleri daha önceki 
çalışmaları yapan akademisyenleri birlikte düşünmek kaydiy- - 
le İst. Üni. Edebiyat Pak. Hacettepe Ühi. Edebiyat Fakültesi,Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültesi ve Selçuk Üni. Edebiyat Fak. lerinin "Halk 
Edebiyatı ve Halk Bilimi" sahaları ile "tiyatro" sahalarında çalı
şanlardan bir ekip oluşturarak en kısa zamanda toplattırılıp birara- 
ya getirilmeli, teknikleriyle ilgili bilgiler de verecek tarzda, 
yayınlanmalıdır. Diğer taraftan gelenekli temaşamızın eski ustaları
nın ve yetişmekte olanlarının oynadıkları ve oynattıkları eserleri, 
şehir şehir gezdirmek yerine, renkli olarak TV filmi hal ir 1 getirip, 
geniş kitlelere yaymak çok faydalı olacaktır. Bu yolun dış pazarla
maya da açık olacağı gözden uzak tutulamaz.

2.2.2. Metne dayalı Türk Temaşâsma, yaygın ifadeyle modem 
tiyatrolarımıza ait metinleri bir yerde toplanmış bulmak mümkün değil
dir. Devlet tiyatroları sahneye koyduğu eserlerin basımını yaptırma
lıdır. Her sahneye koyuş-yeni bir işleme olmakla birlikte, hem bu 
yeni yorumu ortaya çıkarıcı,, hem sanatkârların ve teknik vasıtala- 
ların gücünü belirleyici, hem de tiyatro birikimine yol açıcı neti
celer vermesi açısından, basım işi ehemmiyet kazanmaktadır. Basılan 
eserlerin dağıtımında Devlet Tiyatrolarından faydalanıİmalıdır. Ül
kemizde tiyatro yazarının sayısı maalesef azdır. Tiyatro eseri



yazıcılığının zorluğundan, sahnenin teknik zaruretlerinden habersiz 
kimselerin veya estetik endişeden önce savunulan fikir için eser ya
zanların yerine milli sahnemizi kurmamıza vesile olacak eserleri ya
zanların çoğalması için teşviklere ihtiyaç olduğu açıktır. Yaşayan, 
ortak Türkçe ile yakılmış, milli kültürün tabii bir görüntüsü mahiye
tini taşıyan eserlerin ortaya çıkması için, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
bu 1983 yılı Cumhuriyetimizin 60. yıldönümüdür-her beş yılda bir ol
mak üzere, maddi ve mânevi mükâfatı Devlet'e yakışan bir "tiyatro ese
ri yazma müsabakası" açılması faydalı olacaktır. Bu müsabaka milli 
tiyatro anlayışının yayılması için yapılacak işlerden biridir. Diğer 
taraftan Devlet tiyatroları edebi heyetine doğrudan veya Bakanlık ara
cılığı ile müracaat eden yazarların eserleri inceletilerek en kısa 
zamanda gerekçeli cevap verilmesi hususunda titizlik gösterilmesi de 
yayılma konusunda bir teşvik unsuru olacaktır. Tiyatronon Türk Dili 
başta olmak üzere, Türk Kültür değerlerinin yayılmasında bütünleşti- 
riciliğinden istifade edilmelidir.

2.2.3. Devlet tiyatroları tarafından oynanan eserler renkli oh 
5c»k filme. elnmalıdır. TSnsil edilen piyeslerin renkli olarak filme alınması, 
temaşa hayatının hem bir bilgi verici, hem eğlendirici olması, hem- 
de yazar-icracı dünyasını geliştirmesi açısından büyük faydalar sağ
layacaktır. Günümüz TV sanayinin dev bir tüketici olduğu düşünülür 
ise, döviz karşılığı filim açığı kapatmak zarureti bu tedbir ile bir 
dereceye kadar önlenmiş olacaktır. Diğer taraftan bu cins filimlerin 
başta Türklerin oturduğu ülkeler olmak üzere, kültür anlaşmalarının 
gereği olarak, yabancı ülkelere pazarlanabilme imkânı gözden uzak tu
tulamaz. Ayrıca, bu filime alışların bir faydası da, filimlerin sahne 
ve perde eğitimi veren okullarda bir ders aracı olarak kullanılabil
mesidir.
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2.2.4. Türk temaşa hayatına kayda değer olumlu katkılarda 
bulunduğu münakaşa götürür bulunduğundan, özel tiyatrolara yapılan 
Devlet yardımı meselesi tekrar gözden geçirilmelidir.

2.2.5. Devlet tiyatroları ile özel tiyatrolarda sahnelenen 
eserlerle ilgili - ayrı ayrı-değerlendirmeler yapılarak mükafatlandır
ma sistemine geçilmesi meselesi gündeme getirilmelidir.

2.2.6. Devlet tiyatrolarınca icra edilen eserlerden en az 
biri ile, en başarılı bulunan özel tiyatrolarda sahnelenen eserlerden 
birinin Devlet adına temsiller vermek üzere yurt dışına gönderilmesi 
gerçekleştirilmelidir. Bu yurt dışı turnelerinin bir kısmı işçileri
mizin yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkelerinin bazı şehirlerine yö
nelik olmalı; diğer bir kısmı ise Bulgaristan, Irak, İran, Sovyetler 
Birliği, Yugoslavya ve Yunanistan ile yapılan kültürel işbirliği an
laşmaları çerçevesinde bazı ülkelerde gerçekleştirilmelidir.

Aynı mahiyette olmak üzere gelenekli temaşamızın usta 
icracılarının oynadığı ve oynattığı eserlerin de kısa metrajlı veya 
uzun metrajlı flimler halinde yurt dışındaki yarışmalar başta olmak 
üzere, Türklerle meskûn bölgelerde seyredilmesinin gerçekleştirilme
sine çalışılmalıdır.

2.2.7. DTC Pak. ile 9 Eylül Üniversitesi bünyesindeki ti
yatro bölümleri yanında, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül
tesi bünyesine alman Devlet Konservatuvarı (ve tiyatro bölümü)nün 
işlevlerinin birbirinden farklı olacağı açıktır. Ancak sanatkar ye
tiştirmeye devam edecek olan Güzel Sanatlar Fakültesinin başta Türk 
Dili ve Edebiyatı lisansı olan öğretim elemanları ile Türkçenin ince
liklerini ve doğru telaffuzunu öğretmek olmak üzere, uygulamalı 3ahne



bilgisi ve perde bilgisi verecek tarzda programlar düzenlemesi gerek
tiği i**ha muhtaç değildir.

2.2.8. İlk ve orta dereceli okullarımızda Türk Dili ve Edebi
yatı lisansı olan bir öğretmen nezaretinde yaptırılacak "Temsil Kolu" 
çalışmalarının da öncelikle yerli-te'lif eserler olmak üzere her yıl 
mutlaka bir eser sahnelenmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı üzeri
ne düşen görevleri yapmalıdır. Eserlerin şeçimi konusunda titizlik 
göstermesinin, telaffuz başta olmak üzere piyesin takdiminin de adı 
geçen Bakanlığın hassasiyet göstereceği meselelerden olacağı tabii — 
dir.

2.2.9. Devlet tiyatroları Türkiye'nin her yerine ulaşarak 
temsil verme çalışmalarını devam ettirmelidir. Mevcut şehirlere ila
ve olarak nüfusu 200.000'i aşan her şehirde, senenin üç ayında tem
sil verilmesi hususunda programlamalar yapılması faydalı olacaktır. 
Ayrıca Devlet tiyatrolarında oynanan oyunlardan bazılarının ilçe mer
kezlerimiz ile büyük köy hüviyetindeki cazibe merkezlerinde icrasının 
devamında-şimdilik fayda vardır. Televizyonun yaygınlaşması ve oyna
nan oyunların televizyonla yayılması veya Bölge Tiyatrolarının geliş
mesi nisbetinde bu turnelerden vazgeçilebilir.

2.2.10. Türk tiyatro eserleri ve sanatkârları te'lif ve ic
ra haklarını geliştirmek üzere hem yazarı hem de oyuncu ve teknik yar
dımcıların durumlarını iyileştirici bir kanun hazırlanması, gelişme 
ve yayıcı gücünün artırılmasına tesir edecektir.



2.2.11. Henüz çizgilerini bulmuş, kalıcı eserler verebilmiş 

Türk sinemasından bahsetmek mümkün değildir. Televizyondaki seneryo- 

lu eserlerin bir kısmı sinema piyasasından bir kısmı Türk roman ve 

hikayelerinden bir kısmı televizyon için çekilmiş filmleştirmelerden 

meydana gelmektedir. Bu îilimlerde. milli kültür değerlerinin tesbit ve 

tanıtılması, değerlendirilmesi yolunda bilgi ve metoda dayalı çalışma

lar yapılması, geliştirilip zenginleştirilmesi yolunda halk ve entel- 

lektüel seviyede sağlıklı anketler gerçekleştirilmesi gibi amaçların 

akislerini buimek mürr kiin olamamakta sır.

Türk sinemasının ucuz melodramlara yaslanan veya bayağı 

kahkahayla beslenen yahut pornografi gibi cemiyet ahlakını yaralayı

cı tavrı ile fert ve cemiyet planında çözülmeye yol açan görünümler

den kurtarmak gereklidir. Serbest filim piyasasının sosyal hayata yap

tığı tesirleri görebilmek için, ciddi araştırmalar yapılmasına ve ted

birler alınmasına ihtiyaç olduğu açıktır. Bu cümleden olarak, sansür 

kurullarının icra eder duruma getirilmeleri gereklidir.

1930'ların Amerikasmda ekonomik darboğaz başta olmak 

üzere içtimai çalkantı karşısında, Broodvvay’in yüklendiği ve ifa etti

ği görevlerin Türk sinema dünyasında da şuur haline gelmesi yolunda 

idari ve mali tedbirler alınmalıdır. 0 yılların Amerikasmda olduğu 

gibi, savaş yılları arasında da, Broodvvay'in "aile" "kilise" ve "mil

li bütünlük" kavramlarını ayakta tutmak gayesiyle filimler yapmış ol

ması ömek alınacak bir davranıştır. Hemekadar, propaganda amaçlı 

eserlerin estetik endişeyi bir kenara atması tartışma götürür ise de, 

bir örnek model halinde perdeye ve sahneye gelen kabul ve davranışla

rın milli bünyenin sağlamlığı ve milli bütünleşme için zarurat oldu

ğu dünyadaki uygulamaları ile de açıktir. Bütün mesele Devlet'in de

vamlılığı milletin çözülmez bütünlüğü meselesini en sanatlı biçimde



takdim edebilmektir. Bunu sağlamak için milli kültürün kesintisiz 
tekâmülü meselesinde hassasiyet göstermesini sinema dünyasında da bek
lemek hakkımızdır.

Bu gerçeklerin Türkiye Badyo Televizyon kurumu (TRT) 
için de geçerli olduğu açıktır. Bir milli kültürün tarihi devrelerini 
bilmek, öğrenmek, değerlendirmek başka şey, aşağılamak veya inkar et
mek başka şeydir, ve lüzumsuzdur. Bu düşünceleri estetik seviyeli bir 
bakışla filimleştirmek gerekir.

2.2.12. Devlet opera ve balesi gelenekli temaşa sanatlarımız
dan, Türk halk hikâyeleri ve destanlarından istifade ile milli eser
ler ortaya çıkmasına vasıta olacak çalışmaları yapmalıdır. Türk mû
sikisinin, ses ve enstrüman sistemlerinden istifade ederek veya eser
lerinden yola çıkarak Türk opera ve bale eserlerinin ortaya çıkması
nı teşvik edici çalışmalar yapılmalıdır. Bu cümleden olmak üzere Azer 
baycan Devlet Operasının Köroğlu, Leyla ile Mecnun, Arşın Mal Alan 
gibi Klasikleri İstanbul, Ankara, İzmir sahnelerinde icra etmeleri
nin sağlanması; Azerbaycan operasının sahneye koyucularının davet 
edilmesi; bu konuda bilgi ve görgülerini artırmak üzere Opera ve Bale 
Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği bir heyetin adı geçen ülkeye gön
derilmesi gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır.



III. TÜRK TEMAŞASININ YAŞATILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN "TEŞKİLAT
LANMA" MODELİNE BAĞLI TEKLİFLER

Türk Temaşasının yaşatılması ve geliştirilmesi ilgili her fer
din üzerine düşen bir milli vazife olmakla beraber, Devlet'e bağlı 
kurmalardan Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde sistemli çalışma
lar yapan kuruluş ve birimlere ihtiyaç olduğu açıktır. Bu düşünceyle 
bakıldığında adı geçen bakanlık bünyesindeki organizasyonların zaman 
zaman yetersiz kaldığı, temaşamızın hayatiyeti ve zenginliği açısın
dan iş üreten bir yapı kazandırılmadığı görülmektedir. Bu yüzden aşa
ğıdaki düşüncelerin belirtilmesi faydalı görülmüştür.

1. KÜLTÜR BAKANLIĞI

1.1.. Devlet Tiyatroları

İstanbul Belediyesine bağlı "şehir Tiyatroları"nın ma
li sıkıntı, idari güçlük v.b. gibi sebeplerle Devlet Tiyatroları bün
yesine alınmalıdır. Devlet Tiyatroları Mevcut üniteleri yanında aşa
ğıdaki ünitelerle zenginleştirilmelidir.

1.1.1. Tiyatrolardaki te'lif ve tercüme eserleri incele
yen "Edebi Heyet" beş kişiden teşekkül etmeli, her üye en az üç yıl 
için seçilmeli, en geç iki ayda bir toplanmalıdır. Edebi heyet bir 
üst kuruluş olarak çalışmalı, dramaturglar eser incelemesinde edebi 
heyetin altında, sınırlı yetki ile görev yapmalıdır.



1.1.2. Devlet Tiyatrolarında iki yıl için seçilen ve beş kişi
den oluşan bir "Rejisörler Kurulu" teşekkül ettirilmelidir. Bu kurul 
Edebi Heyetten gelen teklifleri, icra planında değerlendirip rol da
ğıtımı, sahneleme sırası v.b. gibi problemlerin çözümünde irade gös
termelidir. Rejisörler Kurulu ile Edebi Heyet her tiyatro mevsimi 
kapanırken bir değerlendirme ve planlama çalışması yapmalıdır.

1.1.3. Devlet Tiyatroları Bünyesinde "Bölge Tiyatroları Daire 
Başkanlığı" kurulmalı ve teşkil edilecek bölge tiyatroları için ge
rekli finansman, eleman, bina ve teknik imkan meselelerinde, vakit 
geçirmeden bir rapor tanzim ederek, adı geçen tasavvura ait kuruluş 
kanununa esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri derlemelidir. Bu bil
gi ve belgeler ışığında, belli bir plan çerçevesinde, Bölge Tiyatro
ları kurulmaya başlanmalıdır.

1.1.4. Devlet Tiyatroları, Konservatuar mezunu olmayan, belli 
bir tecrübeden geçmiş oyuncuları bünyesine almak hususundaki mevzu
at hükmünü, bu geniş teşkilatlanma döneminde, her an çalışır bir du
ruma getirmelidir.

1.2- Sinema Dairesi Başkanlığı :

Dünyadaki uygulamalar, bu dairenin teşkilatının çok 
geniş ve bazı yerlerde "Bakanlık" seviyesinde düşünüldüğünü göster
mektedir. Bu itibarla, meselenin önemi, bizim için de geniş bir teş
kilatlanmayı gerektirmektedir. Bu daire, fonksiyon bakımından, kül
tür, turizm ve tanıtma faaliyetlerimizin filmatik koordinatörlüğünü 
yapacak tarzda, TRT ve serbest piyasa ile iç-içe olacak bir organi
zasyona muhtaçtır.



1.3- TÜRK TEMAŞASI YÜKSEK DANIŞMA KURULU

Bu kurul gelenekli ve modem sahne ve perde sanat
larımızı değerlendirme, yönlendirme bakımından Türk Kültürü uzmanla
rı ve ilgili sanat erbâbı arasından seçilecek yirmi kişiden teşekkül 
ettirilmeli, uygun görülecek zamanlarda toplantı yapmalıdır.

Bu yirmi kişilik kuruldaki temsilciler şu şekilde
seçilebilir.

3 Devlet Tiyatrosu Temsilcisi 
3 TRT Temsilcisi
1 DPT Temsilcisi
2 Tiyatro tenkitçisi
2 Sinema TV "
3 Tiyatro v» TV eğitimi veren müesseselerden tem

silci
2 Yenileşme Devri Türk Edebiyeti öğretim üyesi
1 Türk Halk Edebiyatı ve Halk Bilimi " "
2 Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Öğretim üyesi 
1 Sosyoloji-Sosyal Psikoloji " " "

(YÖK, Dil ve Tarih Yüksek Danışma Kurulu, sahne 
ve perdenin temsilcilerinden, en çok on kişiyi geçmemek üzere, ele
manlar istenebilir.)

Bu kurulun kararlarının konuyla ilgili bütün kuru
luşları yönlendirici olması için gerekli hükümler hazırlanacak mev- 
auatta yer almalıdır.



1.4- Türk Temagâ Sanatları Kütüphanesi, Müzesi. Arşiv 
ve Dokümantasyon Merkezi ;

Bu kuruluş başlıkta verilen şekliyle tek olabilece
ği gibi, üç ayrı teşkilat olarak da düşünülebilir. Maksad, temaşa 
değerlerimizin belli bir merkezde muhafaza edilmesidir. Bu kuruluş 
veya kuruluşlar, doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ve
ya Devlet Tiyatroları bünyesinde olabilir.

2. BĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI

2.1.- Güzel Sanatlar Fakültesi
(Devlet Konservatuarı)

Tamamen, Alman sistemine göre oyuncu yetiştiren bu
kuruluşun Tiyatro Bölümü, temel espri açısından ciddi revizyona ih
tiyaç göstermektedir. Esas mesele, sahne teknikleri dışında, kültü
rel tercihler bakımından yerli bir anlayışa kavuşturulmasıdır. Ders
lerin Türk kültürü normlarına uygun bir müfredata kavuşturulması, 
şekilce benimsendiği açık olan batılı tiyatroyu bizim diyebileceği
miz seviyeye getirecektir.

2.2- Dil ve Tarih Coğ. Fak. Tiyatro Bölümü :

Teknik eleman yetiştiren bu kuruluş, Türk Kültür 
Tarihi ve gelenekli Tiyatro özellikleriyle teçhiz edilmiş elemanlar 
yetiştirmeyi, Türk Tiyatrosunun yeni bir şahsiyete bürünmesi için 
esas kabul etmelidir.



2.3- Ege Üni. Güzel Sanatlar Fakültesi Tiy. Böl. :

Teknik eleman, tiyatro tarihçisi (tenkidçi) ve o- 
yuncu yetiştirmeyi esas alan bu kuruluş da, (b) fıkrasında ifade edl 
len tarzda bir müfredata kavuşturulmalıdır.

2.4- Bu tiyatro öğretim kuruluşları yanında, Edebiyat 
ve Eğitim Fakültesi’nin ilgili bölümleri, Yenileme Devri Türk Ede
biyatı derslerinden ayrı düşünülen muhtevada tiyatro dersleriyle 
teçhiz edilmelidir.

Sonuç olarak tekrar edelim ki, Temaşa hayatımızın, 
Türk Kültür verimlerini yeterince aksettirmesi, Devletimiz için bir 
şahsiyet ve kültür politikası meselesidir. Bu itibarla, insan yetiş
tirmede düğümlenen mesele, ancak kültür zenginliğinin canlı tutul
ması, şuurla takdimi ve hayat haline getirilmesiyle hallolabilir, 
mahiyettedir. Bu durumda, Devletin ilk vazifesi milli kültür unsur
larının tesbitinde ortaya çıkacak ve sanat kollarımız bu birikimin 
akisleriyle vücut bulacaktır. Aksi halde, milli ve dolayısıyla ci
hanşümul bir sanat hareketi meydana getirme ihtimali yoktur.



mi- TÜRK GÜZEL SANATLARI ALT KOMİSYONU

Prof. Dr. Nejat DİYARBEKİRLİ’NİN ÖZEL RAPORU
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TÜRK GÜZEL SANATLARI İLE İLGİLİ RAPOR

Türk Güzel Sanatları yönünden, bugün memleketimizde geniş 
boşluklar yaratan ve ihtiyaç duyulan bir kaç müessesenin yeniden 
kurulması ve teşkilâtlandırılması gerekmektedir.

1- Türk El Sanatları Merkezi (Craft Center)'nin İstanbul- 
da kurulması.

2- TÜRK KÜLTÜRÜ MÜZE1lerinin Ankara ve İstanbulda açılması.

3- Çağdaş Türk Süsleme sanatkârlarının modern dünyanın 
anlayışı içinde yarattıkları eserleri daimî teşhir edecekleri bir 
TASARI MERKEZİ (Lesign Çenter)'nin kurulması.

4- Günümüze kadar gelmiş Türk Süsleme sanatlarının yarın
lara intikal etmesi için, Türk Sanatları üzerine eğitim, araştırma 
ve incelemeler yapacak ve restoratör ve müzeci elemanlarını yetiş
tirecek İstanbulda bir"TÜRK GÜZEL SAKATLARI FAKÜLTESİNİN" kurulması.

1- TÜRK EL SANATLARI MERKEZİ'nin
(Craft Çenter) Kurulma Gerekçesi 1

Türk Milletinin asırlar boyu meydana getirdiği; Halı'- 
ları, Kilimleri, cicim'leri, zili'leri; heybe, çuval, yastık ve tor
baları; ince ve kalın dokumaları; keçe yaygıları; örgüleri, oyaları; 
nakışlı çorapları, işlemeli çevre ve peşkirleri; tiftik işleri; ağaç 
ve taş işleri; bakırcılığı ve kuyumcu3.uk işleri; savatlama, pirinç 
ve bronz işleri; boncuk işleri; çanak ve çömlekleri, testileri ve 
küpleri; hasırları, zembilleri; güğüm, bakraç, sağın, lenger gibi 
mutfak hususiyetleri; kadın kıyafetleri ve gümüş takıları; yazmalı



oyaları; para, tütün ve saat keseleri; kahve ve hamam takıları^tes- 

bihçiliği, tütün çubukları ve ahşap işleri yüzyıllar boyu gelişmiş 

incelmiş hemen hepsi birer sanat eseri haline gelmiştir. Bunların 

biçimleri, üzerlerindeki renkler ve nakışlar, yapılışlarındaki ince

lik ve zarafet dünyanın herhangi bir köşesinden gelen yabancıları 

ve sanat severleri kolaylıkla hayran bırakmaktadır. Memleketimiz 

"EL SANATLARI" bakımından çok zengin kaynaklara sahip yeryüzünde 

müstesna köşelerden birisidir. Ancak ülkemizin bu hususiyeti sürat

le yok olmakta ve bir çok sanat dalları tarihin karanlıklarına gö

mülmektedir. Biz de bilhassa Hindistan, Çin, İran, İskandinav ülke

leri ve bütün Balkan ülkelerinde olduğu gibi yaşayan "EL SANATLARI" 

kaynaklarımızı geliştirip değerlendirilmesi yolunda Devletin rehber

liği altında vakit geçirmeden geniş bir teşkilâtlanma seferberliğine 

girişmeliyiz. Bu da ancak TÜRK EL SANATLARI MERKEZİ'ni kurmakla olur

Bir "EL SANATLARI MERKEZİ" (Craft Çenter) kurulunca bundan 

sayısız kazançlar edinileceği açıktır, şöyle ki: Elde edilecek fay

daların şüphesiz en başta geleni, ülkemizin büyük çoğunluğunu teşkil 

eden köylümüzün boş geçen dokuz veya on ayını değerlendirmek ve on

ların asırların süzgeçinden geçerek günümüze kadar gelmiş ecdat ya

digârı El Sanatlarını eskisi gibi kuvvetle devam etmelerini sağlamak 

veya kaybolanlar var ise onları ihya etmeğe çalışmaktır. Tabii bu 

merkezin büyük bir arşivi kurulacak ve bu arşiv vasıtasıyla, yok 

olmağa yüz tutmuş el sanatları örneklerini yeniden canlandırmak üze

re faaliyete geçilecektir. Bir çok kilim, cicim, zili gibi el sa

natları örneklerini, mütehassıs elamanların çalışmalarıyla, bugünün 

ihtiyaçlarına uygun bir vaziyette standartlılaştırma ameliyesme gi

rişilecek ve köylere kadar uzanan kooperatifler vasıtasıyla merkez 

tarafından raporları hazırlanmış örnekler imalâthanelerde yaptırı

lacaktır. Çoğunluğu kırlık bölgede yaşayan köylümüzün ev ekonomisine



katkıda bulunup onun el emeğini, göz nurunu değerlendirerek, el sa

natlarımızın renkli ve canlı dünyasını tekrar yaratmaktır. Böylece 

"EL SANATLARI" seferberliği neticesinde, vasıflı ihraç maddelerini 

de meydana get'rme fırsatı çıkacaktır. "Türkiyenin El Sanatları 

mahsûllerinin" zenginliğinde bu potansiyel mevcuttur. Eksik olan, 

bunu değerlendirecek bilgili ve tutarlı bir ihracaat şuurunun orta

ya çıkmamış olmasıdır. Bu geniş iş gücünden istifade ederek, ikti

sadi olduğu kadar, sosyal bir hizmette bulunarak büyük bir değer 

ifade edebilecek "El SAnatları" sahasında teşvik edici bir isteği 

yaratmak imkânı da doğacaktır.

El Sanatları Merkezine bağlı "TASARI MERKEZİ" (Design Çen

ter) labaratuarlarınm araştırmaları ile, EL SANATLARI mahsûlleri

nin günümüzün yaşayışına adapte edilerek yeni kaliteli örneklerin 

ortaya çıkışı sağlanacaktır. Meselâ, Yunanlılar bizim Siirt Batta

niyelerine benzer beyaz renkli yaygılarının uzun tüylerini, limon 

sarısı, turuncu, açık mavi gibi renklere boyuyarak, İngiltere ve 

Amerikaya bol miktarda ihraç ediyorlar. Hiç şüphesiz, bu yadırga

dığım renkler bile "Tasarı merkezlerinde" inceden inceye tespit edi 

lerek "market test" lere dayanılarak yapılmaktadır.

Bugün memleketimizde, büyük boşluğu duyulan bölgelere ait 

"EL SANATLARI" arşivi ve kitaplığıda tesis edilerek, Türk süsleme 

sanat dallarında tanıtıcı yayınlar yapılacaktır. En önemlisi bir 

"Türk süsleme sanatları ansiklopedisi" de hazırlanacak eserler 

arasında düşünülmektedir.

Bir "EL SANATLARI MERKEZİJnin ve onun zincirleme teşkilâtı

nın çalışmalara başlamasıyla, İstanbulda şimdiye kadar üzerinde du

rulmamış, bir "Türk El Sanatları Müzesinin" çekirdeği kurulmuş



olacak ve bu suretle dışarıya kaçırılarak erozyona tabi olan el sa
natları şahaserlerimizi bir müzenin vitrinlerinde teşhir imkânı ha
zırlanacaktır. Aynı zamanda, film ve Slide'larla müzeye gelen ziya
retçilere; kilim, halı'nın nasıl dokunduğunu; keçe'nin nasıl yapıl
dığını, nakışlı çoraplarımızın nasıl örüldüğünü, yazma'nm nasıl ah
şap kalıplarla basılarak meydana getirildiğini, Karagöz gibi deriden 
yapılan karakterlerin nasıl yapıldıkları izahlı bir şekilde göste
rilecektir. Ve bu müzede toplanan eserler, hazırlanan arşiv ve ki
taplık, yarının Türkiyesinde El Sanatlarının her dalını ve tekstil 
sanayi'ini hızlandıracak yegâne mercii, değerli bir ilim merkezi ola
cağı gibi Türk Sanatkârlarına da yol gösterici ilham kaynağı rolünü 
başaracaktır.

Doğu kamşumuz İran'ın son yıllara kadar, yalnız Halı ve Ki
lim ihracatından Petrol gelirinin üçte ikisi kadar dev bir kazanç 
temin ederken, bizde Halıcılık, Kilim ve diğer El Sanatları maale
sef yedi, sekiz bakanlığın birbirlerinden habersiz bilgisiz faali
yetleri yüzünden beklenen seviyeye ulaşamamıştır.

Bilindiği gibi, ülkemizin dış ticaret açığının büyümemesi 
için devletimiz yeni döviz kaynakları bulup yaratması gerekmektedir. 
Şu anda en büyük sıkıntılarımızdan biri hiç şüphesiz yeni gelir kay
naklarını arayıp bulmakta toplanmaktadır. Memleketimizin kuvvetle 
ihtiyaç duyduğu döviz talepleri karşısında yepyeni bir ihracaat kay
nağı olarak "Türk El Sanatları" mamülleri yıllardan beri bizi bek
lemektedir. Zengin ve parlak bir geçmişin mahsûlleri olan "TÜRK EL 
SANATLARI"nın kurulacak olan yeni Merkezi, memleketimizin her köşe
sinde bulunan EL SANATLARIMIZIN potansiyelini değerlendirerek kay
bolmaya yüz tutmuş EL SANATLARIMIZI yeniden canlanmasını sağlayacak 
ve bölgenin İktisadî gelişmesine yardımcı olacaktır. Şimdiye kadar



Devletin iyi niyetli teşebbüsleri yetişmiş personel olmadığından he
ba olup gitmiştir. Ve halen de gitmektedir. Maalesef 15 yıldan beri, 
halıcılık ve el sanatlarının çeşitli dalları üzerine 7 Bakanlık bir
birlerinden habersiz, bilgisiz, plânsız çalışmalar yaptıkları için 
sarfedilen milyonlar boşa gitmiştir. Bu Bakanlıklar:

1- Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı.
(El Sanatları Genel Müdürlüğü.)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.
(Küçük El Sanatları Dairesi Bşk.)

3- Adalet Bakanlığı.

4- Gıda-Tarım ve Hayvancılık ve Orman Bakanlığı. 
(Orköy Genel Md.)

5- Kültür ve Turizm Bakanlığı.
(Turizm Bakanlığının El Sanatları Şubesi ve Kültür 
Bakanlığının Milli Folklor Dairesi.)

6- Ticaret Bakanlığı. (Bu işlerle uğraşan uzmanlar ve 
şubeleri var.)

'- Milli Eğitim Bakanlığı.



Meselâ Eğitimle ilgili bu son Bakanlığın iyi niyetle açtığı, hatalı 
eğitici kursları yüzünden, halıcılığımız devlet eliyle bozulmaya 
başlamıştır. Bu Bakanlığın memleketin çeşitli bölgelerinde ve bilgisiz 
ellerde açtığı "Halı Eğitim" kursları, maalesef Ispartalı halı usta
ları ve İsparta'nın gevşek halı dokuma tekniğinin öğretilmesi ve yay
gınlaştırılmak istemeleri yüzünden gerekeni vermemiş, bilâkis bölge
sel halıcılığı dejenere etmiştir. Halbuki, herşeyden önce, Halı Eği
tim Kurslarının veya mekteplerinin açılacağı pilot bölgeler, evvel
den taramalı, araştırmalar ve incelemelerle o bölgenin an'anevi hu
susiyetleri tespit edilmeliydi. Tabiî eğer varsa, bölgenin halı do
kuma tekniği, sm ye düşen ilme sayısı, evvelce dokunanların üslûp 
ve kompozisyonları malzemenin niteliği hakkında bilgi edinmeli, es
kiden beri bu bölgede dokunan halı çeşitlerinden bir arşiv meydana 
getirilmeli, eski malzemeden örnekler toplamalı, yapağının hangi 
kök boya (nebati boya) ile boyandığı tespit edilmeliydi. Kısaca kol
ları sıvamadan, işe başlamadan önce, neyi plânladığımızı bilmemiz 
ve ne yapmak istediğimize karar vermemiz ve toplanmış bulunan bütün 
bu malzemeyi değerlendirmemiz gerekirdi. Şüphesiz memleketimizin her
hangi bir köşesinde'ki "bölge halıcılığını kalkındırmak arzusuyla 
teşebbüse geçeceksek; 1- Bölgenin eski üslûbunu karakterini tekrar 
canlandırmak mı istiyoruz? 2- Yoksa dış pazarlarda tutulan bir böl
gemizin "halı an'anesini" bu pilot bölgeye taşımak arzusundamıyız? 
Yoksa bir üçüncü şık olarak, halıcılığını kalkındırmak istediği
miz bu "pilot bölge de" yepyeni bir üslûp yaratmayı mı düşünüyoruz? 
Eğer, evvelden değerli bir halıcılık merkezi olup da, çeşitli sebep
lerden ötürü ölmüş bulunan bu merkezi canlandırma yoluna gitmeğe 
kalkışıcaksak, hiç şüphesiz bu eski merkezin zengin arşivini kur
mağa çalışır ve halı raporlarını bu eski örneklerden hazırlama yo
luna giderdik. Geçen yıl Londra'nın en büyük mezat yerlerinden bi
ri olan Sodheby'sde bugün piyasalarımızda rastlamadığımız ve ölmüş



sayılan halı merkezlerinden Karapınar ve Konya halıları'nın 14.000 i'a 
yani 5 milyon liraya satıldıklarını görünce, bu eski merkezlerin halı 
raporlarının ne kadar değerli olduklarını bizzat tespit etmiştim. 
Geçen yıl, 18 Kasım'da öğleden sonra radyoda yayınları takip eder
ken, İsparta Sümerbank halı merkezinin Genel Müdürü ile yapılan bir 
röportajı tesadüfen dinleme fırsatını bulmuştum. Genel Müdür kendi 
merkezlerinin halı desenleri ve raporları ürettiğinden bahsederek, 
maalesef diyordu, halı deseni sıkıntısı çekiyoruz ve sözlerine de
vam ederek- "Bir gece televizyon başında, İstanbul camilerinden bi
rinden yapılan Mevlût yayınını takip ederken camiinin içindeki çini
lerin kendisine bir takım ilhamlar verdiğini ve bu çini kompozisyon
larından halı raporu üretmeğe karar verdiğini" söylüyordu. Ve erte
si günden itibaren de camiilerin çinilerinden binlerce "slide" (dia- 
pozitif) ve foto çektirtmeğe başladıklarını ve onlardan yeni halı 
kompozisyonları raporları üretmeğe başladıklarını da sözlerine ila
ve ediyordu. Yeniden bir zaman kaybı ve yeniden yüzbinlerce lira za
rar ve Türk halısına indirilen yeni bir darbe daha. Eğer elimizde, 
Anadolunun en eski Halı merkezlerinden zengin malzeme ve binlerce 
slide (diapozitif) ve fotoların bulunduğu bir arşivimiz olsaydı. Bu 
kadar çok desen ve rapor bolluğunda sayın Genel Müdür hangi bölgenin 
halısını dokutacağını bile şaşırırdı. İşte, bilgisiz idarecilerin 
tasarruflarından dolayı, Anadoluda yeni halı merkezleri kurarken, 
onların kozmopolit bir karakter arzeden Hereke halıcılığını dört 
bir tarafa yaymalarına, her tarafı Herekeleştirdiklerine artık şaş
mıyoruz. Yine eski bir Halıcılık merkezimiz olan Lâdik, maalesef 
bugün İran halısı dokumağa başlamıştır. Eğridir gölü civarında; bir 
İtalyan kadın dergisi olan Mandifata'dan ve bir Alman dergisinden 
örnek alarak güller dokuyan dokuyuculara tesadüf etmiş hayret et
miştik. Maalesef bir halı ve kilim memleketi olan Türkiyemizde sen
tetik boya ve elyafla dokunan kalitesiz halılar ve kilimlerin yanında



makine halılarıda yaygınlaşmağa başlamıştır. Kaliteyi teşvik edecek 
hiç bir teşebbüs yapılmadığı gibi, bilâkis Orta - Anadolu bölgesin
de görüleceği gibi İtalyan ve Alman kadın dergilerinden alman Gob
len tipinde güllerle süslü halı örneklerinin dokunduğuna ve ananesin
den kopmuş bir takım uydurma tipte halıların çoğaldığına şahit oluyo
ruz. Zaten son yarım yüzyıl içerisinde dokuma tekniğinde zafiyet, 
malzeme kalitesinin perişanlığı, renk düzeninde asil renklerin yok 
olması, kompozisyonların bozulması ve desende derinliğin kaybolma
sıyla halıcılığımızda gözle görülür bir gerileme, çökme müşahede 
edilmişti. Esasında sentetik malzemenin halıcılığa girmesine müsaa
de etmek, sentetik elyaftan halı dokumasına göz yummak cinayetlerin 
en büyük ve Türk halıcılığının istikbaline vurulmuş en büYük darbe
dir. Fazla olarak, bügün bütün dünyada bir kilim hastalığı başlamış
tır. Bu yüzden Avrupada bir çok kilim sergilerine tesadüf etmekte
yiz. Kilim batı da büyük bir tutku ve moda haline gelmiştir. Kılım 
sergilerinden birine 7 Eylül 1979 tarihleri arasında Münihte rast
lamıştım. Adı "Türk Kilimleri" sergisi idi. Salonun bir köşesinde 
kilimlerimizin en nefis örnekleri, diğer tarafta ise cicim, zili gi
bi rengârenk nakışlarıyla sanat severleri büyüleyen yaygılar teşhir 
edilmekteydi. Bu zengin yaygı çeşitleri üzerinde gözlerimizi gezdi
rirken, fiatların 3 bin ilâ 40 bin mark arasında değiştiğini hay
retle görmüştüm. Ayrıca, Kilim sergilerinin İngiltere'de açıldığına 
şahit olmuş ve kilimlerimizin üzerlerindeki astronomik rakkamlar be
ni bir hayli şaşırtmıştı. Bugün bütün dünya bizden Kilim bekliyor. 
Fakat memleketimizde böyle bir hareketi başlatıcak bir merci yok.
Bir kaç yıl önce Avrupada kadınlar arasında oyalı yemeniler son de
rece moda idi, böyle bir durumda memleketimizden hiç bir ses gelme
yince Hindistan'ın "Ali îndia Handicrafts Board" 'u yüzbinlerce ova
lı yemeni yaptırarak Avrupa pazarlarına sürmüştü. Bugün dünyanın en 
zengin halı ve kilim koleksiyonları bizdedir. Dünyanın en büyük halı



müzesi yine bizdedir. Buna rağmen, halıcılığın artık ihtisas dalınır 
zirvesinde bulunan bir genel müdürü yukarıda belirtmiş olduğum radyc 
konuşmasını yayar ve onu tahakkuk safhasına sokarsa; yapılacak tek 
şey; raporumun başında da teklif ettiğim gibi "TÜRK GÜZEL SAKATLAR" 
eğitimini yapacak bir "TÜRK GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ" ile Halıcılığı 
ve Kilimciliği de içine alan bir TÜRK EL SANATLARI merkezini acilen 
kurmaktan başka çaremiz kalmamıştır. Yukarıda sözünü ettiğim 7,8 Ba
kanlığın 15 yıldan beri ihtisası olmayan elemanlarla birbirlerinden 
habersiz milyonlar sarfettiklerini, fakat ortaya, hiçbirşey koyama
dıklarını üzülerek görüyoruz. Fazla olarak Halıcılık, Kilimcilik ve 
bütün El Sanatlarımızın gelişmesi, canlanması ve memleket sathına ya- 
yılmasının bir türlü mümkün olamaması da yukarıda kaydettiğimiz husvs 
larla ilgilidir. Tespit edilen pilot bölgelerde senelerden beri bu 
çeşit Bakanlıkların göstermiş oldukları faaliyetlerle, faydalar sağ
ladıklarına dair en küçük delil ve işaretlere maalesef rast gelemi
yoruz .

Bugün, bilgisizlikten Bakırcılığımız bile soysuzlaşmıştır. 
Nerede o tarihin süzgeçinden geçerek meydana gelmiş biçimler, nere
de o kazılarak veya itme metoduyla bakıra işlenmiş nakış dünyamız.
Ve nerede bugünkü uydurma anlayışla yapılmış soysuzlaştırılan Erzin
can Bakırcılığı diğer bütün El Sanatları dallarının durumları da 
bunlardan farksızdır.

Gönlümüz senelerden beri El Sanatlarımız üzerine faaliyet 
gösteren Bakanlıkların emeklerinin boşa gitmesini kabul edemiyor. 
Çaresiz bu duruma yeni bir çözüm getirmek yeni bir reform yapmak 
mecburiyetinde olduğumuzu görüyorum. Bu da hiç şüphesiz, ayrı ay
rı Bakanlıklarda birer genel Müdürlük olarak ve geniş bir bütçeyle 
faaliyetlerini sürdüren "El Sanatları" seksiyonlarının, vakit



geçirilmeden bir TÜRK EL SANATLARI MERKEZİNDE toplanmasıyla mümkün 
olacaktır. Zengin ve parlak bir geçmişin mahsulleri olan TÜRK EL SA
NATLARI üzerine faaliyet göstericek yegâne merciin, ve çözümün bu 
olduğuna inanıyorum.

" TÜRK EL SANATLARI MERKEZİ" (Craft Çenter) kurulunca, bura
yı gezen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dünyanın başka hiç bir köşe
sinde bulunmayan son derece renkli ve zengin bir kültür hâzinesi ile 
karşılaşacaklar ve bu eserlerden satın almak imkanına sahip olacak
lardır. Son olarak, Milli Sanat değerlerimize sahip çıkmağa çalışan
lara bu kültürün gerçek sahiplerinin Türkler olduğunu bütün dünyaya 
ilân etme fırsatı çıkacak, dolayısıyla bir çok milletlerin bilhassa 
Balkan Devletlerinin haksız spekülâsyonlarına da son vermemiz rahat
lıkla mümkün olacaktır.

Bk. Nejat Diyarbekirli; I nci Türk El Sanatları sergisi dolayısıyla
hazırlanan Re Nerededir Katalogu.
1958 İstanbul

"Turiste Hatıra Eşyası" Türkiye Turing ve Oto
mobil Kurumu Belleteni, Kasım 1966

"Türk El Sanatlarının Değeri" I-Milli Kültür, 
Ağustos, Eylül, Ekim 1980 
Cilt : 2, Sayı 3,4,5.
Sayfa: 47 - 53

"Türk El Sanatlarının Değeri" II-Milli Kül.tür 
Kasım, Aralık,1980, Ocak 1981 
Cilt : 2 Sayı 6,7,8 
Sayfa: 49-56
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Bk. Nejat Diyarbakirli; "Tiirk EL Sanatlarının Bugünkü durumu ve alı
nacak bazı tedbirler hakkında görüşler"

I.nci Milli Kültür Şûrasında verdiğim teb
liğ, 23 -24 / 10 / 1982

2- Türk KÜLTÜRÜ MÜZE'lerinin Ankara ve İstanbulda açılma

ları üzerine gerekçe :

Bir milletin geçmişini geleceğine bağlayan en önemli 

köprülerden biri de sanattır. Tarih boyunca, Türk topluluklarında 

görülen sanat anlayışı ve bu anlayış içinde meydana getirilen sayı

sız eserler... milletimizin maddi ve manevi değerlerinin aynası ola

rak muhteşem bir kültür bütünlüğü yaratmıştır.

Dil, tarih, din, örf ve adetlerimizin yanında Türk mil

letini millet yapan en önemli unsurlardan biride hiç şüphesiz sana

tımız olmuştur.

Türk sanatı insanlığın artistik faaliyetleri arasında, 

en erken devirlerden itibaren var olmuş, tarihin akışı içinde büyük 

gelişmeler kaydetmiş ve fevkalâde önemli bir mevkie ve seviyeye ulaş

mıştır. Türklerin dünya medeniyetindeki yerlerini tayinde Türk Sana

tı 'nm bu fevkalade önemli rolü inkâr edilmez. Bu pek önemli role 

rağmen, memleketimizde maalesef Türk Sanatları ile ilgili çalışmalar 
son derece kifayetsizdir. Bugüne kadar memleketimizde milli kültür 

ve dolayısıyla Türk Sanatı büyük bir ihmale uğratılmış Türk Süsleme 

Sanatlarının çeşitli dalları Türk EL Sanatlarının en müstesna örnek
leri. gözlerimizin önünde tarihin karanlıkları arasında gömülerek yok 
olmuş tur.



Türk Kültürünün en erken devirlerden itibarenki durumunu 

tespit hususunda maalesef bugüne kadar Devletçe hiç bir faaliyet, 

hiç bir gayret gösterilmemiştir. Devletimiz milyonlar sarfederek Hi

tit, Rrik, Lid, Yunan, Koma sanat eserlerini teşhir için modern mü

zeler inşa ettirmekte ve devamlı arkeolojik kazılar yaptırtmakta, 

fakat kendi kültürüne her nedense bir yabancıymış gibi davranmakta

dır. Mahalli müzeler bölgenin Türk kültürü ile ilgili eserlerini de 

toplayacakları yerde, hepsi birer arkeoloji müzeleri haline dönüver- 

mektedir. Anadolumuz öyle bir zengin dünyadır ki, Türk Kültürünün en 

eski çıkış noktası olan AT ve ÇADIR ananesinin yaşayan izlerine bile 

çeşitli bölgelerde halâ rastlıyabiliyoruz. Türkün şehirleşmeden ön

ceki devresinde başlayan "Bozkır Kültürü ve medeniyeti": AT ve ÇA- 

DIR'la doğmuş ve tarihin akışı içinde büyük gelişmeler göstermiştir. 

Türk Kültürünün çıkış noktası ve alfabesi sayılan Türk atı ve onun 

binek takımı, Türk eyer'inin son bir numunesi halâ ne tespit edile

bilmiş ne de incelenebilmiştir. Türklerin ilk meskeni sayılan Çadır' 

ında akıbeti ayni olmuştur. Daha düne kadar batılılarm Türk şehirle 

rini dünyanın en güzel köşeleri olarak vasıflandırdıkları ve bu köşe 

lerde görülen estetik incelikten, romantizmden; tabiatla kucaklaşma

dan mimarinin süsleme sanatlarıyla bütünleşmesinden İsrarla söz et

tikleri görülürdü. Bugün ise bu şehirlerimizin, hiç bir mimari sen

teze dayanmadan, birbirlerine benziyen ruhsuz beton yığınları ile 

dolduğu gözden kaçmaz. Mimariye değer katan "Türk Süsleme Sanatları" 

ise hızla tarihin karanlıklarına gömülmeğe başlamıştır. Mezarlıkla

rımızda ince mermer işçiliği ile yontulan eski mezar taşları artık 

yapılmamakta, arta kalanlar ise kırılmakta, çalınmakta veya zamanın 

tahribatıyla yok olmaktadır. Kısaca Türkün izi mezarlıklardan bile 

silinmektedir. Öyle zannediyorum ki, bu büyük ve derin kültür eroz

yonu karşısında ayni batılılar bugün şehirlerimizi ziyaret ederler

ken acaba buralarda bir zamanlar Türkler yaşamışlarını o ır? d i y e



dimağlarında bir takım istihfamlar ve sorularla memleketimizden ay

rılacakları şüphesizdir. Gençlerimize ise "TÜRK KÜLTÜRÜNÜ" bir bü

tün halinde duyuramamanın sıkıntıları ortadadır.

Daha düne kadar sanatlarını şevkle icra eden lüle yapan sa

natkârları; çeşitli maden sanatı dallarında çalışan ustaları; bakır

cıları, telkari ve savatlama yapanları, gümüş tepelik, takılar, ke

merler yapan kuyumcuları; tombak ustalarını; Edirne kâri üzerine ça

lışan sanatkârları; hattatları, sedefkârları minyatür ve tezhip üs- 

tadlarını, &>ru yapanları, ciltçilik'le uğraşanları, tesbihçileri 

ve karagöz'ün deriden figürlerini yapan ustaların nasıl sessizce or

tadan çekildiklerini hatırlarsak endişelerimize hak vermemek mümkün 

değildir. Bu erozyonla sel gibi akıp giden ve yaygın şöhretlerine 

rağmen yok olan sayısız "TÜRK KÜLTÜRÜ" unsurlarını ve "EL Sanatları" 

mamullerinin yanında Konya, Karapınar, Uşak, Gördes, Bergama, Fethi

ye, Kaş, Lâdik, Terekeme gibi namlı halıcılık merkezleride kapanmış, 

Anadolunun çeşitli merkezlerinde dokunan Çatma, Camfes, Diba, Sada

kor, Bürümcük, Şalşepik, Şal, Şayak vs. gibi kumaşlarımızın tezgâh

larıyla beraber izleri bile kalmamış el dokuması tezgâhlarımızın siS' 

temleri unutulmuş, tezgâhların işleyiş tarzları karanlıklara gömüş- 

müştür. Bundan 15 yıl kadar önce Sovyet Ermenistanını ziyaret etti

ğim sırada Erivan'da Ermeni Kültürünü sergiledikleri müzelerini 

gezerken; Anadolunun çeşitli bölgelerinde kullanılan dokuma tezgâh

larının ayni büyüklükte tıpa tıp örneklerini ve onların önünde bağ

daş kurmuş oturan milli kıyafetler giydirilmiş mankenlerini görmüş

tüm. Türk kıyafetlerinden aynen kopya edilmiş urbaları giyen manken

ler, bizim tarihin karanlıklarına gömdüğümüz tezgâhlar önünde bağdaş 

kurarak kumaş dokuyormuş gibi sergilenmişti. Bizde yok olan yalnız 

tezgâhtar ve onların sistemleri değil, milli kıyafetlerimiz de sür

atle tarihe karışıp gitmiştir.



3ürk Hamamı ve Türk kahvesi, ananesini hemen hemen unutmak 

üzereyiz. Yalnız bu iki mevzuda bile tarih boyunca Türkler ne güzel 

eşyalar ne biçimler yaratmışlardır. Bütün bu anane ve ona bağlı eser

ler gözlerimizin önünde tarihin karanlıklarına gömülüp gitmediler mi? 

Hamamlarımızda kullanılan balıklı ve kuşlu taslara, nakışlı hamam 

bohçalarına, nakışlı havlu ve peşkirlere, gümüş ve sedef kakmalı na

lınlara, bakır sabunluklara artık rastlıyabiliyormuyuz? Ya Türk hav

lularının niçin bütün dünyada aranan şöhretli havlular olduğunu içi

mizde bilen kaldı mı? Türk Kahvesi takınılanda elektronik çağın icap

ları dolayısıyla yok olmuyacakmıydı. Tabii ki devirler değişiyor. 

Kahveyi artık elektrikli değirmenler kavuruyor ve öğütüyor. Köylü

müz eskiden ekmeğini evinde yapardı. Bugün kamyonlarla ekmek bir çok 

köylere dağıtılıyor. Artık köylünün ekmek yoğurmaya vakti bile yok. 

Hiç şüphesiz bir çok adetlerimiz değişiyor, fakat bu adetlere ait 

eşyaların, eserlerin hepsi müzelerimizin vitrinlerine girmesi gere

kirken hepsi dışarıya akıp gidiyor. Memleketimizde bir numaralı tu

rizm merkezi olan Sultanahmet meydanındaki 16 yüzyıl Sinan yapısı 

Çifte Hamamı, çoktan klâsik çalışma düzenine sokmamız ve memleketi

mizi ziyarıt eden turistlere ve yabancılara Türk Hamamının ananevi 

işleyiş tarzını yakından aksettirmemiz, bu kültürü tanıtmamız gere
kirdi.

Ulu Önder Atatürk’ün 100 ncü yıldönümü dolayısıyla Paris'te 

Unesco salonlarında açılan Atatürk ve Türkiye sergisine karşılık 

olarak Yunanlılarda aynı tarihte aynı şehrin çok bilinen bir merke

zinde "Musee de l'Homme"da "Yunan adaları" sergisini açmışlardı. Bu

rada bizim kıyafetlerimizi, bizim gümüşten Kadın takılarımızı ve ke

merlerimizi, bakır ve pirinç işlerimizi, Hamam ve kahve takımlarımı

zı, tütün çubuklarımızı; peşkir çevre ve işlemelerimizi, karagözü

müzü Yunan Kültürünü damgası altında sergilemişlerdi. Yunar adalarının



güzelleri kültür yönünden adeta Ana d olunun kıt'a sahanlığını tamam

layıcı bir bütünlük içerisindeydiler.

Ayrıca, bugün yaşayan Türkiyenin kültür mirasına, kültür 

varlığına Yunanlı ve Bulgarlaröan sonra Yugoslavlarda el koymuş gi

bidirler. TÜRK EL SANATLARINI kendi mallarıymış gibi tanıtıyor ve 

onları devamlı imal ederek satmakta bizim gibi ihmalkâr davranmıyor

lar. Devletlerinin bizim kurmak istediğimiz El Sanatları Merkezleri 

gibi iki üç faal müesseseleri var. Defalarca Avrupanm çeşitli mer

kezlerinde Yugoslav El Sanatlarının sergilerini ziyaret ettim. Ve 

bu karşılaşmalarda sanki bizim sergilerimizi ziyaret ediyormuş gi

bi hiç bir yadırgama hissetmiyordum.

Bütün Balkan ve Kuzey Afrika ülkeleri Osmanlı devletinin 

kültürünü kendi damgaları altında yaşatmağa devam ederken maalesef 

bizlerden hiç bir ses çıkmıyor. Yüzyıllar boyu devam edegelen TÜRK 

KÜLTÜRÜNÜN bütünlüğünü ve sanat ananemizin akışını durdurmamak onları 

sahip çıkmak ve değerlerimizi komşularımıza kaptırmamak ve bizden 

sonra, gelecek kuşaklara sıhhatli bir şekilde devretmek, devletimi

zin en mühim davalarının başında gelmelidir. Maalesef, bugün kendi 

ülkemizde ana kültürümüzü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bıra
kılmışız. Bu bizi korkunç bir zevksizliğe, ayni zamanda bizi batı

nın kötü kopyacılığına doğru itmektedir. Bilindiği gibi Milli Kültü

rünü ve Sanatını kaybeden bir millet, başka toplulukların kültürel 

tesirleri altında kalır ve ne kadar sağlam bünyeye sahip olursa ol

sun erimeğe ve tarihin sayfalarından silinmeğe mahkûmdur. Ulu Önder 

Atatürk "Bilelimki Milli Benliğini Bilmeyen Milletler, başka Millet

lere yem olur" sözünü bu sebeple söylemiş olduğu meydandadır. Milli 

Kültürümüzü, ananevi sanat dünyamızı muhafaza etmek, onu korumak 

bilmek öğrenmek, tanıtmak; geçmişi yaşamak için değil, geçmişle



Kültür bağımızın kopmasına meydan vermemek içindir. Devlet,fertleri

nin aynı ortak Kültür içinden geldiklerini unutturmamak suretiyle 

MİLLİ KÜLTÜR1le yoğrulmuş bünyemizi ve sosyal yapımızı koruyabilir. 

İşte "MİLLİ KÜLTÜR BAKANLIĞI"nın yeniden kurulmasını candan temenni 

etmemizin başında bu sebebler gelmektedir. Milli Kültürünü kaybet

miş bir millet, hafızasını kaybetmiş bir insana benzediği için "Kil

li Kültür Bakanlığı’nın" ehemmiyeti buradan başlamakta ve yeniden 

teşkilâtlanması zarureti ise buradan kaynaklanmaktadır. Bu Bakanlı

ğın herşeyden önce, bugüne intikal etmiş Türk Kültür Mirasını: 

a -Tespit etmesi; b -Koruma ve Muhafaza etmesi; c -Tanıtması (T.R.T. 

Müzecilik ve Neşriyatla) en başta gelen faaliyetlerinin hedefi ol

malıdır .

Tespit ve incelemeleri yapacak araştırma merkezlerini ve 

koruma vazifesini ifa edieek restorasyon atölyelerini devlet kurmak

ta maalesef çok gecikmiştir. Meselâ dünyanın en büyük halı müzesi 

sayılan "Türk ve İslâm Eserleri Müzesi"nin bir h*lı konservasyon ve 

restorasyon lâbaratuarı halâ kurulamamıştır. Halbuki bu müze, dünya 

medeniyetine hediye ettiğimiz HALI sanatının hâzinelerini saklamakta 

dır. Burada 13 ve 14 ncü yüzyıldan itibaren sergilenen halı örnekle

rimiz milletlerarası sanat çevrelerinde paha biçilmeyen şahaserler 

olarak nitelendirildiği unutulmamalıdır. Buna karşılık konservasyon 

ve restorasyon atölyelerini veya labaratuarlarını kurmakta gecikme

miz ise affedilmiyecek bir neticeye doğru bizleri hızla sürüklemek

tedir. Bir küçük örnek: Bundan on yıl kadar önce Sultan Ahmet Cami

sinin alt dehlizlerine atılmış yüzlerce eski halı'nın birbirlerine 

yapışmış ve kenetlenmiş olarak çürüdüklerini ve bunlar üzerinde 

artık hiç bir restorasyon ameliyesinin mümkün olamayacağını üzüntüy

le görmüştük. Topkapı Sarayı ve Askeri Müzenin depolarında bulunan 

eski tarihi çadır ve otağ'ların da ayni perişan durumda bulundukları



bilinmektedir. Bu ve buna benzer bir çok sebeplerden ötürtl. Devlet 

Plânlama Teşkilatı çalışmalarına bilhassa teklif ettiğimiz; TÜRK GÜ

ZEL SANATLAR FAKÜLTESİ'nin kuruluşu önemle üzerinde durulacak bir 

çare, bir çözüm olacaktır.

Türklerin tarihin en erken devirlerinden itibaren bulundukla

rı bölgelerde ve daha sonra gittikleri ülkelerde meydana getirdikle

ri bütün eserlerini, abidelerini, mezar külliyelerini, mimari yapı

larını, el sanatlarını; ananelerini, örf ve adetlerini; atçılık ve 

biniciliği, eski Türk sporlarını kronolojik bir sara ile Türk gen

cine, Türk aydınına ve memleketimizi ziyaret edan sabancılara modern 

müzeciliğin diliyle öğretmeliyiz.

Tarih boyunca ne yaptık? Nereden geldik? Dünya medeniyetine 

neler kattık; işte kültür tarihimizi bütün teferruatıyla aksettire

cek müzenin, geniş salonlarında çağlar içinde tarihin akışını va abi

delerimizin, mimari eserlerimizin maketlerini re3tittisyon'1armı; 

diaromalar ve panaromalar halinde, eserlerin aynen yapılmış alçı 

kopyalarıyla; hattâ en erken devirlerde "Bozkır- Kültürün mensup 

insanlarımızın mankenler halinde, çeşitli konpozisyonlarda (av’da 

veya çadır'da) o devrin giyimleriyle ve sesleriyle (o günün türkçe- 

siyle) modern müzeciliğin verdiği imkânlarla sergilemek mecburiyetin

deyiz. 'Türk genci TÜRK KÜLTÜRÜ müzesine girdiğinde, bir kitap gibi, 

en erken devirlerden itibaren; yani Türklerin Moğolistanda, Altay

lar da, Abakan ve Tannu-Ola steplerinde yaşadıkları ilk devirlerden 

başlıyarsk; hangi Mezar külliyesinin hangi heykel*in ve dikili taş

tan kitabenin hangi hükümdara, kumandan ve beğlere ait olduğunu, Türk 

dilinin, Türk tarihinin en eski yazılı kaynağı sayılan ve Türk adı

nın geçtiği ilk yazılı kitabe olarak bilinen Orhun abidelerini; Bal- 

bal'ları, Bengütaş*ları; Gök dininden Budizm'e ve Manihaizm'e



geçişlerini; Uygurlara art mabet ve manastırları, ve onların fresk,

kabartma ve heykellerini; Bozkır kültüründen şehirleşmeye geçişleri; 

Sir-derya boylarında Oğuz şehirlerini; Anadolu'nun bin yıllık bir 

Türk yurdu haline nasıl dönüştüğünü; devirlerin hususiyetleriyle 

birlikte maketlerini; röprodüksi yanlarını görerek, hikâyelerini oku
yarak onları yakından tanıyarak, öğrenme imkânına sahip olacak ve 

kendi kültürünün şuuruna vararak müzeden ayrılacaktır’, Unutmamak 

gerekirki "Milli şuuru" meydana getirmek, inandırma'nm psikolojik 

kanunlarına bağlıdır, İnandırmanın en tesirli olduğu saha ise insan 

duyguları ve şuuraltıdır. Bunlara en iyi tesir edecek olan vasıta 
ise Türkün sanatıdır.

Bir TÜRK KÜLTÜRÜ MÜZESİ kurulunca buıdan sayısız faydalar 

temin edeceğimiz şüphesizdir. Şöyleki:

A- TÜRK KÜLTÜRÜ'nü sn başından baş İl 3. yarak çağımıza kadar geti

ren ve bir bütün halinde sergileyerek aksettiren; asırları ve Uç 

kıt'ada bıraktığımız şahaserlerimizi bir mekân içinde toplayan er

siz bir müze olacaktır. Şimdiye kadar sözünü ettiğim eserlerimi;, 

Çin'in Kansu eyalet inden Macaristan ovalarına kadar uzayan Bozkır 
kuşağında; orta doğu, Anadolu ve kuzey Afrika kıtasında ki geniş 

topraklara serpiştirilmiş vaziyette bulunmaktadır. Tarihin akışı 

içinde yeryüzünde başka hiç bir millet bu kadar geniş bir sahaya 

eserlerini, abidelerini yaymış değildir.

Türklerin tarih boyunca yaşadıkları bölgelerde meydana ge

tirdikleri "sanat eserlerini" abidelerini incelemeden "Türk Sanatı

nın" ve "Türk Kültürünün" bir bütün olarak ortaya çıkması mümkün 

değildir. Elimizi çabuk tutmaz ve yavaş yavaş tarihin karanlıkla

rına gömülen bir çok eserlerimizin reprodüksiyonlarını ve aynen alçı



kopyalarını, maketlerini yaptırtamaz ve bunları kültürümüzü ayakta 

tutacak MÜZE'nin salonlarına yerleştiremesssek bu en büyük değerlen

dirme fırsatını da kaçırmış oluruz kanaatindeyim. Meselâ Orhun abi

delerinden “Bilge Kağan Abidesi" zamanın tahribatından kurt alamamış 

ve yavaş yavaş parçalanarak dağılmakta ve yok olmaktadır.

Bu abideyi zamanın tahribatından kurtarmak için Unesao nez- 

dinde teşebbüse geçilmesini tavsiye etmeme rağmen, bugüne kadar hiç 

bir teşebbüs maalesef yapılamamış ve bu eşsiz abide akıbetine ter

kedilmiştir. Şimdi, vakit geçirilmeden, yavaş yavaş yok olan bu eş

siz Göktürk devri abidesinin alçı kalıplarını alarak, Kül ligin' İri 

abidesiyle birlikte kurulacak bu Müze’nin salonlarına teşhire hazır

lamamız en önemli işlerin başında gelmektedir. Balkanlarda OsmanlI

lardan kalan yapılar teker teker yok edilmektedir. Bunların tespit 

çalışmaları, envanterleri bile doğru dürüst yapılamamıştır. Dolayı

sıyla. . . . .

B- Bütün TÜRK KÜLTÜRÜ mirasının envanteri yapılacak ve geniş biı

arşiv kurulacaktır.

O- TURK KÜLTÜRÜ üzerine, memleketimizde radyo ve televizyon gi

bi geniş kütlelere hitap edebilen vasıtalarla tanıtıcı programlar 

tertip etmek ve Sanat Eserlerimizin korunmaları gerektiğini sık sık 

belirtmek. Yabancı dillerde, dergi, kitap gibi yayınlar yaparak ve 

bunların dünya piyasalarında satılmalarını sağlayacak, Türk Kültür 

ve Sanat eserlerinin geniş kitlelerce tanınmasını temin etmek gibi 

çok önemli vazifeleride başarmaya çalışacaktır.

D- Milletlerarası segilerde Türk Kültürü’nün temsil edilmesi

düşünüldüğünde, bu müze'nin elinde sergi için bulunan malzeme, kısa



bir müddet içinde herhangi bir yabancı ülkede açılacak sergiye ta

şınabilecek ve Türk milletini hakkıyla temsil edecek zengin malzeme

nin teşhiri sağlanacaktır. Misal olarak : Daha geçen yıl Paris'te 

Unesco'nun salonlarında Atatürk'ün 100 ncü yıldönümü için açılacak 

sergiye, memleketten maalesef kültürümüzü aksettirecek çok az teş

hir edilecek malzeme gönderilmişti. Paris’te Unesco'da ki temsilci

miz telaşlanarak "Musee de l'HommeMdan ve "Louvre" müzesinden zor

luklarla ödünç olarak: Kadın kıyafeti, gümüş eşyalar, işlemeli çev

reler, 16 yy İznik işi bir kaç evani ve bir kaç arkeolojik eseri 

Fransız Kültür Bakanından rica etmek mecburiyetinde kalmıştı. Eğer 

bu sergiye Yapı ve Kredi Bankasının koleksiyonları arasından rica 

edilen kadın kıyafetleri ve işlemeler, oyalar "Musee de l'Homme"dan 

ve "Louvre" dan getirilen ödünç alman eşyalar temin edilememiş ol

saydı Unesco’nun salonlarında açılacak bu sergi Ulu Önder Atatürk’ün 

şerefiyle hiç de uygun bir sergi seviyesine ulaşamıyacaktı. Hiç şüp

hesiz her milletlerarası segi tertibinde, böyle toplama, derleme 

sergi tanziminden artık kurtulmalı ve müesseseleşme yoluna gitmeli

yiz.

E- Kurulacak "TÜRK KÜLTÜRÜ MÜZESİ" dünyanın her bölgesinde ser

piştirilmiş müzelere "TÜRK KÜLTÜRÜ" üzerine teşhir edebilecekleri 

malzemeleri de hediye etme imkânını bahşedecektir. Bilhassa Avrupa- 

nın büyük kültür merkezlerinin, sayıları çok yüksek ziyaretçileri 

olan müzelerinin Türk Kültürü üzerine boşlukları: müzeler arası yar

dımlaşma anlayışı içinde TUrkiyeden gönderilecek el sanatları repro

düksiyonlarıyla doldurulabilir. Meselâ: Frankfurt'un, Offenbach sem

tinde bulunan dünyanın en büyük deri müzesinde deri ile ilgili her 

şey sergilenmiştir. Burada "Işık gölge" oyunları karakterleri Çin, 

java, Endonezya, Memlûk, Yunan vs. gibi ülkelerin Karagözleri yay

gın bir şekilde teşhir edilmektedir. Bize ayrılan geniş köşede ise
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üç dört uydurma Karagöz figürü bulunmaktadır. Kurulacak "Türk Kültü

rü" müzesi idarecilerinin teşebbüsleriyle günümüzde yine deriden, as< 

lına uygun bir şekilde yapılan Karagöz figürlerinden bir koleksiyo

nu Frankfurt'un Beri Müzesine göndermemiz ve orada teşhirde bulunan 

uydurma Karagöz figürleriyle yer değiştirilmesini sağlamamız mümkün 

olabilecektir. Bunun gibi bir çok örnekler ve misallerle konuyu 

uzatmak istemiyorum.

3- İstanbul ve Ankarada "Tasarı Merkezlerinin"

(Design Çenter) kurulma gerekçeleri s

Bugün Türk süsleme sanatları üzerine çalışan sanatkâr

larımızın çağdaş dünya görüşü üzerinde, Türk Sanatının sentezini 

yaparak yarattıkları eserlerini, daimî bir "sergi evi" gibi bu işe 

tahsis edilmiş "Tasarı Merkezlerinde" teşhirlerini sağlamalıyız. 
Ayrıca, kurmayı plânladığımız "El Sanatları" merkezinde bulunan "Ta

sarı laboratuarlarının" araştırmalarıyla, el sanatları mahsûllerinin 

günümüzün çağdaş yaşayışına adapte edilerek yeni kaliteli örnekle
rin ortaya çıkışı temin edileeek ve bu eserler tatminkâr ir sevi

yede ise."Tasarı Merkezlerinde"teşhiri sağlanacaktır. Asırların 

süzgeçinden geçerek günümüze kadar ulaşan bu “el sanatları" örnek

lerinin üzerinde dekoratörlerimiz, desinatörlerimiz bu eşyaları 

standartlılaştırma faaliyetlerini sürdürürken, ayni zamanda günü

müzün şartlarına uygun modern dünyanın yaşama şartlarına elverişli, 

üzerinde Türk üslûbunu yaşatan ev eşyalarının ortaya çıkması da 

sağlanacaktır. Bu merkezde, bir "sanat jürüsinia" devamlı varlığı 

ile eserler süzgeçten geçtikten sonra teşhir edilmelerine müsaade 

edilecektir. Bu seçilen eserler bugünün Türkiyesinin yaratma gücü

nü aksettirecek ve sanayimizin ilham kaynağı olacaktır.



"El sanatları" mahsûller im is in günün yaşama şartlarına uy

gun in.t ihakları ("adaptation" lan) "Design Çenter" laboratuarların

da yapılacağı gibi, burada çalışan Türk Kültürü ile yoğrulmuş, Türk 

sanatından sentez, yapma kabiliyetleri elan, iyi yetişmiş genç ve di

namik dekoratörler günümüzün şartlarına uygun eşyaları meydana geti

recekler ve bunları "Tasarı Merkezlerinde" teşhirleri sağlanarak 

memleketimizin yaratma gücü teşvik edilecek ve bu suretle memleke

timize yep yeni kazanç kaynakları temin edilecektir-

4- TÜRK GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ'nin kurulması 

hakkındaki gerekçe :

Şimdiye kadar yukarıda sözünü ettiğim bütün meselele

rin halli ve Memleketimizde halıcılık, kilim cicim vs. gibi dokuma

cılığın her çeşidini ve onun yanında ince dokumacılığı; ayrıca çini 

ve çömlekçiliği hat, tezhip, minyatür, cilt, ebru vs. gibi ananevi 

sanat dallarımızı; maden, cam, ahşap ve sedef kakmacılık sanatları
nı, sivil mimariyi, ahşap işlerini ve deri eserleri; eski eserlerin 

konservasyonu ve restorasyonu; Türk sanatlarıyla ilgili müzeolojiyi 

vs. gibi ilim dallarını öğretecek ve bunlar üzerinde araştırmalar 

ve incelemeler yaparak onları yayınlayacak büyük bir eğitim merkezi 

kurmakla olabilir. Bu eğitim merkezi tam teşekküllü bir TÜRK GÜZEL 

SANATLAR FAKÜLTESİ veya üniversitesi kurulmakla gerçekleşebilir.

Başta mimari olmak üzere Türk Milletinin geçmişte bü

yük bir sanatı olduğu vc bu sanatın da bugün bir kısmının yaşadığı 

malûmdur. "TÜRK SANATI" bugün kürsüleriyle, yayınlarıyla milletler 

arası kongreleri ile dünya çapında bir çalışma ve araştırma konusu

dur. Maalesef bugüne kadar, bu ilim sahasının sanat yönünü ve tat

bikatını memleketimizde yalnız Devlet Güzel Sanatlar Akademisine



bırakılmış olmasının neticesi hiç de hayırlı olmamıştır. D.G.S. Aka

demisi bu konuda çalışan atölyeleri uzun yıllar kapatmıştır. Bugtln 

Ttlrkiyenin gerçeklerine intibak etmiş bir "TÜRK GÜZEL SANATLAR ÜNİ

VERSİTESİ" ni veya hiç olmazsa Fakültelerini vakit geçirmeden kur

mak mecburiyetindeyiz. Gelişmelerin ister istemez bizi bu yolda zor

layacağından şüphe etmemek lâzımdır.



IX- TÜRK GÜZEL SANATLARI ALT KOMİSYONU

Prof. Dr. OKTAY ASLANAPA'NIN ÖZEL RAPORU



TÜRK GÜZEL SANATLARI İLE İLGİLİ RAPOR

Dünya yüzündeki çeşitli milletlerin sanatı, onların kültür
lerinin ’oir ifadesidir. Böylece sanat tarihi aynı zamanda bir kültür 
tarihi, insanlığın sanat kültürlerinin bir tarihidir. Bu durumda mil
li kültürümüzün bir aynası olarak milli sa.natlarımızın meydana getir
diği gözle görünür, elle tutulur bütün sanat eserleri sağlam bir 
kültür temelinin esas unsurlarından birini meydana getirmektedir. 
Sanat eserlerini yaratan kültür, sanatkârın eser vermesini sağlayan 
şartlar ve kuruluşlar zamanla değişmiş aradaki bağlantılar zayıfla
mıştır. Eskiden sanat tarihi diye birşey bilinmediği halde ustadan 
çırağa, babadan oğula, sanatkârdan çevresine sıkı bir bavlılık oldu
ğu için sanatçı, eski tarihi eserleri adeta dini bir heyecanla duya
rak, orijinal yaratma .-üçünü devrinin gelişmelerine göre değerlen- 
direbiliyordu. Bugün ancak devamlı ve sistemli bir sanat tarihi eği
timi ile unutulmuş ve unutulmakta olan birçok sanatlarımızı yeniden 
canlandırmak, bunlara karsı derin bir ilgi uyandırmak lâzımdır. Ye
ni bir âbide, bir eser yaratmak için bin yıllık milli sanat eserle
rimizin kana, iliğe islemesi ve Dunlardan hiç vazgeçilme:, si gerekir. 
Tarihi tir devrin veya bir milletin sanat görüşü, sanat duyguları, 
sanat eserlerinde ifadesini bulur. Bir mimar, bir sanatkâr, amatör 
merak ve uydurmacılık karsısında gerçek sanatın kemalini ve olgunlu
ğunu ancak eski tarihi eserlerden öğrenebilir. Her alandaki büyük 
eserler tarihin çeşitli devirleri boyunca imkanları ve sınırları ile 
yol gösterici olup, insanın doğusundan gelen estetik mânayı öğretir. 
Eakat bu sınırlar içinde orijinallik ve yaratma gücü için hiçbir en
gel konulmamıştır.

Bu raporda meseleyi iki esas konu halinde ele almak yerinde 
olacaktır. Birincisi, bütün eserlerin titizlikle ve en iyi şekilde



korunması, bakımı ve tamirlerinin devamlı ve sistemli olarak yürü
tülmesi, İkincisi, eğitim, öğretim ve eleman yetiştirme bakımından 
yeni ve büyük bir merkez kurulmasıdır,

Türk millî kültür tarihinde güzel sanatlar çok önemli bir 
yer tutar. Türkler dünyanın en güzel mimarî eserlerini vücuda getir
mişler ve bu mimarî eserlerin içini ve dışını, hat, çini, halı, ki
lim, tahta ve maden işleri ile süslemişlerdir. Eski Türk evi de ya
pısı ve eşyası ile bir sanat eseri hüviyeti taşır.

Batı tesiri karşısında bu güzel sanat eserleri maalesef uzun 
zaman ihmal edilmiş, harabîye terkedilmiş, ancak son yıllarda Batı' 
da ve bizde İlmî olarak incelenmeye başladıktan sonra değerleri an
laşılarak, korunmaları için teşebbüse geçilmiştir.

Bununla beraber eski Türk sanat eserlerinin henüz tam bir 
envanteri yapılmadığı gibi, bunların hepsi de İlmî olarak incelen
miş değildir. Üzerinde durulması gereken en mühim meselelerden oiri, 
bu sanat eserlerinin sürekli olarak bakımı ve onarılmasıdır. Bugün 
Türkiye'de eski Türk sanat eserlerinin bozulan kısımlarını, aslına 
uygun bir şekilde onaracak, yeterli sayıda usta yoktur. Biz erer 
sür'atle bu eserleri onaracak ustalar yetiştirmezsek, onlardan bu
güne kalanlarının da zamanla yıkılacağına ve yokolacağına, yerlerin
de değersiz, çirkin yapıların yükseleceğine şüphe yoktur.

Bunların aslına uygun olarak onarılmaları için, onları İlmî 
olarak bilmek, incelemek şarttır. Bilgisiz eller tarafından yapılan 
tamirler, bu sanat eserlerini çirkinleştirmekten başka bir işe yara
maz.



Türkiye'de eski Türk sanat eserlerini İlmî olarak'onaracak 
ustalar yetiştiren bir okul veya müessese yoktur. Edebiyat Fakülte
si ’ndeki Türk Sanatı Tarihi Bölümü, pratik öğretim yapmadığı gibi, 
Türk sanatının çeşitli kollarını ilmî olarak inceleme için de ihti
sas kollarına ayrılmış değildir.

Bu sanat eserlerinin incelenmesi, Anadolu'dan önceki ve Ana
dolu dışındaki Türk sanat eserlerinin de incelenmesini gerektirmekte
dir. Bu da, bu sahada araştırıcıların yetişmesi ile mümkündür.

Türk sanatının geniş zaman ve mekân içinde, ayrıntılı olarak 
incelenmesi ve onları onaracak ustaların yetişmesi, Türk'e has yeni 
bir sanatın doğmasına da yardımcı olacaktır.

Bu düşüncelere dayanarak, Türk güzel sanatlarını ilmî olarak, 
nazarî ve amelî bakımından çal ışma ■ konusu yapan bir .yüksek okul ku
rulması gerekli, hatta zarurîdir.

Türk güzel sanatlarını, Türk kültürünü vücuda ge" ren diğer 
unsurlardan, dil, tarih ve edebiyattan ayırmak mümkün olmadığı için, 
bu Yüksek Okul içinde onlara da yer verilmesi gayet tabiîdir. Güzel 
sanatlarda tecelli eden "esprit" ancak onu yaratan insanların kül
türleri ve tarihleri ile anlaşılabilir. Bu bakımdan kurulacak tesise 
"Türk Kültürü t® Sanatları Yüksek Okulu" adını vermek ve Türk kültür 
ve medeniyeti ile ilgili bütün ihtisas dallarını bunun içinde topla
mak ve geliştirmek yerinde olur.



Memleketimizde yapılan Milletlerarası Türkoloji kongrelerin

de görüldüğü üzere, Türk dili, Türk edebiyatı, Türk tarihi, Türk sa

natı, bütün dünya üniversitelerinde inceleme konusu olmaktadır. Av

rupa, Amerika, Rusya, hatta Japonya'da bu sahalarda inceleme yapan 

pekçok ilim adamı vardır. İcap eder ki Türkiye bütün bu faaliyetle

rin merkezi olsun. Bugün maalesef böyle bir merkez vazifesini görme! 

şöyle dursun, yabancı ilim adamlarının yayınlarını takip edebilecek 

bir bütçeye ve kadroya dahi sahip değildir. Rusya'da Türkiye'dekin

den fazla Türkoloji âlimi vardır.

Bugünkü Edebiyat Fakültesi birbiriyle alâkası olmayan bölüm

lerden mürekkeptir. Yıllar boyunca öğretim üyesi ve yardımcısı sayı

sı beş-on misli arttığı halde, Fakülte'de maddî bakımdan hiçbir in

kişaf olmamıştır. Türk kültür ve sanatı ile ilgili elemanların bir 

arada çalışabilecekleri ne bir kütüphane, ne de bir bina vardır. 

Türkiyat, Tarih ve Sanat Tarihi bölümleri dağınık, dar, yetersiz 

binaların içine sığınmışlardır. Bugün bunlarda kitap koyacak, ortak 

toplantı yapacak bir yer bile mevcut değildir. Kadro darlığı yüzün

den Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Türk Sanatları ile ilgili 

araştırma sahaları gelişememektedir. Bugünkü Edebiyat Fakültesi için 

de Türk Kültür ve sanatına ait araştırma ve çalışmaların gelişmesine 

imkân yoktur. Bu bakımdan yeni bir Yüksek Okul kurulması bir zaruret 

haline gelmiştir.

Bina bulunduğu ve inşa edildiği takdirde, böyle bir Yüksek 

Okul İstanbul'da Anadolu yakasında kolaylıkla kurulabilir. Zira Fa

kültemizde bu yeni kuruluşu geliştirebilecek elemanlar vardır.



Türk Kültür ve Sanatları Yüksek Okulu, İstanbul'da kurulma
lıdır, Zira Türk kültür ve sanatına ait eserlerin büyük bir kısmı 
İstanbul'dadır. İstanbul'da kurulması tedrisat bakımından da büyük 
bir fayda sağlayacaktır.

Bir milleti herşeyden önce kültür ve sanatı temsil eder ve 
yaşatır. İstanbul Üniversitesi'nin, Türk kültür ve sanatlarını öğ
reten ve inceleyen yeni bir Yüksek Okul'un kurulmasına yardım ede
ceğini ümit ediyoruz. Katta böyle bir okul ileride, çekirdeğini Türk 
kültür ve sanatının teşkil edeceği, başka ihtisas dallarında yetişen 
gençlere de yardımcı olarak, Türk kültür ve sanatı dersleri veren 
bir üniversite şeklinde geliştirebilir. Bugün Türk üniversitelerin
de gençler, maalesef millî kültürden mahrum olarak yetişiyorlar. 
Beşerî ve millî kültürden mahrum oluş, Türk gençlerinin hayatında 
derin bir boşluk yaratıyor. Kurulacak Türk Kültür ve Sanatları Yük
sek Okulu, Üniversite gençliğine, hatta bütün Türk gençliğine, yeni 
bir ruh ve yaratıcı hamle aşılayabilir.

Yeni kurulacak müessese ve onun etrafında gelişe k yeni Ü- 
niversite'nin Türkiye'de sayıları gittikçe artan, fakat kapasite 
darlığı yüzünden mevcut fakültelere giremeyen binlerce gence yüksek 
tahsil yapma imkânı vereceği de.gözden uzak tutulmalıdır.

Son 50 yıl içinde resim, heykeltraşiık, mimarlık, müzik ve 
diğer kültür dallarında yurdumuza kıymetli elemanlar yetişmiş ve bun
ların bir kısmı milletlerarası şöhrete kavuşmuşlardır. Ancak, bunlar
dan pekazı yurdumuzun ve milletimizin kültüründen ilham alan bir nes
lin temsilcileridir. Meydana gelen eserler modern dünyada yurdumuzu 
başarı ile temsil etmekte ise de, geleneklerimizle ilgili olmadığın
dan, millî kültürümüzün gitgide zayıflamasına sebep olmaktadır.



BugUn eski mimarî eserlerimizi, lâyıkı ile restore edebilen 
mimarlarımız, halıcılık, çinicilik gibi sanatlarımızı icra edebile
cek sanatçılar çok azalmıştır.

Eski kültür âbidelerimizi korumak, el sanatlarımızı soysuz
laşmaktan kurtarmak ve modern ihtiyaçlara cevap verecek şekillere 
sokmak, eski kültür geleneklerimize dayanan yeni eserler meydana ge
tirmek, tarihî kaynakları araştırmak için uygulamalı öğretim yapmak 
üzere, bir "Türk Kültür ve Sanatları Yüksek Okulu" kurulması bu du
rumda bir zorunluk haline gelmiştir.

Bu okul, klâsik sistemden biraz değişik olacak ve memleketin 
kalkınmasına yardımcı olacak teknik elemanların yetiştirilmesini sağ
layacaktır.

Buradan çıkacak elemanlar yalnız teorik bilgiler ile değil 
pratik ve günlük hayat ile bağlantılı işlerde de çalışacak biçimde 
hazırlanacaktır.

Sanat Tarihi bilim dalı da turizme faydalı olacak biçimde 
programlanacak, yetişen elemanların turizm işlerinde rehber veya di
ğer dallarda çalışmaları sağlanacaktır. Bu Fakülte çerçevesi içinde 
gittikçe lüzumu duyulan bir arşiv okulunun teşkili de gereklidir.

Bu öğretime hazırlık ve aynı zamanda millî kültür şuuru uyan
dırmak için tarih dersleri yanında ve ayrı olarak askerî sivil bütün 
orta öğretim müesseselerinde sanat tarihi derslerinin, Türk sanatla
rına ağırlık verecek şekilde sanat tarihi öğrenimi yapmış kaliteli 
hocalarca projeksiyonlu olarak her sınıfta haftada en az iki saat ü- 
zerinden okululmasının sağlanması gereklidir. Böylece genç kafalarda
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tarih ve millî kültür şuuru yerleşmiş kendine itimat duygusu geliş
miş olacaktır.

YÜKSEK OKULUN DÜŞÜNÜLEN BÖLÜMLERİ :

- Design School (Biçimlendirme) Merkezi

Güzel sanatların topyekûn fayda yolunda değerlendirilmesidir 
Bunun özünü ferdî yaratıcılık teşkil etmekle beraber,takım çalışma- 
8i da makine medeniyetinin bir icabı olarak kabul ve teşvik edilmek
tedir. Mevzu ne kadar teknik olursa olsun sanatın yaratıcılığını 
vermek için resim ve heykel atölyeleri her çeşit malzeme ile estetik 
denemelere girişerek haftada en az 6 saat pratik sanat çalışmaları 
yaparak, tanınmış ressam ve heykeltraşlardan kuvvetli bir öğretim 
kadrosu ile yetişeceklerdir.

Böylece daha iyi bir mimar yaratıcı ve sanatkâr yetişecek
tir. İlim ve tekniğin hâkim olduğu bir devir içindeyiz. Bunun için 
öğrencilerin 2 yıl geniş bir sanat terbiyesi görmeleri gerekir. 1 
yıl sanatın elemanları ve prensipleri üzerinde, yani renk, şekil, 
doku, hacim, ışık, mesafe, malzeme ile denemeler yaparlar. Bir yan
dan pratik çalışma ve denemeler yâparlar. Biryandan pratik çalışma 
ve denemeler, diğer yanda sanat tarihi ve kültür dersleri okurlar. 
İlk iki yıl içinde insan olarak kalitelerinin gelişmesi, yaratıcı 
kabiliyetinin meydana çıkarılması ve miîlî kültürünün inkişafına 
önem verilir. Kabiliyeti varsa ve hocaları da teşvik ediyorsa 2 yıl 
daha tahsiline devam ederek mezun olur.

- Mimarlık Bölümü
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Matematik ve tasarı geometri
Terspektif ve mekân düzenlemesi
Bina bilgisi
Statik mukavemet
Yapı bilgisi ve uygulama
Yapı malzemesi ve tesisat
Proje
Betonarme
İç mimarî
Rölöve ve restorasyon
Bahçe mimarlığı
Mimarlık tarihi, Sanat tarihi

- Şehircilik Bölümü

Sanat tarihi
Türk ve İslâm sanatı

- Resim Bölümü

Atölye - Desen, Anatomi 
Gravür - Taş basması 
Fresk - Mozaik - Vitray 
Halı ve tekstil sanatı 
Resim teknikleri
Sanat tarihi - Türk ve İslâm sanatı tarihi

- Heykel Bölümü

Atölye Taş, Tahta, Maden



Desen - Anatomi

Perspektif - Tasayı geometri

Sanat tarihi, üslûp ve kıyafet tarihi

Dekoratif Sanatlar Bölümü

Serbest ve teknik resim 

Tasarı geometri - Perspektif 

Strüktür ve mekanik

Malzeme - Yapı teknikleri ve donatma 

İç mimarlık ve tasarlama 

Tatbikat 

Sanat tarihi

- Grafik Sanatları Bölümü

Atölye

Yazı

Fotoğraf

Teknoloji

Sanat tarihi ve Türk ve İslâm sanatı 

Üslûp ve kıyafet tarihi 

Fotoğraf ve teknoloji

- Tekstil Sanatları Bölümü

Atölye - Teknoloji 

Üslûp ve kıyafet tarihi 

Dekoratif sanatlar 

Türk ve İslâm sanatı



Desen, perspektif 

Yazı

Tekstil sanatları

- Süsleme ve El Sanatları Bölümü

- Eski Türk Sanatları Bölümü

Hat-Minyatür-T e zh ip-C iltçilik 

Çini-Keramik-Cam İşleri 

Halı-Kilim-Kumaş 

Deri-Ağaç-Maden-Taş işleri 

Kakma ve Oyma işleri

- Müzik ve Temsilî Sanatlar Bölümü

- Sinema ve Televizyon Bölümü

- Keramik Bölümü

Desen - Perspektif 

Üslûp ve kostüm tarihi 

Atölye

Dekoratif sanatlar 

Türk sanatı 

Teknoloji

Çini ve keramik sanatları



- Temel Kültür Bölümü 

Türk dili
Türk kültürü tarihi 
Yabancı dil

- Temel Sanat Eğitimi ve Sanat Tarihi Bölümü

- Genel Türk Dili ve Edebiyat Tarihi Bölümü

- Genel Türk ve Anadolu Medeniyetleri Tarihi Bölümü

- Türk ve İslâm Sanatı Tarihi Bölümü

- Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümü

- Uygulamalı El Sanatları Bölümü 

Arşiv Bilimleri Bölümü

- Turizm ve Tanıtma Bölümü

- Restorasyon Bölümü

- Türkiye Coğrafyası ve 'ievre Bilimleri Bölümü



X- TÜRK GÜZE1 SANATLARI ALT KOMİSYONU

Dr. Emel ESİN'İN ÖZEL RAPORU



TÜRK GÜZEL SANATLARI ÎLE ÎLGİLİ RAPOR

Türk kültür ve sanat târihinin İslâmiyetten önceki ve İslama 

geçiş safhalarında araştırıcı sıfatı ile, ancak bu sâhadan bahse 

mücâseret edeceğim.

Millî Kültür Şûrâsı'na tebliğimde de arz ettiğim üzere, yir- 

midört yıldır, milletler-arası toplantılar ve UNESCO kongre ve ko

misyonlarında müşâhedem şudur: Bir bütün olarak, Türk kültür ve sa

nat târihi, mütehassıslar dışında, az tanınmakda, veya hiç bilinme- 

mekdedir. Sebeb açıkdadır: UNESCO içinde, veya ayrıca, ansiklopedi

lere ve yaygın dillerde kitablara katkıda bulunan tanınmış müellif

ler, bilgilerini muhtasar ve kolay okunan, fakat ilmî deliller ile 

sağlamca desteklenmiş kaynaklardan alırlar. Her büyük kültürün bütü

nünü tanıtan böyle kaynaklar, yaygın dillerde hazırlanmış, fakat ne 

yazık ki Türk kültürünü ve sanatını başdan sona anlatan, bu evsâfda 

eser yokdur. Dolayısı ile, müellifler, tahminî veya yalnış malûmat 

vermekde ve bu malûmat dünyâ kamu-oyu'na, hatta Türkiye'ye de aks 

etmekdedir. Bir misâl: millî ay-yıldızımızın menşei Biza—..1 da, ya- 

hud İran'da aranmakda. Hakikatte, Türkçe Kün-ay denen ve güneş ile 

hilâlin içtimâ'ı olup kutlu sayılan motif, Türk hükümdârlarınm en 

eski remzlerindendir ve bunun timsâli, son yıllarda bulunan bir Uy

gur kitâbesinde, devlet reîsi damgasi şeklinde, görülmüştür.^

Müelliflerin kaynak bulamaması keyfiyetinin zararları, yalnız 

ilmî değil, siyâsî sâhaya da uzanmakdadır. Menşei biiinmiyen sanatı

mızın ve kültürümüzün kaynakları yabancılarda aranmaktadır. Bu arada 

Selçuklu ve Osmanlı eserleri, Türklerden önce bu topraklarda oturan-

1) M.Şinehuu, "Orhon Selengiyn runı biçgiyn sine durstal", Studia 

archaeologica, VIII/1 (ulanbaater, 1980), s . 6 2 .



ların ahfâdma atf edilir. Kültür eserleri bir nevi tapu senedi 
teşkîl ettiğinden, bu yol toprak talebine kadar gider.

Halbuki, Türk sanatının târîhi, bugün ilim tarafından umumi
yetle kabûl edilen sınırlar içinde bile, kadîm ve zengindir. Milâd-
dan önceki II. asırda bahsi geçen Türk boylarından Kırgızlar'a, ar-

(2)keologlar, bazı eserler atf etmekdedir. Kök-Türk alfabesinin henüz 
damga safhası işâretleri, Kırgızlara âid sayılan bir âbidede tesbît 
edilmiş. Son bulunan kitâbeler üzerindeki araştırmalardan, Kök-Türk 
alfabesinin bu gibi damgalardan gelişdiği nazariyesi desteklenmiş 
Kök-Türk devleti devrinde ise, Kök-îürk alfabesinde kitâbelerin 
mevcudiyeti, Türk sanatının hüviyetini belirlemekdedir(550-745)•
Uygur(745-1377) ve Hakanı Türk (Kara-Hanlı:840-1220) safhalarında, 
yerleşik hayâta intibak eden Türkler, Orta Asya'da, bilhassa Türkis
tan'da, büyük medeniyet merkezleri kurarak, kültürün her dalında ol-

(4)duğu gibi, sanat kolunda ete kalıcı eserler verdiler.
İlk din olan gök-yer-atalar ibâdeti, daha sonra Burkan ve Mani dînle
ri, en sonra İslâmiyet çerçevesindeki Türk sanat eserlerinin nicesi

2) Kaynaklar için, lütfen bakınız: E.Esin, İslâmiyetten önceki Türk 
kültür târîhi ve İslâma giriş (İstanbul, 1978), s.51-52, not 11/40, 
levha XVIII/a,b.
3) Şinehuu, not l'de adı geçen eser, 60.Kün-ay hakkında, E.Esin, 
"Kün-ay", VIII.Türk Târihi kongresine bildiriler (Ankara,1973)•
4- Bkz.Esin, not 2'de adı geçen Türk kültür târîhi'nin IV. ilâ VI. 
bölümleri.



ayakda durmakda, taşınır olanların bir kısmı, dünyâ müzelerinde, 

dağılmış bulunmakladır. İlim müesseseleri, muhtelif memleketlerde, 

bunları tedkik edip neşr etmekle meşgûldur. Selçuklu ve Osmanlı Türk- 

leri, böyle köklü bir geleneğin taşıyıcısı olarak, yeni vatan kurduiar 

lar ve öz sanatlarını, Hakanî Türk devrinde Türkistan'da, vardığı İs

lâmî safhadan itibâren, yaşattılar. Bu ifâdeler ile, Türk kültürüne 

Yakın-doğu'dan gelen yabancı tesirleri inkâr etmek dâğil, onların g» 

gerçekden az olan nisbetini belirtmek istemekdeyim.

Türk kültür ve sanat târihinin iyi bilinmemesinin başlıca se~ 

bebleri, belki, şöyle sıralanabiliri

a- Âbideler, bugün, dünyâdaki tek Türk devleti olan Türki

ye Cumhuriyeti sınırları dışındadır. Bunları tedkik için ayrı bir 

ihtimâS sarf etmek lâzım olmakdadır. Nitekim, yabancı da olsa, kül

tür meselelerine alâka duyan memleketlerden Almanlar, Fransızlar, , 

japonlar, Macarlar, Lehler ve diğerleri, her daldan mütehassıslar 

yollayarak, İç Asya'daki Türk eserleri üzerinde de araştırma yapdır- 

makdadır. Atatürk’ün bu yoldaki işâretlerine rağmen, onu- devrinden 

sonra, Türkiye bu sâhada faâliyet gösteremedi. Halbuki, dilci, siyâ

sî târıhci ve kültür ile sanat târîhcisinden müteşekkil Türk heyetle

ri giderek, birbirini itinâm edici çalışmalarda bulunabilseler, Türk 

kültürünü en yakından bilenler olarak, belki başkalarından değerli 

neticelere varabilirler. &yiıaa?rınillî.kültüre hizmet etmiş olurlar. 

İstirdâden, şunu da ilâve edeyim: kongrelerden tanıdığım ecnebi mü- ' 

teh&ssıslarin■ hepsi, Moğolistan'daki Kök-Türk devrinden ve târihi

mizin ilk yazılı kaynakları olan âbidelerin bakımsız hâlini anlatır

ken, çâreyi bunların tabiî sâhibi, Türklerden beklemekledirler.



b- Neşriyâti bulmak zordur, hatta, Türkiye'de, bazen im

kânsızdır. Eserlerin bulunduğu memleketler ile kültür anlaşmaları 

yapılır iken, neşriyât mubâdelesi de göz önünde tutulur ise, belki 

bu zorluk halledilebilir. Hâlen, bu sâhada neşriyât, ancak büyük kültür 

memleketlerinin bu dala ayrılmış ınüesseselerinde bulunmaktadır.

Dertlerimize belki şu çâreler düşünülebilir:

1- Ancak bu sâhaya münhasır olarak, kitab, fotokopi, resim

ve diapositif gibi malzeme toplayarak, arşivler düzen bir merkez 

kurmak. Bugün bir çok memleketlerde, Almanya'da, Avusturya'da, Ame

rika'da, Çin'de, fransa'da, Hindistan'da, İtalya'da, Japonya'da, 

Pakistan'da, Sovyetler Birliğinde, Orta Asya araştırmaları ensti

tüleri mevcûddur ve birbiri ile muhâbere hâlinde, BNBSCO Orta Asya 

Komisyonu'na da intisâb yolu ile, malzeme toplamakdadırlar. Türkler, 

mevzu ile hususî bağları sebebi ile, âbidelerin bulunduğu memleket

lerde kuşku uyandırabileceğinden, belki mümâsil Türk müessesesine 

"Selçuklu-öncesi Türk araştırmaları" gibi, daha umûmî mâhiyette bir 

ad verilebilir.

Bir küçük katkı olarak, İstanbul Üniversitesinden, bu 

sâhada çalışan bazı âlimler ile birlikde, hayâtım boyunca topladı

ğım ihtisas kütübhânesinin, ben öldükten sonra dağılıp yok olmaması 

maksadı ile, bir proje hazırladık. Bahs ettiğim isim altında tesi

sini düşündüğümüz bir merkez, benim kütübhânem ile, benimkinden da

ha zengin olan, Meflhûm hocamız Prof.Zeki Velidi Togan'm kütübhâne

sinin ilâvesi ile, bir dernek ve enstitü şeklinde, çalışabilecek 

olursa, hiç olmaz ise İstanbul'daki araştırıcılar bu imkânı k^llana- 

bilecekdir. Hâlen, dış memleketlerdeki mümâsil merkezler ile, nâsiri 

olduğum Türk kültürü el-kitabı II. serisinden sonra da merkeze vasi-
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yet edeceğim evimde, bu faaliyet devanı edebilir.

2- Giriş'deki mülâhazalarda belirtildiği gibi, pek acele 
bir iş, Türk kültür ve sanat târihini, bölünmüş değil, bir bütün 
olarak tanıtan ve şübhe götürmez İlmî deliller ile desteklenmiş, 
fakat muhtasar ve kolay okunan bir kitab yazılıp, bunu yaygın dil
lerde de terceme ettirmekdir. Bu vazifenin âcil vasfı bilhassa şu 
sebebdendir: şimdi mevcûd "İnsanlık kültür ve ilim târîhi"ndeki 
yanlışlıkların yol açdığı protestolar muvâcehesinde, UNESCO, eseri 
yeniden yazdırmak çalışmalarına başlamışdır. Eski eserde, mağdur 
olanlar arasında, Türk kültür ve sanat târîhi başda gelmekdedir.
3u ma^dûriyetin devam etmemesi için, vazife alacak müelliflere, 
acele kaynak hazırlamak gerekmekledir. Derhâl işe başlamak şartı ile, 
vakit vardır, çünkü müelliflerin tayini, milletler-arası komisyonun 
1983’deki toplantılarında olacak ve belki ancak o yıl sonunda karâ
ra varılacak. Yaygın dillere tercâme edilip, bütün dünyâya yayılacak 
bir eserin kaynağı olmak ile, tarafımızdan hazırlanacak kitabın, kâ- 
bil olduğu kadar mükemmel olması elbet istenir. Ancak bu husûsda çok 
müşkilpesend olmamalı, çünkü yeni arkeolojik buluşlar, âdetâ her gün, 
Türk târihinin ilk safhası hakkmdaki bilgilerimizi değişdirmekdedir. 
Eser, nasıl olsa, yenilenmek saflssterı geçirecekdir. Kaldı ki, kita
bın hazırlanması için gerekli malzeme meveûddur ve ancak sentez işi 
kalmakdadır. Pek tabiatı ile, Selçuklu ve Osmanlı Türk sanatı hakkın
da, değerli araştırmalar, Türkiye'de yazılmış bile bulunmakdadır.
İlk safha için ise, dağınık da olsa, kaynaklar hazırdır. Böylece, 
sentez ve ilâvesi ile tercime faâliyetleri, hatta baskı dâhil, faâl 
bir idare ile, bir yılı geçmez.



3- Türk târihi coğrafyasını, bir bütün olarak tanıtan bir 

atlas da gereklidir. Böyle bir atlas, Türk Kültürünü Araştırma Ens

titüsü idaresinde, hazırlanmış bile bulunmakladır, Ancak neşrinin 

ne zamân olacağını bilmemekleyim.

4- En nihâyet, daha uzun vâdeli bir program olarak, Türk 

sanat târihi sâhasmda, hâlen az sayıda olan, araştırıcıların ye

tişmesine imkân hazırlamak da lâzımdır. Bu dala az tâlib vardır, 

§ünki olağan üstü zorlukları mevcûddur. Yukarıda saydıklarımdan 

başka, şu güçlüklere de işâret edilebilir: pek az çalışılmış bir 

mevzuda, rastlanan motifler bazan önceden tefsire tâbi tutulmamış 

olacağından, bunları tefsir edebilmek kolay değildir. Devrin Türk 

kültürünü iyi bilmek gerekir. Bu kültür ise, muhtelif dînlerden geç 

diği için, o sâhalarda da malûmat sâhibi olmalı. Bütün bu bilgiler, 

eski lürkçe metinleri anlamak ve kadîm dillerden bir kaçı ile, şim

di neşriyâtm yapıldığı modern dillerden de haberdâr olmak sâyesin- 

de ancak mümkündür. Ayrıca, kongre ve seminerleri de takibederek, 

meslekdaşlardan yeni buluşları öğrenmek ihtiyâcı da zorluklara ilâ

ve edilebilir. Fakat, bu istidâdı gösteren rençlerimize imkân ver

mek de, Türk kültürünün, dolayısı ile milletimizin istikbâlini te-
m ^ vı n/4 nn i r*
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I- KÜLTÜR ve HALK EİLGİSİ

Halk Silgisi (Folklor), îıalk hayatının ve külttLrünün Silgisi

dir. Medeni hir millet içinde okumuş insanların kültüründen farklı 

olarak, "yaşayan hüyük topluluk" ile onun gelenek yolundan,- tecrübe 

ile elde ettiği bütün maddî ve manevî bilgiler geniş mânâda halk bil

gisinin konusunu teşkil eder. "Halk" terimi değişik şekillerde yorum

lanmaktadır.

Halk, millet içinde ayrı bir zümre olmayıp her yaş ve tahsil 

seviyesindeki vatandaşları içine alan bir kavramdır. Halk bilgisi de, 

bu büyük kitlenin sözlü, geleneğe bağlı kültürünü inceleyen bir di

siplindir.

İlk devirlerden itibaren cemiyetlerin hayatında görülen : dil, 

din, sanat, adet, anane, inanışlar, teknik...vb. zaman ve mekân için

de hususî bir renk, şekil, muhteva ve hüviyet kazanırlar. İste bütün 

bu düşünülmeden önce yaşanmış olan bu bilgiler tarih seyri içinde bir 

"terkip" olan "kültür"ü meydana getirir. âu kültüre çağdaş bir ifade 

ile Türk Kültürü, Arap Kültürü, Alman Kültürü deyişimiz bundandır.

Kültürün, bir çok unsurlarına malzeme veren ve yasama tarzla

rından doğan halk bilgisi, kapalı bir İktisadî ve sosyal cemiyetde 

hafızanın yardımı ve anane'ye dayanan teknikle yeni nesillere olduğu 

gibi intikal eder. Ancak bu bilgi, eski şekil ve hüviyetini muhafaza, 

etmekle beraber, zaman içinde uzaklık, mekân içinde yayılma, hayat 

tarzlarının, tekniğin ve zevkin değişmesi gibi amille-', bu hissi ve 

fikrî gücü ister istemez yeni kalıplara döker, bu kalıpların muhtevan-.



inanç veya din gibi muhafazakar müesseseler dışında, ilk ağılların

dan birer öz, birer motif saklamakla beraber bâzan kaynağını tâyin 

edemiyeceğimiz bir takım unsurlarla birleşir ve hayat içinde devam 

eder. Bu unsurlar âdeta biyolojideki irsiyeti aksettirirler.

Türk halle kültürü, milli kültürümüzün özünü ve temelini teşkil 

etmektedir. Bu kültürün devamlılığının sağlanması, yeni nesillerin 

kendini tanıması, ancak örf ve adetlerimizi, asırların süzgecinden 

geçen hayat tecrübelerini hazmetmesi ve ortak yaşama tarzını benimse

mesi ile mümkündür. Halk kültürü derken, halkın tabiî yaşayışı için

de yarattığı her türlü maddî ve manevî mahsuller anlaşılmalıdır. Bu 

mahsullerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatımızın şekillenmesinde 

hayatı ve vazgeçilmeyecek ehemmiyeti vardır.

Türk milletinin, tarihî tekâmülü içinde meydana' getirdiği 

şuur olan kültürün maziyi hâle, hâli istikbâle intikal ettirilebil

mesi için onu meydana getiren unsurların bilinmesine ihtiyaç vardır.

Bu maksatla tarihi bir miras olan ve halk tarafından yaşanmakta ve 

kullanılmakta bulunan unsurların İlmî surette, a) tesbiti, b) muha

fazası, c) değerlendirilmesi, d) yayılması ve tanıtılması .yolunda 

faaliyetler halk bilgisinin kadrolarını teşkil eder.

I.Iillı kültürümüzün özünü teşkil eden halk kültürü değerleri

miz konusunda derleme, araştırma ve tanıtma faaliyeti yapan birçok 

kamu kuruluşu ve özel kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlardan Kültür 

ve Turizm Bakanlığının araştırma ve tanıtma faaliyetlerine ağırlık 

verilmesine karşılık diğerleri daha çok gösteriye yönelmiştir. Kamu 

kuruluşlarında Gençlik ve Spor, Köy İşleri ve Kooperatifler, Adalet,’



Devlet (Vakıflar Gn. Md. 'nün Dağlı bulunduğu) î.lillî Eğitim, Sanayi 

ve Teknoloji bakanlıkları 'bünyelerinde milli kültürümüzü yakından 

ilgilendiren, ancak bazıları aynı hizmetleri veren birimler mevcut

tur. Gösteriye dönük bir halk kültürü dalı olan halk oyunlarımızla 

ilgilenen 200'e yakın dernek ile Anadolu Folklor Vakfının varlığı da 

unutulmamalıdır, üniversiteler, Bankalar ve TET de değişik açılardan 

konuya yaklaşmaktadır.

Bütün bu faaliyetlerin koordine edilmemesi, hatta Kültür ve 

Turizm Bakanlığında aynı konuda hizmet veren üç ayrı birimin bulun

ması, düzenleme eksikliğini ortaya koymaktadır. Bu karışıklığın ön

lenebilmesi ve koordinasyonun etkili bir şekilde sağlanması ve kül

tür politikasının tek ve millî hedefe yöneltilebilmesi için kültür 

hizmetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ele alınmalıdır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu'nda Üniversitelerimizin Türk 

Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde, Halk Edebiyatından başka, yeni olan 

bir Halk bilgisi anabilim dalma yer verilmesi sevindiricidir.

Türk Devleti'nin kültür sahasındaki faaliyetlerinin gayesi 

"cemiyetin maddî refahı ile manevî mirası arasında paralel bir ge

lişme sağlamak" olduğuna göre temeli teşkil eden unsurların ortaya 

çıkabilmesi için her türlü maddî ve manevi destek sağlanmalı ve bu 

konuda yardımcı vakıflar kurulmalıdır, üöylece ilgili Bakanlığın 

"Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı" veya merkezinin ilim, 

sanat ve teknik yönünden ortaya koyacağı neticeler a) gençliğin eği

timinde, b) ekonomimizde, c) turizmimizde bizi millî hedeflere götü

recektir.



Çağdaş tiyatro ve sinema karşısında gerileyen Karagöz, meddah, 

ortaoyunu için TV'de daiıa iyi imkân tanınması, Köyişleri ve Koopera

tifler Bakanlığı'nm kaybolmaya yüz tutan el sanatlarına da daha faz

la yer vermesi, ilgili okullarda Türk mutfağının öğretilmesi de Türk 

halk kültürünün geleceği için büyük faydalar sağlayacaktır.

Hızlı sanayileşme ve şehirleşme sebebiyle kaybolmaya yüz tu

tan, değişmeye uğrayan halk kültürü değerleri üzerinde yeterli araş

tırma yapılmamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Killi Folklor Araş

tırma Dairesi bütçe, bina ve teçhizat açısından yeterli imkanlara sa

hip olamamıştır.

Çağdaş Türk kültürünün halk kültürü değerlerimizin üzerine 

kurulması gerekirken daha çok batı kültür eserleri taklit edilmek

tedir. Halk kültürümüz insan sevgisine, millete ve devlete bağlılığa, 

hoşgörüye, iyi davranışlara ehemniyet veren malzemelerle doludur.

Ders kitapları bu malzemeye yer vermemektedir. İnsanlarımızı kavgacı, 

kindar vb. seklinde gösteren eserler yadırganmaktadır. Az rastlanan 

hâdiseleri sanat eserlerinde abartarak işlemek de, fayda verine za

rar verecektir.

Ayrıca bu sahada çalışanların karşılaşacakları en mühim prob

lemlerden biri de Terim (ıstılah) kargaşasıdır. Dunda birlik sağla

mak için ilgili ilmî kuruluşlar ve şahısların katılacağı sempozyum

lar düzenlenmeli ve mutlaka terim birliğine varılmalıdır.

Türk el sanatlarının yaşatılması için eğitim ve öğretim prog

ramları uygulanmalı, TBT ve diğer yayın organları, ilgili Bakanlık 

ve çeşitli kuruluşlar tarafından çıkarılacak dergiler, kitaplar,



broşürlerle yayılması ve tanıtılması sağlanmalıdır.

Hızlı sanayileşme, şehirleşme, kitle haberleşme araçlarının 
gelişmesi; halk kültürü mahsullerinin kaybolmasına, değişmesine yol 
açmaktadır.

Halk kültürü alanında hizmet verecek insan gücünün yetişti
rilmesine gereği gibi önem verilmemiştir. Btnomüzikoloji, Etnokoro- 
loji, Etnokostümoloji, dallarında Türkiye'de öğretim yapan bir kuru
luş henüz yoktur.

Derlenen malzemelerin zaman zaman ideolojik amaçlarla kulla
nılmak istenmesi gözden kaçmamaktadır. Türkülerin, oyunların, kıya
fetlerin illere mal edilerek sunulması kültür bütünleşmesini engel
lemektedir. Yetersiz personelle ve alelacele yapılmış birçok derle
mede, bir türkü, bir oyun, yayılma sahası araştırılmadan, ilk derlen
diği yere mal edilmiştir. Bu hata TRT'de devam edip gitmektedir.

Yurtdışmda başarılı dereceler elde eden halk oyunları ekiple 
rimizin kılık kıyafetleri ve hareketlerinin son yıllarda bozulduğu 
görülmektedir. Savaş ve kavga figürlerinin ilâvesi gibi yersiz hare
ketler gözden kaçmamaktadır. Halk danslarının labon veya Benetch 
notasyon sistemlerinden biriyle hareketleri tesbit edilmelidir.

Çağdaş Türk Kültürünün halk kültürü üzerine kurulması gerek
tiği gerçeği sanatçılarımızca yeterince anlaşılmamıştır.



Halk şairleri, halk tiyatrosu sanatçıları (Karagözcüler, Kuk 

lacılar, Meddahlar, Ortaoyuncuları) diğer sanatçılar kadar desteklen 

memektedir. Halk şairlerimizin eserleri çok az kir ücretle, çoğu za

man da ücretsiz olarak kullanılmaktadır.

Halk kültürümüzün yazılı kaynakları çeşitli kamu kuruluşları 

nın elinde hakımsız ve dağınık bir haldedir. Eski harfli ku kaynak

lardaki kilgiler yeterince değerlendirilmemektedir.

Halk oyunları topluluklarının kir kısmının kıyafetleri aslı

na uygun değildir. Bu kıyafetler ciddi kir araştırmayla tespit edil

memiştir. Bazı oyunlarımızda yozlaşma açıkça görülmektedir.

Folklor müzesi, açıkhava müzesi ihtiyacı yıllardan beri süre 
»

gelmektedir.

Pek çok halk kültürü malzemesi yayımlanmayı beklemektedir. 

Henüz kir folklor atlasımız, folklor ansiklopedimiz yoktur.

Büyük şehirlerimizden başlayarak Türk mutfağı yabancı mut

fakların istilasına uğramıştır. Yemek ansiklopedileri, kitapları ya

bancı mutfaklara daha çok yer vermektedir.

Ders kitaplarında Türk halk kültürü değerlerinden yeterince 
yararlanılmamaktadır. Oysa halk kültürü değerlerimiz milletimizi bir

leştiren, bütünleyen unsurlardır.

Türkiye'nin tanıtılmasında ve turistik, kültürel donatımca 

halk kültürüne gereken ehemmiyet verilmemektedir.



II- HALK BİLGİSİ KONUŞUMDA YAPILACAK TEMEL HİZMETLER :

Halk kültürünün mahsullerini derleme, arşiv ve dokümantasyon, 

değerlendirme, teşkilatlanma ve donatım ile yurtiçinde ve yurtdışm- 

da da tanıtma ve yayma olarak planlanmalıdır.

1. DERLEME :

Derleme faaliyetlerine öncelikle kaybolması mümkün olan 

konulardan ve yörelerden Başlayarak bütün yurtiçi ve gerekirse, yurt- 

dışmdaki Türk kültürü ile ilgili kaynaklar tesbit edilmelidir. Bu 

derlemeler sırasında sözlü ve yazılı bütün halk kültürü mahsulü ile 

yabancı dillerdeki ve alfabelerdeki Türk halk kültürünü ilgilendiren 

malzeme de ihmal edilmemelidir.

Derlemelerin, mutlaka üniversite ve yüksekokullarımızın 

ilgili bölümlerinden mezun olan veya gerektiğinde açılacak kursları 

bitiren elemanlar tarafından yapılması sağlanmalıdır. Öncelik veri

len bölgelerde mahallî personelden yararlanabilmek için, teknikleri

ni öğretmek üzere kurslar açılmalıdır.

Derlemelerin sağlıklı ve İlmî ölçülere uygun yapılabil

mesi için bu faaliyetlerin tamamı bir merkezden koordine edilmelidir. 

Bu merkez çağdaş teknolojik gelişmeye uygun şekilde araç ve gereçle, 

teknik personelle donatılmalıdır.

Derleme faaliyetleri en geç 2000 yılında tamamlanacak 

şekilde planlanmalıdır.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Derlenecek ve arşivlenecek malzemenin çerçevesini aşağıdaki 
konular teşkil eder ;

- Malzemesi dile dayanan mahsuller, (Anonim ve ferdî eeenLer) 
Halk musikîsi
Halk oyunları, eğlenceleri
Halk tiyatrosu
Halk san1atları
Adet ve an'aneler, inanışlar
Halk sporları
Halk hekimliği, veterinerliği 
Beslenme

- Halk mimarîsi 
Giyim-kuşam, süslenme
Yabancı dillerde ve alfabelerde Türk halk kültürü ile 

ilgili malzeme ve araştırmaların derlenmesi.

2. Arşiv ve Dokümantasyon (Muhafaza) :

Ne kadar çok ve başarılı derleme yapılırsa yapılsın, bun
ların iyi sınıflandırılmaması, arşiv ve dokümantasyona tabi tutulma
ması halinde, istifade edilmesi ve korunması mümkün olamamaktadır.
Bunun için merkezde arşiv, laboratuvar, atölye, bilgiişlem merkezi.. 
v.b. üniteleri bulunan bir dokümantasyon birimi kurulmalıdır. Bu birim
de istihdam edilecek yeterli uzmanlar bulunamadığı takdirde yurtiçin- 
de ve yurtdışında bunların yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca bu 
birim için gerekli teknik donatım yapılmalıdır.



İlmi usullere uymayan sınıflandırma ve muhafaza, çalışmala

rın yanlış istikametlere götürülmesine yol açacağından, malzemenin 

değersiz lir yığın halinde kurtulamayacağı açıktır. İstanbul ve An

kara Konservatuvarlarmca yaptırılan musikî derlemelerinin plakları 

sıhhatle korunamadığı için bugün bir kısmı tamamen kaybolmuş, bir 

kısmı da kullanılamaz hale gelmiştir.

Derlenecek malzemeden sözlü olanların yazıya geçirilmesi ve 

çoğaltılması gerekmektedir. Yazılı kaynakların gerekli tamir, tedavi 

ve kopyalarının yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu kaynaklar için, rutu

bet, sıcaklık ve havalandırma durumları dikkate alınarak arşivler 

hazırlanmalı ve her biri kütüphanecilik tekniğine göre yerleştiril

melidir. Bu arada orijinal, ünik (tek) nüshaların yıpranma ve çalın

ma hususlarını hesaba katarak fotokopi veya mikrofilmlerinin istifa

deye sunulması cihetine gidilmelidir. Elde edilmesi güç veya imkân

sız malzemenin de filim, diapozitif, kamera vb. teknik vâsıtalardan 

faydalanarak yurtiçinden ve yurtdışmdan suretleri temin edilmeli ve 

arşivlenmelidir.

Arşivlenen sözlü mahsuller ilmi usullerle yazıya aktarılıp 

çoğaltılmalı, hırsızlık, tabiî âfet, yangın, harp vb. tehlikelere 

karşı yok olmalarını önlemek ve istifade alanlarını genişletmek için 

yurdun belirli merkezlerinde kurulacak şubelere birer sureti gönde

rilmelidir.

Bütün bu işleri yapabilmek için üniversite ve Yüksek Okulla

rımız ilgili bölüm mezunları, gerektiğinde, kurslara tâbi tutularak 

yetiştirilmeli, merkez ve taşra teşkilatında vazifelendirilmelidir.



■Arşivlermiş halk kültürü malzemesi İlmî usullerle araştırma 
ve incelemeye tahi tutulmalı, çıkarılan neticeler, eğitim ve öğreti
min her kademesinde, san'at eserlerinin yaratılmasında, basın ve yayın 
organlarında hatta sosyal ve ekonomik konularda öncelikle dikkate alın 
malı ve kullanılmalıdır.

3. Tanıtma ve Yayma :

Türk halk kültürünü yurtiçinde ve yurtdışmda tanıtılması 
yeteri kadar yapılamamıştır.

Türk halk kültürünü, tarih şuuru ve millî ülküler etra
fında değerlendirilmesi yapıldıktan sonra yurtiçinde ve yurtdışmda 
her türlü imkân seferber edilerek yayımlanması ve tanıtılması gerek
lidir. Bunu yaparken Türk milletinin insanlık âlemine sunduğu Yunus 
Emre, Nasreddin Hoca, gibi kıymetli şahsiyetlerle Türk Mutfağı, Gi- 
yim-Kuşam, El Sanatları gibi kültür zenginliklerimiz yurtiçi ve yurt- 
dışmda tanıtılmak üzere yayınlanmalı ve başka faaliyetlerle de hu 
işin mümkün olduğu kadar geniş alana dağıtılması sağlanm ıdır.

Türk milletinin karakter ve kabiliyetini ortaya koyacak, 
dünya kültürüne hizmetlerini belirliyecek faaliyetlere öncelikle yer 
verilmelidir.

Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak sergi, gösteri, 
konser, kongre, seminer, sempozyum ...vb. faaliyetlerin milletimizi 
tanıtma hususundaki faydalarının ehemmiyeti üzerinde hususi suretda 
durulmalı ve çalışmakta olan yabancıların mükâfaatlandirılması için 
bir fon ayrılmalıdır.



Bütün Bu faaliyetlerin popüler, vülgarize ve ilmî olmak 

üzere üç koldaki mahsullerinin yalancı dillerde de yayınlanması için 

tedbirler alınmalıdır.

Hususiyle halk kültürünü yayma ve tanıtma faaliyetinde 

yurdumuzda kültür bütünleşmesini temin maksadıyla mahallilik düşün

cesinden uzaklaşarak eserlerin TRT'de mutlaka ezgi, oyun veya der

leyici adına göre tanzim edilmesi için tedbirler alınmalıdır.

Yukarıda zikredilen yayma ve tanıtmanın yapılabilmesi 

için bakanlıklar ve üniversiteler gibi kuruluşlarla kendilerinden 

faydalanılacak yetişmiş şahıslarla işbirliği yapılmalı, belli devre

ler içinde tatbik olunacak planlar hazırlanmalıdır.

4. SONUÇ :

4.1. 1983-1988 yılları arasında yapılması gerekli başlı

ca işler şunlardır ;

4.1.1. Üniversite ve Yüksekokullarımızda Uzman ye

tiştirmek,

4.1.2. Yetişmiş uzmanlarla teşvik edilecek amatör

lerden faydalanılarak yurt sathında taramalara devam etmek,

4.1.3. Halk kültürü (folklor) merkez binasını Türk 

zevkine ve modern ihtiyaçlara cevap verecek şekilde: arşivi, kütüpha

nesi, laboratuvarı, müzesi, teknik cihazları ile düzenlemek ve donat

mak,

4.1.4. İleri memleketlerdeki metot çalışmalarını 

takip etmek ve bulunan neticeleri Türk dilinde yaymak,



4.1.5. Derleme ve araştırmaları yayınlamak,

4.1.6. Beş yılda bir "Milletlerarası Folklor Kong

resi" tertip etmek, belli konularda sempozyum ve seminerler ihdas 

etmek,

4.1.7. Kültür çevrelerinin hususiyetleri dikkate 

alınarak, muayyen bölge veya vilayetlerde şubeler açmak,

4.1.8. Halk kültürü değerlerimizi eğitim ve öğretim

yoluyla öğretmek,

4.1.9. Tarihî Türk sporlarını aşağıdaki şekilde

ele almak:

a- Tarihî Türk Sporları ayrı bir fedarasyon 

olarak teşkilâtlanmalı, bunlarla ilgili sahalar hazırlanmalı, yarım 

kalmış olanlar bir an önce bitirilmelidir.

b- Türk Spor tarihi yazdırılma ve okul

larda öğretilmelidir.

c- Tarihî Türk Sporlarıyla ilgili filimler 

çevrilmeli, gençlerimiz ve çocuklarımız bunları yapmaya özendirilme

lidir.



TÜRK KALK TABABETİ VE TIBBİ FOLKLOR ALT KC'JİSYOKU 

İLE İLGİLİ OLARAK Prof.Er. Ayhan EOKGAR'IN TIP 

TARİHİMİZ VE TIF FOLKLORUMUZ HAKKINEAKÎ ÖN RAPORTJ



TIP TARİHÎMİZ VE TIP FOLKLORUMUZ HAKKINDA ÖN RAPOR

Türk Tıp Tarihi, özellikle Selçuklular ve OsmanlIlar devrin

de büyük gelişme göstermiştir. Bu dönemlere ait oldukça zengin kay

naklar da mevcuttur. Bu devre Türklerin İslâm kültürü ile derinle

mesine temasta bulunduğu devre olduğu için Türk (veya Selçuklu ve 

Osmanlı) tıbbı, da İslâm tıbbı, bilhassa çeşitli Hadis-i şeriflerle 

anlatılan "Tıb-bı Nebevi" ile yakından ilgilidir. Temel kaynakları 

ortaya çıkarmak maksadiyle "Kütüb-ü Sitte" denen yedi esas Hadis ki

tabı gözden geçirilmiş ve tıp ile ilgili bütün Kadis-i Şerifler 

derlenmiş bulunmaktadır. Bunlar esas raporumuzda konularına göre 

tasnif edilerek sunulacaktır.

Tıp tarihimiz şu üç ana kclda tetkik edilmektedir:

1- Cerrahî

2- C-enel tıp ve eczacılık

3- Ruh tababeti, psikiyatri

Cerrahi bakımından fazla kaynağa sahip değiliz. Esasen mik

robun keşfinden önce bütün dünyaca cerrahi sadece mahdut birkaç ame- 

liye.ye inhisar ettiğinden bu hususta fazla bir şey söylemek mümkün 

değildir.

Genel tıp, buna karşılık, Selçuklu ve Osmanlı döneminde bir- 

hayli ilerlemiş görülmektedir. Muhtelif ilâçların nebatlardan istih

sali, Evliye çelebi Seyahatnamesinde anlatıldığı gibi, Penicillin1 in 

ana maddesi olan "peynir küfü" nün yara timarında kullanılması, çi

çek asısının Anadoluda yaygın bir şekilde uygulanması, hattâ bu aşı

nın Soğucak Muhafızı Ferah Ali Paşa'nm emri ile Kekimbaşısı Müçtebâ



Efendi ve yardımcıları tarafından Kafkasya'daki Çerkez kabilelerine 

tatbiki, bu suretle Kafkas dağlarından Kırım'a kadar yayılma tehli

kesi gösteren çiçek epidemisinin önlenmesi, ehemmiyetle üzerinde du

rulması gereken hususlardır. Genel tın konusunda kaynaklar taranmak

tadır .

Ruh tababeti, Psikiyatri, tıp tarihimizde bilhassa özel bir 

yer işgal eden Akıl hastalarının birer "hasta insan" olarak kabul 

edilmeleri ve gerçek anlamda tedavilere lâyık görülmelerinin şerefi 

Türklere aittir. İbni Sina (960 - 1037) delilere merhamet edilmesini, 

insanca bakılmasını tavsiye ediyordu. İlk "analitik tedâvi", Ereud'- 

dan asırlarca önce, İbni Sina tarafından uygulanmıştı.

Kur'an-ı Kerim'de, ÎTisa Suresinin 5. âyetinde ifadesini bu

lan akıl hastalarının medenî haklarının kısıtlanması, buna karşılık 

malların gelirleriyle rızıklandırıp bakılmaları, güzel sözler söylen

mesi emri Türk Psikiyatrisine alem olmuştur.

Orta çağlarda Selçukluların kurduğu ve Karecaanmet Tekkesine 
bağlı Hastane-Köy'ler, bugün bile eşine raslanması mümkün olmayan te

dâvi müesseseleri idi.

İstanbul'un fethinden sonra -fatih Sultan Kehmed Han'ın hicri 

875 senesinde inşa ettirdiği "Bîmarhâne-i îbulfeth Sultan Hehmec 

Han", Evliya Çelebi'nin yazdığına göre 70 oda, 80 kubbe, 200 hasta

bakıcı ve bir başhekim kadrosu ile çalışmakta, buraca tedâvi edilen 

delilere ipek gömlekler giydirilmekte, ceviz ağacından yataklarda 
yatırılmakta imişler.



Musiki ile tedâvi de ilk defa bu bîmarhânede tatbik edilmiş

tir. Şurasını hemen belirtmeliyim ki, musikî'nin akıl hastalıklarının 

tedâvisi gayesiyle kullanılması sadece Türk musikîsi ile kabildir.

Batı musikîsinin matematik esasa istinad eden tamperemanlı sistemi,

8 tam seslik bir oktav ve yarım sesler, insan gırtlağına aykırı düş

tüğü ve sun'i bir sistemin ifadesi olduğu için böyle bir tesir icra 

edememektedir. Türk musikîsinin, eşit olmayan aralıklarla en az 24 mis 

takil seslik bir oktav dizisi, buna karşılık, meydana getirdiği zen

gin makam, melodi ve usûllerle insan ruhu üzerine geniş bir şekilde 

tesir eder. Musikî ile tedavi' mevzuunda hazırlanmış birçok listeler, 

yazılmış, çeşitli kitaplar vardır.

Raporumuzun diğer bir araştırma konusu "tıp ahlâkı" ve "de

ontoloji" sahasında yapılmaktadır. Orta Asya Türklerinde "ortacı" 

adını alan ve ilâçla tedavi yapan hekimlerin yanında cin hastalığına 

tutulanlara okuyan "efsuncular" m da mevcudiyeti dikkati çeker. 1071 

Malazgirt zaferinden sonra Anadcluya yerleşen Selçuklu Türkleri, baş

langıçta da belirttiğimiz gibi, İslâm tıbbı ile temasa geçmişlerdir.

Selçuklularda ve OsmanlIlarda tıp ve cerrahi tatbikatının 

daima bir nizam içine alındığı, sıkı bir Devlet kontrolüne tabi 

tutulduğu görülür. Diyebiliriz ki, tarihimizde hekimliğin en kont

rolsüz ve başıboş kaldığı cönem içinde bulunduğumuz, tâbir caizse, 

modem dönemdir.

Sivas Barüşşifası vakfiyesinde (1217) tabip, cerrah ve keh- 

hallerde ne gibi hususiyetler aranması gerektiği belirtilmiştir. He

kimlerin nasıl yetişeceği, ne yolla hekimlik ruhsatı verileceği ve 

hekimlerin ne kadar ücret alacakları, gerek Selçuklularda, gerekse 

OsmanlIlarda nizâmnâmeler, emirnameler ile tesbit edilmiş bulunmaktadır.



Askerî hekimlik de hu arada gelişmiştir. Belki dünyanın ilk askerî 
hastanesi, Melikşah'm (1055-1092) ordusunda bulunuyor, hu hastanede 
çok sayıda hekim, cerrah ve yardımcı personel hizmet ediyordu.

"Kim tabiplik yapar ve bunda da meşhur olursa, hata yapsa 
mes'ul olur" Hadis-i şerifi üzre sıkı kontrol altına alman tın mes
leği, Türklerin fethettiği her ülkeye de götürülmüştür. "Bir vilâ
yette tabib-i hâzık olmazsa anda sâkir olmak haramdır. Zirâ beder: 
sağ olmayınca din sahîh olmaz", 'İçinde bir sultânı veya tedbirli 
idârecisi veya hâzık tabibi bulunmayan bir ülkeye girme" Hadis-i şe
riflerinin hükmü böylece yerine getirilmiştir.

1593 yılında III. Murat, tıp. tahsil etmeyenlere hekimlik 
yaptırılmamasını emreden bir ferman çıkarmıştır. Böylece, nizamî 
tıp tahsilinin hekimlik icrası için temel şart olarak arandığı ilk 
ülke Türkiye, Osmanlı Devleti olmaktadır.

IV. Murat devrinde İstanbulda 306ı tabip bulunmakta imiş. 
Bunlar serbest olarak hekimlik san'atını icra eden kişiler olun sa
dece 36 ulûfeli hekim mevcutmuş. Bugün İstanbulda 10-15 bin civarın' 
da hekimin bulunduğu ve bunların çoğunun da Devlet memuru clup maaş 
aldıkları göz önünde tutulursa, aradaki asırların hiç e io aşıcı 
bir inkişaf getirmediği görülmektedir.

Raporumuzun üçüncü bölümü Tıp folklorunu ve edebiyatını ici 
ne almaktadır. Hekimler, hastalıklar, hastalar, ilâçlar hakkında ya 
zılan şiirler, bestelenen şarkılar, düzülen manîler ve fıkralar top
lanmaya çalışılmaktadır. Bu konuda zengin bir kaynağa şadı ip bulunu
yoruz. Ancak, bunların çoğu kulaktan kulağa söylenip gerilmiş ve ki.
taba, kâğıda dökülmemiş olduğundan toplanıp derlenmesi oldukça gi'c 
olacaktır.
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I. GİRİŞ

1. Kitle Haberleşme Vasıtalannm Tarif i ve Kapsamı :

"Kitle Haberleşmesi" bir ülke veya dünyanın herhangi 
bir kesimindeki düşünce, bilgi, görüş ve olayların çoğaltılarak, 
bir çok kişi tarafından takip edilerek değerlendirilecek tarzda ba
sılı, sesli veya hem sesli hem de görüntülü olarak yayın şekline 
dönüştürülmesi suretiyle gerçekleştirilen haberleşmedir. Bu haber
leşmeyi ülke ve dünya çapında kirdelere ileten, ulaştıran, duyuran 
ve gösteren yayın vasıtalarına da "Kitle Haberleşme Vasıtaları/KHY" 
diyoruz.

Çağdaş teknolojide kaydedilen hızlı gelişmeye pareiel 
olarak yüzyılımızda radyo, televizyon, sinema, kaset ve video'lağ 
gazete, dergi ve kitaplar, bülten, broşür ve afişler, resim, fotoğ
raf ve grafikler vb. KhV'nm başlıcalarıdır. Bu vasıtaların etkile
me sahası ev, mahalle ve şehirden, okul, meydan ve sahneden başla
yarak yakın çevre ile birlikte bütün ülke ve dünyadır. Bu vasıta
lar işitme, seyretme, olcuma ve görme yoluyla ferdi ve kitleyi, in
san olarak herkesi etkilerler.

Çağımızda kitle haberleşmesinin hedefi, dar mânaca ferd 
ve belirli guruplar olmak üzere, kitleler ve geniş mânada da ülke 
ve dünyadaki bütün insanlardır. Kitle haberleşmesinde hedef olarak 
büyük veya küçük belirli bir kitle seçilebilir. Sözün gelişi bir 
meslek ve yaş gurubu, bir hizmetli kitlesi, işçiler veya çiftçiler, 
yetişme çağında veya yetişkin kitle, çocuklar, gençler, kız erkek 
öğrenci kitlesi, kadınlar veya değişik inanç gurupları vb. bunlar 
arasında sayılabilir. Seçilen bu kitleye "Hedef Kitle" diyoruz.



Çevre (muhit), çok önemli Mr kültür buududur. İnsanın 
tabiî veya sun'ı (maddî) muhiti, KHV ile ortaya çıkan düşünce, bil
gi, işaret ve duygu akımının bütünüdür. Bu bakımdan KHV, çağdaş tek
nolojilin- sağladığı imkânlarla hem ferdi, ferdin içinde bulundu
ğu gurup veya topluluğu hem de insanın doğrudan doğruya hayatını 
kısmî bir şekilde veya bütünüyle kavrayıcı yapıdadır. İnsan, her 
ânında ve nerede olursa olsun hemen her yerde bu vasıtalarla karşı 
karşıya, ister istemez onların etkisi altmdarır. Milletlerin kül
türlerinin yayılması, tanıtılması, gelecek nesillere ve çağlara in
tikal ettirilmesi, yabancı tesirlere karşı bozulmadan korunması, 
yaşatılması, sevdirilmesi, millete ve insanlığa mal edilmesi KHV 
ile sağlanabilir. Böylesine büyük bir rol sahibi bulunan bu vasıta
lar, ferd ve toplum için çok yönlü aynı zamanda vazgeçilmez alışkan
lıkların merkezi durumundadır. Gelişen teknolojiye parelel olarak 
insanların yaşama ve eğitim seviyeleri yükseldikçe, teknik cihazla
rın sayısı ve gücü devamlı ilerleme ve artış kaydederek dünya - 
âdeta - küçüldükçe KKV'larınm tesir ve ehemmiyeti de o ölçü de art
mış bulunmaktadır. Bu durum, milletlere ait maddî ve manevî kültür 
varlıklarının gelişmesi, yayılması, tanınması ve korunmasında bu 
vasıtaların değerini ve yerini ortaya koymaktadır. Hedef alınış ve 
kullanılış gayelerine göre bir ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağla
yabildikleri gibi, o ülkedeki birliğin yok olması, millî bütünlüğün 
yıpranması, parçalanması ve hattâ büsbütün dağılması da bu vasıta
ların eseridir.

Kalkınma, milletle birlikte girişilen ve yürütülen bir 
harekettir, siyasî ve İktisadî olduğu kadar millî bir kültür teme
line oturtulmak mecburiyetindedir. Aynı şekilde insan hayatı ile 
millî kültür de iç içe bulunmaktadır. Millî kültürü en tesirli yol
dan yayma ve yaşatmada, nasıl KHV'nm rolü varsa, kalkınma



dâvasının çözümünde de yine t>u vasıt alarm rolü ve ağırlığı söz 
konusudur. Çalışma, iş anlayışı ve meslek ahlâkı, önce bir millî 
ahlâk, yani kültür meselesidir. Kalkınma'nm hir târifi de "işgücü"- 
nün çok iyi şekilde plânlanarak değerlendirilmesi demektir. İşgücü 
ne kadar iyi değerlendirilirse, kalkınma da o ölçüde başarılı ola
caktır.

KHV'na bu konuda iki büyük vazife düşmektedir: Birin
cisi, mevcut çalışma barışının devamı konusunda katkıda bulunmak, 
bozulmuş veya bozulma tehlikesi göstermekte ise, iş ve meslek ahlâ
kına temel olacak esasların hâkim olmasına ve boylece bu barışın 
yeniden tesisine yardımcı ve destek olmak, bütün imkânları bu yolda 
seferber etmek... İkincisi, işten, her tür çalışmadan, öğrenme ve 
gerekli dinlenme-eğlenmeden artan boş zamanların ferd ve millet ya
rarına değerlendirilmesinde tesirli olabilmek...

İleri hiç bir milletin kültüründe, ne inançlar, ne ge
lenek veya töre, ne de din ve ahlâk kaideleri, çalışmanın şekli ve 
yeri ne olursa olsun işi hor görmeye, küçümsemeye, angarya saymaya, 
iş yapmaktan kaçınmaya veya çalışmadan yaşamaya izin verir. Bunun 
içindir ki, KHV doğrudan bu gerçeğin kavranmasına ve yaygınlaştırıl 
masına yardımcı olabileceği gibi, her yaş ve meslekten insanın boş 
zamanını, plânlanan kültür seferberliği yoluyla değerlendirmesine 
öncelik edebilirler.



Büyüme, yetişme, öğrenim çağındaki çocuk ve gençlerin, 
değişik çağ ve meslekte iş hayatına atılan yetişkinlerin, herhangi 
bir yerde, evde, tarlada veya iş yerinde zamanını çalışarak değer
lendirenlerin, işçinin, işveren ve işgörenin, işten ve gerekli din
lenmeden artan pek çok boş zamanı vardır. Eğer KHV, bu boş zamanla
rın değerlendirilmesinde eğlencelik, bir "zaman öldürme" vasıtası 
değillerse, millî kültürün, dolayısıyle de iş hayatının emrinde ola 
caklar demektir. Milletlerin kalkınmasında, bu boş zamanların değer 
lendirilmesinin bir "manivela" tesiri yaratacağı tabiîdir.



2. Türkiye'de Kitle Haberleşme Vasıtalarına Diişen
Görevler :

Kitle Haberleşme Vasıtalarının üretimi, herşeyden önce 
bir kültür olayıdır. İçinde bulunduğumuz çağ bir "Kitle Haberleşme 
Çağı"dır. Milletimiz de dahil olmak üzere çağın insanı kaçınılmaz 
şekilde bu vasıtaların tesiri altındadır. Bütün dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de insanların temel eğilimlerini değiştirip yeni şahsiyet
ler kazandırmak KHV'nın gündelik işleri arasında yer almıştır.

Toplum, bugün olduğu gibi KHV'nın tesir sahasında değil
ken, gerek ferd gerekse toplum olarak fikrî oluşum ve davranış ge
liştirilmesi ev, aile, mahalle ve yakın çevre ile dinî kuruluşlar 
ve öğretim kurumlarmın kontrolü altındaydı. Bugün de aile toplumun 
temelini teşkil etmektedir. Ancak, küçülmüş, parçalanmış ve bu yüz
den de ferd üzerindeki rolü azalmıştır. Diğer hususlar ve din kuru
luşları için de durum, aşağı yukarı aynıdır. îste bütün bu sebepler
den ötürü KHV'nın iyi veya kötü kullanılmasının vatandaşlarımız üze
rinde elbetteki büyük ve değişik tesirleri olacaktır. Bu vasıtalar 
Türk toplumu için çok yönlü tesirlerin, vazgeçilmez alışkanlıkların 
merkezi haline gelmiştir. Son çeyrek asırda maddî kalkınmada sağla
nan başarı, hızlı sanayileşme ve şehirleşme, basılı, sesli, görüntü
lü vasıtaların süratle gelişmesi ve yayılması, radyo-televizyon ya
yın süreleri ve verici güçlerinin artması, yayın alanın genişlemesi 
vb. hususlar bu vasıtaların ehemmiyeti ve tesiri bakımından büyük 
bir artış göstermiştir. Ne var ki, KHV'nın daha çok eğlence amacı 
ile fonksiyon ifa etmeleri gerek ferd gerek toplumu olumsuz şekilce 
yönlendirmekte veya eğitmektedir.



Bu vasıtaların, herşeyden önce hem toplum hem de dün
ya halkı üzerinde bir kamuoyu (efkâr-ı umumiye) oluşumuna yardmcı- 
lık görevi söz konusudur. Ayrıca ülkede kültür eğitimi ve sanat- 
estetik zevkinin gelişmesinde rol oynamaları zarureti vardır. Çoğu
nun temelinde yer alan yazılı metin unsuru, sesli yayınlarda konuş
ma unsuru ve görüntülü vasıtalardaki davranış unsuru, toplum ve 
ferdin çok taraflı bir yönlendirme ve tesirle karşı karşıya olduğu
nu göstermektedir. Hele dil ve dile dayalı sanatlar ve kültür verim
leri bu vasıtaların yönlendirmesi ile büyük yaygınlık kazanabilir, 
gelişme gösterebilir, herkesçe anlaşılır ortak bir konuşma dilinde 
birlik sağlanabilir. Radyo-Televizyon, sinema vb. sesli, görüntülü 
vasıtalar arasında basının daha sınırlı bir çerçevede kaldığı doğru
dur. Ancak basın, daha kalıcı olmak bakımından, diğerlerinden daha 
derin tesirler icra edebilmekte ve mahiyeti icabı değişik bir zümre
ye hitabedebilmektedir.

Çalışma ve günlük çeşitli ihtiyaçların giderilmesi için 
ayrılan belirli süreler dışında kalan boş zamanlarımızın gerekli 
şekilde değerlendirilmesinde, ferd ve millet hayrına kullanılmasın
da KHV en tesirli vasıtalardır. Başta televizyon olmak üzere, radyo 
ve sinemanın, geniş mânâda ferd ve toplumun aklî, ruhî, maddî ve 
manevî gelişmesinde müsbet davranış, hayat ve dünya görüşü sahibi 
olmalarında, yaratıcılığa ve bir ideale yönelmelerinde rolü büyük
tür. Bütünüyle düşünülecek olursa insanlarımızın boş zamanlarının 
değerlendirilmesinde, çağdaş tesisler yönünden, bu konuda ileri git
miş ülkelerle kıyaslanabilecek bir durum mevcut değildir. Mesela, 
gerek bu bakımdan gerekse nüfus yönünden ele alındığında, çocuk ve 
genç sayısı nüfusun yarısını teşkil ettiği için, yine büyük bir 
ciddilik arzediyor. Nüfusumuzun 25 milyonu aşan yetişme, öğrenme ve 
eğitilme durumunda, bu vasıtaların itina ile eğilmesi gereken bir



hedef kitle, tam mânâsıyla "zararlı yaymlar"m bombardtunanı altında

dır, Bugüne kadar dünyada en iyi korunabilmiş ve herşeye rağmen ger

çekten sağlam kalabilmiş Türk ailesi, bugün KHV'nm saldırısı altın

da, tahribi tehlikesine mâruzdur. Gerek yazılı ve sesli, gerekse 

sesli veya görüntülü yayınlar okuyan ve seyredenin millî kültürüne 

hizmet ediyorsa yararlıdır. Bu hizmetin yeterli ve olması gereken 

şekliyle yerine getirildiğini söylemek bugün için imkânsızdır deni

lebilir. Müsbet olarak değerlendirilecek ürünler, "zararlı yayınlar" 

karşısında son derece cüzî kalmaktadır. Kaliteli, kültürümüz için 

yararlı bir radyo veya televizyon programını, belgesel veya konulu 

bir filmi seyretmek ve dinlemek, kitap, dergi ve diğer süreli yayın

ları okumak, boş zamanların değerlendirilmesinde en mükemmel vasıta

lardır. Çünkü, bütün seyrettiklerimiz ve dinlediklerimiz, okuduğumuz 

bütün kitap, dergi ve yayınlar kültürümüze bir şey katıyorlarsa

faydalıdır. Çocuk, genç ve yetişkinlerimizin büyük bir bölümü ye

terli şekilde "okuma kültürü ve zevki"ne sahip değildir. Okuma yoluy

la kaliteli şekilde boş zamanların değerlendirilmesi mümkündür. Ama 

okuma, önce bir eğitim işidir, alışkanlık, zevk ve sabır ister ve 

çok küçük yaşlarda önce aile ve okulda, sonra da KHV'nm yardımı ile 

edinilir. Okuma kültürü ve zevkinin kazanılmasında, kaliteli eser

lerin seçiminde basılı, sesli ve görüntülü bütün vasıtaların yardım

cı ve destek olmaları gerekir. Ana-babanın, okulun öğretmeninin ve

remediğini bu vasıtalar tamamlayacaklardır. Böyle bir yardım konusun

da geride kaldığımız doğru olduğu gibi, çocuk ve gençlerimize sunulan 

yayınlar yönünden de çok gerilerdeyiz. Sürekli tesir edici ve uyarıcı 

durumundaki bu vasıtaların düşünce, sanat ve estetik zevkin gelişti

rilmesinde kullanılması, daha müsbet iş görür hale getirilmesi ge

rekli görülmektedir. Bu vasıtalar, kendi yapıları içinde Türk



kültürünün korunması, gelişmesi, yayılması ve tanınması yönünde ve 
bilhassa çocuk ve gençlerin milli şuur kazanmalarında çok etkili 
rol oynayabilirler. Bunun yanı sıra, güzel sanatların çeşitli dalla
rında da yine bu vasıtaların göze hitab eden yönleri ile iyi, güzel, 
doğru unsurların sergilenmesi suretiyle olumlu sonuçlar elde edile
bilir. Bu yoldan milletimizin kültür varlığı ve öz yapısı korunduğu 
gibi, insanımızın bu konudaki zevkleri de doğru şekilde teşekkül 
ettirilebilir. Hiç şüphesiz millî haslet ve zevk sahibi kimselerin 
yabancı kültürleri özümleyecek yerde doğrudan benimsemelerine ve 
dolayısıyle millî kültürü yozlaştırmalarına da imkân verilmemiş 
olunur.

Buraya kadar yaptığımız değerlendirmelerden sonra 
KHV'na düşen görevleri şu başlıklar altında toplamak mümkün :

2.1. Haberleşme :

Doğru ve kaynaktan haber, haberde gerçeklik ve açıklık; 
ferdin olduğu kadar ve hattâ ondan önce devlet ve milletin zararına 
olmayan, devletin ve milletin menfaatlerini gözeten, kişi, zümre 
veya kitleyi incitmeyen, yıpratmayan, kasıtlı olarak hedef almayan 
bir üslûpla, aynı zamanda milletçe rahat şekilde anlaşılır doğru ve 
güzel Türkçeyi benimsetmek, ilgi çekmek, haberleşmede baş ilke ol
malıdır.



- 3.5 -

2.2. Bilgi Verme :

Yaş ve iş durumları gözönüne alınarak, milletin anlaya
cağı açık, anlaşılır Bir dille, ferdin ve toplumun faydalanacağı, 
günlük hayatı kolaylaştırıcı, çağdaş dünyadaki gelişmeleri ve olay
ları takip etmesini sağlayıcı ve toplumun meselelerine çâreler gös
terici hir bilgi verme şekline itibar edilmelidir. Bilgi konuları 
bütünüyle sistemli, doyurucu ve objektif olarak içlenmeli ve bu bil
gilerin arasına millî huzur, birlik ve bütünlüğü bozucu siyaset, 
doktrin, kışkırtıcılık, ayırıcılık, husumet veya düşmanlık hiç bir 
şekilde karıştırılmamalıdır.

2.3. Yönlendirme :

Türk devletinin siyaı iktidarlara ve eğilimlere göre 
değerlendirilmeyecek tarzda "değişmeyen, şu veya bu şekilde saptı
rılmayacak bir millî kültür ve eğitim siyaseti"ne ihtiyaç ve zaru
ret vardır. Çocuk, genç ve gerektiğinde bütün vatandaşın bu millî 
kültür siyaseti yönünde yetiştirilip geliştirilmesi gereklidir. 
Burada ayrıca dikkat edilmesi gerekli bir nokta, memleket insanının 
demokratik ortamda, hoşgörücü, doğru ve hür düşünmeğe alıştırılma- 
sıdır. Yönlendirme'den nasıl totaliter idarelere has metodlar anla- 
şılmıyorsa, hür düşunce'den de devlet ve rejim aleyhtarlığı anlaşıl 
manalıdır.
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2.4. Kültür Faaliyetleri :

Kültür eğitimi, sanat zevkinin geliştirilmesi, tanıtma, 
eğlendirme ve boş zamanları değerlendirme şeklinde ifade edilen 
bütün bu faaliyetlerin tesbit edilmiş bir millî kültür ve temel 
eğitim ilkelerine dayandırılması gerekmektedir. KHV ile millete su
nulacak kültür, sanat ve tanıtma faaliyetleri millî zevk ve inanç
lardan kaynaklanmalı ve milletin maddî, manevî yükselişini hedef al
malıdır.

2.5. Dış Dünyaya Açılma ve Tanıtma :

İçinde yaşadığımız çağda hemen her millet, kendi kül
türünü her türlü vasıtayla yaymak, tanıtmak suretiyle milletlerara
sı ilişkilerini geliştirmek ve bu arada dostluklar kurmak yolunu 
sürekli olarak denemektedir, ülkemizin bu yoldaki teşebbüs ve faali 
yetini, gösterilen büyük gayrete rağmen ulaştığı mesafeyi yeterli 
ve mâkul saymak mümkün değildir. Bu eksikliği gidermek için, millî 
kültürümüzü önce yurt içinde bütün KHV ve bütün kültür, eğitim ku
ruluşlarının gayretleriyle çocuklarımıza, gençlerimize ve milleti
mize tanıtmak, sevdirmek ve canlı tutmak .yollarını araştırmalı ve 
bulmalıyız. Yeni kültür, sanat ve ilim eserlerinin meydana gelmesi 
ancak bir sevgi ve ilgi ortamının sağlanmasıyla mümkündür. Ancak 
bu şekilde yeni eserler, KHV'nın tümü kullanılarak dışımızdaki dün
yaya bizim millî eserlerimiz olarak tanıtılır ve duyurulabilir, an
cak bu şekilde ihraç edilebilir.

Hem yurt içinde tanıtma hem de dünyaya açılma bakımın
dan şu çalışmalar yapılabilir :



2.5.1. Devletçe seçilecek bir uzmanlar heyeti tarafından 
tesbit edilmek suretiyle teknoloji ürünlerimiz, ilim, sanat ve her 
çeşit kültür eserlerimiz, bu iş için kurulu teşkilât marifetiyle dış 
dünyaya sunulacak tarzda hazırlanmalıdır. Sonra bu eserler ve ürün
ler, kitap, broşür, afiş, fotoğraf, slayt, filim, televizyon dizisi, 
piyes, kaset, video, sergi, fuar, şenlik, konser, oyun vb. formla
rına konularak KHV ile yayınlanmalı ve yayıİmalıdır.

2.5.2. Yabancı ilim adamları, sanatkârlar ve yazarları tara
fından Türkiye'yi ve Türklüğü anlatır, tanıtır ve sevdirir tarzda 
veya millî kültürümüze faydalı olacak mahiyette hazırlanmış olan 
yazılı, sesli, sözlü ve görüntülü eserler de yine aynı teşkilât 
marifetiyle en iyi şekilde değerlendirilmelidir.

Bu çeşit yabancı eserler, Türkiye'de Türk sanatkâr
larınca yukarıda saydığımız film, oyun, televizyon dizisi vb. 
şekillerde de işlenerek yayınlanmalıdır.

Ayrıca yabancı sanat, kültür ve ilim adamlarının Tür
kiye ve Türkler hakkında yapıcı yeni eserler meydana getirmeleri 
için aynı teşkilât gayret göstermeli, teşvikte bulunmalı, hatta si
parişler yapmalıdır.

2.5.3. Milletimize has sanatları, buyuk eserleri, sanat, 
ilim ve kültür müesseselerimizi, Türk tarihinin başlangıcından bu
güne kadar güzel sanatların, ilim, kültür ve fikir hayatının her 
dalında yetişmiş şahsiyetleri dünyaya tanıtacak yıllık şenlikler, 
kongreler ve benzeri toplantılar yapılmalıdır. Bu şenliklerin, İs
tanbul, Bursa, Konya, Edirne ve benzeri şehirlerimizin Türk Tarihi



atmosferini - koruyan saray, konak, bahçe ve alanlarında yapılmasında 
fayda vardır.

Türk sanat ve kültürünün tanıtılmasında çok tesirli 
olacak bu şenliklerin kitle haberleşme vasıtalarının tümü kullanı
larak dünyaya tanıtılması sağlanmalıdır.

2.5.4. Bir CUMHURİYET KÜLTÜR ve SANAT ÖDÜLÜ tesis edilmeli
dir. Daha önce de adı geçen teşkilât tarafından organize edilmek 
şartıyla yerli ve yabancı uzmanlardan kurulacak yedi kişilik bir 
jüri, yazılı, sesli, sözlü, görüntülü eserlerin değerlendirilmesi 
için toplanmalı, miktarı özendirici olacak şekilde yüksek tutulacak 
bir ödül verilmelidir.

2.5.5. Türk edebiyatının belli başlı eserleri tanıtılmalı
dır. Bu eserler :

Türkçeden başka yabancı dillere çevrilmeli ve yayınlan
malıdır;

Arap ve Kril alfabeleriyle birarada yayımlanarak, 
aramızda kültür anlaşması bulunan ülkelere gönderilmeli; bunlardan 
ayrıca filim, oyun, piyes, radyo ve televizyon dizileri vb. formla
rında işlenerek memlekette ve aynı zamanda Türk dünyasında, İslâm 
âleminde, Türk kültürüne yakın diyarlarda gösterilmesi sağlanmalı-? 
dır;

Türkiye dışındaki Türk topluluklarında isim yapmış, 
tanınmış yazar ve şâirler, sanat ve kültür adamlarının eserleri, 
aynı şekilde Lâtin harfleri ile birlikte yayımlanıp işlenilerek Tür
kiye 'de tanıtılmalıdır.



II. RADYO ve TELEVİZYON

Millî kültürün korunması, gelişmesi ve tanıtılması yönünde 
radyo ve televizyon büyük bir rol oynayabilir. Sağlayacağı çok çe
şitli hizmetler arasında, en başta, dil ve dile dayalı sanatlar ve 
kültür verimleri bu vasıtalarla yaygınlık kazanabilir. Yine bu ara
da, plâstik sanatlarda Televizyon'un göze hitab eden yönüyle güzel 
ve doğru unsurların sergilenmesi suretiyle olumlu sonuçlar elde edl 
lebilir, fertlerin bu konudaki zevkleri doğru olarak teşekkül etti
rilebilir ve yabancı kültürlerin estetik verimlerinin benimsenmesi
ne ve bunun sonucu olan millî kültürümüzdeki muhtemel yozlaşmaya 
engel olunabilir.

İçinde bulunduğumuz çağ bir "Kitle Haberleşmesi Çağı"öır.
KHV olarak Radyo ve Televizyon'un hâkim vasfı bilhassa bizirı ülke
mizde ferdin yönlendirilmesinde büyült ölçüde müessir olmasıdır. Yi
ne bilinmektedir ki, çeşitli blok merkezleri, çoğu zaman ideolojik 
maksatlı veya muhtevalı program, haber ve dizilerle bütün dünyayı 
tesir altında bulundurmaktadırlar. Bu yüzden de yayınlarında yaban
cı yapımlara çok az yer vermektedirler. Yayınlarda yerli yanım ora
nı ‘fo 80 civarındadır. (ABD'de $ 98, İngiltere'de % 87, İransa'ua 
İo 81, Almanya'da i? 75, Doğu blokunda SSCB'de ise ;,i 95).

İki yüzyıldır yabancı kültürlerin baskısına rağmen, millet 
varlığımızın kendini koruma vasıtaları, alttan alta yürüyebilmişt ir 
Basının sınırlı tesirliliğine karşılık, bugün Türkiye'nin gerçeği 
Radyo ve Televizyon gibi KHV'larının yurdun her yerine ulaştığıdır. 
Radyo yayınlarının bütün ülkede, birkaç kanaldan, Televizyon yayın
larının da ülkenin tamamına yakın bir kesiminde takip edildiğini bi 
liyoruz. Toplumumuzu tarihî temelleri üzerinde inşa etmek de..



bu temellerden tamamen koparmak da bu iki vasıtanın kullanılması 

ile sağlanabilir. Çünkü, bu vasıtaların kültür verimleri hususî bir 

ön hazırlık gerektirmeden, kolayca aile ferdleri tarafından takip 

edilebilmektedir.

Radyo yayınları, mahiyeti ve elli yılı aşan mazisi sebebiy

le farklılık göstermekte ise de televizyonumuzda yer alan yayınlar

da yabancı yapımların çokluğu dikkati çekmektedir. Haber, eğlence 

ve Türk Musikîsi dışında kalan yapımlardan dış kaynaklılar yerli 

yapımların süre olarak iki katını aşmaktadır. Bu arada çocuk prog

ramlarının durumu son derece dikkat çekicidir. Çocuk yayınlarında 

yabancı yapım oranı, diğerlerine göre çok daha yüksekdir. Bu durum, 

meseleyi daha da aydınlatmakta ve gelecek Türk nesillerinin "şart

lanma" doğrultusunu işaret etmektedir. Ailenin tarih boyunca bili

nen çocuk üzerindeki etkisi, eğitici tesiri, bu yayınlar sebebiyle 

ortadan kalkma tehlikesi içindedir.

Başta çocuk yayınları olmak üzere, yetişkinlere yönelik 

olanlar da dahil bütün bu yabancı yapımların görünür mahzurları, 

ilk bakışta az olabilir, hatta ehemmiyetsiz görünebilir. Ancak en 

olumlu yabancı yayının bile ait olduğu topluma ve bu toplumun kül

türüne, seyredende doğuracağı özlem önlenemez. Açıkça bilinmesi ge

rekir ki Televizyon, yayınlarıyla yabancı kültürlerin bir nakil 

vasıtası durumundadır.

Üzerinde ehemmiyetle durulacak bir başka husus da, bu vası

taların kültür varlığı olarak dil'de yaptığı tahribattır, diyebili

riz. Dilin sadeleştirilmesi maksadıyla girişilen olumlu hareketten 

uzaklaşılarak "arı dil" veya "öz Türkçe" adı altında, toplumca be

nimsenmemiş, günlük konuşma diline dahi geçmemiş, uydurma kelimelercsı



oluşan lir âil "bu vasıtalarla toplumun 'butun kesimlerine yayılma
ya yüz tutmuş bulunmaktadır. Halbuki, konuşma dilinin en doğru şe
kilde kullanıldığı Radyo ve Televizyon yayınları, doğru ye zengin 
Türkçenin yaygınlaştırılmasında, dolayısıyla millî birliğin pekiş- 
tirilmesinde yardımcı olabilirdi.

Radyo ve Televizyon, Türkiye'nin mevcut kültür ve moral 
birikiminden geniş ölçüde yararlanmak mecburiyetindedir ve bu va
sıtaları yöneten Kurumun kanunî görevidir. Buraya kadar tesbit 
edilen hususların ışığında şu tedbir ve tekliflerde bulunulabilir :

1. Televizyon Yayınlarında :

1.1. Televizyonun bugünkü haliyle ve ileride gelişecek şek
li ile memleketin her tarafında ilgiyle seyredilir, millî birliği 
ve bütünlüğü temin eder mükemmelliğe ulaştırılması için çalışılma
lıdır.

1.2. Uygulanan programlarda, ihtiyaç karşılamanın, günlük 
bir takım ihtiyaçları gidermenin yanısıra, seyircileri yabancı te
levizyonları seyrettirmeğe özendirmeyecek teknik ve estetik imkân
lara kavuşturulmalıdır.

1.3. Yayınlarda yerli yapım oranlarının yabancı yapımları 
silecek nicelik ve nitelikte çoğaltılması hedef alınmalıdır. Yerli 
yapımların millî kültür kaynaklarından çıkarılması ve Türk zevki 
ve düşüncesinin bu yapımlarda esas alınması şarttır.



1.4. Yayınından kaçınılması mümkün olmayan yabancı film ve 

dizilerin, ancak Türk ahlâkı, töresi ve değerlerine aykırı olmayan

ları, Devlet kontrolündeki KHV'ında gösterilebilir.

1.5. Renkli Televizyonun zarurî bir unsuru durumuna gelen 

video'ların, kontrolsüz şekilde Türk ahlâkına ve zevkine aykırı 

tarzda umumî yerlere hatta evlere kadar girmesi engellenmelidir.

1.6. Killi kültür değerlerimizin "müze eşyası" gibi tanıtıl

ması değil, dinamizmi olan mücerret değerler olarak sunulması esas 

alınmalıdır.

1.7. Yabancı yayınların nakline geniş yer verilen çocuk ya

yınlarında, eğitim devresinin ilk basamağındaki dimağların şartlan

dır ı İmamasma büyük titizlik gösterilmelidir.

1.8. Yabancı yapımlar konusunda belirtilen hususların yerli 

yapımlarda da göz önünde tutulması ve millî yapımıza aykırı tesirler 

icra etmemesinin mutlaka sağlanması yoluna gidilmelidir.

1.9. Daha çok stüdyo ve çok az dış çekim imkânlarıyla ger

çekleştirilecek öncelikli millî kültür programları yanı sıra, uzun 

dönemde kültürümüzün verimleri dramatik veya belgelik (dokümanter) 

yapımlarla aktarılmalıdır.



2. Radyo Yayınlarında :

2.1. Yayınlarda millî kültürümüzü, yayma, geliştirme ve kit
lelere mal etmeğe yönelik bir fonksiyon ifa etmelidir.

2.2. Bütün yayınların memleketin her tarafında ve dünyada 
rahatça dinlenir olması sağlanmalıdır. Radyo yayın gücü, yayınları 
takip etmek isteyen dış T'ürklerin ve başta İslam âleminin takip ede
bileceği şekle çıkarılmalıdır. Radyo istasyonları sınır şehirleri
mizde güçlendirilmeli, gerekirse yenileri ve daha güçlüleri kurulma
lıdır. "TÜRKİYEKİN SESİ" daha da gUçle.ndiriimelidir.

2.3. Türkiye'nin kultur varlığını ve sesini dış dünyaya du
yuracak en güçlü KHV'larından biri, bugünkü mevcut teknik imkânla
rıyla Radyo'dur. Türkiye’nin milletlerarası alanda siyasî, İktisadî, 
İçtimaî ve kültürel yönden tanıtılması, ayrıca turizm açısından du
rumu ve kaydedilen gelişmelerin duyurulması Radyo yayınları aracı
lığı ile müessir bir şekilde sağlanılabılir.

Milletlerarası meselelerde Türkiye’nin görüşünü ve tu
tumunu dış dünyaya duyurmak, dünya kamuoyunu müsbet yoldan oluştur
mak, Türkiye aleyhindeki hareket, yayın ve her türlü menfi propagan
dayı önlemek üzere bir yayın siyaseti ve gücüne ulaşılması kaçınıl
maz bir zarurettir.

Her devletin yapmakta olduğu üzere Radyolarımız, dev
letimizin siyasetini, millî kt&türünü yayacak tarzda "yabancı dil"- 
den yayın saatlerine kavuşturulmalıdır. Ayrıca, dış Türkier ve ..s- 
lâm âlemi için Türkiye'yi gerçek yönleri ile tanıtan yayınların ar' t 
rılması, yeterli seviyeye getirilmesi gereklidir.



2.4. Biitun yayınlarında olduğu gibi her türlü Radyo yayının
da da, dinleyiciye bütün milletin konuşup anlaştığı kelimeler ve 
cümlelerle, güzel ve doğru Türkçe ile hitap edilmelidir.

3. Yayın Personeli ve Diğer Teknik Meseleler :

Radyo ve Televizyon yayınlarında istenilen verimin alı
nabilmesi için, önce yapım ve yönetim işlerinde kültürlü, bilgili, 
şuurlu, saygılı, sorumlu elemanların yetiştirilmesi ve bunların ye
terli sayıya ulaştırılması gerekmektedir.

Yayının teknik tarafına gösterilen ihtimamdan daha çok 
yayın personeline ve bu personelin yurtiçi ve yurtdışı eğitimine, 
görgü, bilgi ve beceri kazanmasına titizlik gösterilmelidir. TRT, 
hizmetiçi eğitimi en iyi, en verimli sonuçları alacak tarzda plan
larken ve bununla ilgili uygulamaya girişirken, yurtdışmda eğitim 
konusuna da ağırlık vermeli, temasta bulunduğu yabancı yayın kurum
lan ile işbirliğine gitmeli, yoksa bu imkânı en kısa zamanda tesis 
etmelidir.

Radyo ve Televizyon'un, çağın en tesirli kültür ve eği
tim vasıtaları oldukları gerçeğinden hareketle, onları idare eden, 
planlayan kadroların yeterli tarzda eğitilmeleri esas alınmalıdır.



III. SİNEMA

Sinema, gerek kitlelere tesiri ve belgeleyici niteliği, ge

rekse yaygınlığı sebebiyle KHV arasında seçkin bir yere sahiptir. 

Ülkemizdeki düzensiz gelişmesine rağmen, ses, görüntü, ve renk un

surlarını birlikte ihtiva eden teknik yapısı ve ifade imkânı ile 

toplum üzerinde doğrudan ve kalıcı tesir icra edebilecek güçtedir. 

Televizyon için belirtilen hususlar sinema için de aynı ölçüde ge- 

çerlidir. Bir KHV olarak sinemayı millî kültür hizmetinde kullanan 

pek çok ileri ülkeler arasında Türkiye'nin arz ettiği durum, içaçı- 

cı olmaktan uzaktır. Ülkemizde sinemaya, sahip olduğu müsbet fonk

siyon dışında ve daha çok bir eğlence, hiç bir maksat gitmeksizin 

sadece ve sadece vakit geçirme vasıtası olarak, kolay para kazanma 

aracı şeklinde bakılmaktadır. Halbuki, eğitici, öğretici, kültür 

yayıcı ve aktarıcı yönüyle sinema her yaş ve seviyedeki insanımıza 

hizmet eden bir vasıta haline getirilebilir ve milli birliğin ve bü

tünlüğün tesisine yardımcı kılınabilir.

Türkiye'de ilk film gösterileri ve çekimlerinin yüz yıllık 

bir geçmişi olduğu halde, yerli sinema 1920-1950 yılları arasında 

çok yavaş bir seyir göstermiş, 1950 den itibaren de sinema tekniğin

deki gelişme ve film sayısında görülen artışa rağmen bir "Millî Si- 

nema"nın kendini gösterebilmesi mümkün olamamıştır. Yerli sinemanın, 

dar pazar imkânları, bu alana yeterli sermayenin girememesi ve ayrı

ca Devletin planlı, şuurlu ve düzenleyici şekilde ilgi göstermemesi, 

sonucu olumsuz yönde etkilemiştir.
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1. Millî Sinema'hm Kurulması :

Sinama'nm yalnızca bir eğlendirme ve vakit geçirme, 
bir kazanç kapısı ve vasıtası olduğu fikri terk edildiğinde millî 
sinema'nın kurulması yolunda ilk adım atılmış olacaktır. Şüphesiz 
sinema’nın hu nitelikleri de dikkate alınarak, eğlendirirken eğit
mek yoluyla toplumun sanat zevkinin, estetik bilgi ve görgüsünün ge 
liştirilmesi sağlanılabilir. Bunun için sadece sanat eserlerinin 
filme alınması ile değil, bizzat yapılan filmlerin teknik ve este
tik yönlerden üstün kalitede olmasıyla millî kültüre hizmet etmek 
mümkündür. Hemen pek çok ülkede yapıldığı gibi, geçmiş veya yaşanan 
olayları, çeşitli kültür verimlerini filmle tesbit ederek arşivle- 
mek, uzun yıllar muhafaza etmek mümkündür. Belgelemen ve film halinle 
görüntülenen olayların ve kültür verimlerinin tekrar tekrar göste
rilmesi imkân dahilinde olduğu içindir ki, millî kültürün, faydalı 
bilgilerin yayılması, geliştirilmesi ve benimsenmesi kolaylaşmış 
olacaktır.

Sinemayla ilgili düzenleme ve uygulamaların kifayetsiz
liği ortadadır. Büyük yaygınlığa ve tesir gücüne sahip bu KHV ile 
ilgili çalışmaların üretimi artırıcı, kaliteyi yükseltici, teşvik 
edici yönde olması gerekirdi.

2. Mevzuat, Teşkilâtlandırma ve Yarışmalar :

2.1. Geçen dönemlerde sinema konusunda yapılan düzenleyici 
çalışmalar mutlaka sonuçlandırılmalıdır. Sinema ile ilgili olarak 
yürürlükte bulunan mevzuat gözden geçirilmeli, bu alanı ve millî 
bir sinema'yı hedef alacak bir kanun hazırlanmalı ve gerekli teşki
lâtlanmaya gidilmelidir.



2.2. Sinema sanatı ve tekniğinin eğitim ve öğretimi, serbest 
ve kamu kuruluşlarının film yapım esasları tesbit edilmeli, gerekli 
destekleme tedbirleri alınmalı, millî sinemanın doğması ve gelişmesi 
için ödüllendirme yoluna gidilmeli, millî ve milletlerarası şenlik
ler tertip edilmeli, yarışmalar açılmalıdır.

2.3. Kamu kuruluşlarının âtıl vaziyette tuttukları teknik 
ve personel imkânları birleştirilmen, âtıl kapasiteye işlerlik 
kazandırılmalıdır.

2.4. Devlet film stüdyoları, film arşivi ve kitaplığının 
kurulması için uygun çözüm yolu bulunmalı, laboratuvarlar tesis 
edilmelidir. Renkli film çağma girildiği bir devirde kurulacak 
film laboratuvarları, çağın teknik ve estetik seviyesine ulaşılma
sını sağlayabileceği gibi, yerli sinemanın gelişmesine ve dolayı- 
sıyle dış pazarlara açılarak döviz sağlanmasına da hizmet etmiş 
olacaktır.

2.5. Sinema alanında eğitim ve öğretim hem yetersiz hem de 
plansızdır. Bugün bazı üniversitelerin bünyesinde sinema, televiz
yon (basın, yayın) eğitimi ve öğretimi yapan fakülteler, yüksek
okullar mevcuttur. Ancak bunların ders programları birbiriyle 
ve uygulama bakımından uyumlu hale getirilmeli , bu kuruluşlar 
teknik imkânlarla donatılmalıdır.

Sinema alanında yüksek öğrenimin düzenlenmesi kadar 
ortaöğretim kademesine de eğilmek zarureti olduğu hatırda tutulmadı, 
gerekli faaliyete vakit kaybedilmeden geçilmelidir.



2.6. Ülkemizde kamu ve hür teşebbüsün ihtiyacı olan teknik 
bilgi ve tecrübenin elde edilmesi için yabancı kuruluşlarla ortak 
çalışmalara gidilmelidir. Kaliteli filmlerin yapılması kadar gös
terilmesi de şarttır; bu bakımdan yabancılarla yapılan ortak çalış
malardan bu filmlerin yabancı ülkelerde gösterilmesi açısından da 
yararlanma yoluna gidilmelidir.

2.7. Yerli sinemayı yabancı yapımlara karşı koruma tedbiri 
olarak getirilen rüsum indiriminin, millî kültüre ve çocuklara ya
rarlı filmler için mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi yolu
na gidilmeli, yerli kültür filmi, çocuklara yönelik dizi, belgelik, 
çizgi ve kısa metrajlı film yapımları teşvik edilmeli, bunlar için 
film şenlikleri ve yarışmaları tertip edilmelidir.



IV. BASIN ve AJANSLAR

Ses, görüntü ve renge dayanan radyo, televizyon ve sinema 
gibi çok tesirli KHV yanında, yazılı ve kalıcı vasfı sebebiyle ba
sın' m da çok mühim bir yeri vardır. Basın ve ajanslar, kültürün 
yaygınlık derecesinin artmasında, korunması, yayılması ve millîlik 
kazanmasında büyük rol oynayan KHV'larıdır. Durum bu olduğu halde, 
Türkiye'de basının, bilhassa yüksek tiraja sahip belirli sayıda ga
zetenin büyük ölçüde ticarî şartlar çerçevesinde faaliyet göster
mekte oldukları müşahade edilmektedir. Mevcut durumu ile ticari tav
rı ağır basan bir kitle kültürü üretmeye doğru eğilim her geçen yıl 
biraz daha artmakta, millî kültür, sanat ve edebiyat yayıncılığının 
gerçek yükü sınırlı ölçülerle kitap ve dergilere kalmaktadır. Millî 
fikre, ülkülere ve topyekûn millî bir kültüre hizmet eden gerçek fi
kir ve sanat dergileri ise çok zor şartlar aitmcja yaşama savaşı 
vermektedirler.

Bilinmesi gereken bir husus: süreli, basılı ve belli nisbet- 
te kalıcı yönüyle basın, günlük ve ön hazırlığa gerek kalmayan yayın 
larıyla radyo, televizyon ve sinema, son bir kaç yıl içinde hızla 
yaygınlaşan video kasetler vb. toplumun yönlendirilmesinde eğitim 
sisteminden daha müessir olma durumundadırlar. Bu sebeple, ülkemiz
de kültür bakımından millî bir vasat, kültür üretiminin surekiileş- 
mesi isteniyorsa, basın ve yayın mevzuatının titizlikle gözden geçi
rilmesi, bilhassa çocuklara, gençlere yönelik müstehcen, yıkıcı, 
bölücü ve kışkırtıcı yayınlara karşı tedbirler alınması, fikir ve 
sanat dergiciliği ile kültürümüze katkısı olan kitap neşriyatının 
desteklenmesi gerekir.



Sasın ve basılı yayınlarla ilgili tedbir ve teklifler şöyle- 
ce hülâsa edilebilir ;

1. Devletin bir yayın siyaseti tesbit etmesi ve bu tesbit 
doğrultusunda uygulamaya yön vermesi, millî kültürümüze yararlı ya
yınların yine mutlaka Devletçe desteklenmesi gerekmektedir.

2. Yayın hayatında karşılaşılan "Telif Hakları" meselesi
nin günün şartlarına uygun şekilde halli, kamu kuruluşları ile hür 
teşebbüs arasındaki aşırı farklılıkların giderilmesi sağlanmalıdır.

3. Tirajı yüksek belli sayıdaki büyük gazetelerin dışında
ki "Anadolu Basını"nı oluşturan gazeteler ile dizgi, baskı, kâğıt 
ve durmadan artış gösteren maliyetler konusunda büyük sıkıntı için
de bulunan fikir, sanat, edebiyat dergileri, kitap ve çeşitli kül
tür yayınlarına ait meselelere açık şekilde çözüm getirilmelidir.

4. Büyük gazetelerin ve kitap dağıtımı yapan bir kaç dağı
tım kuruluşunun dışında yayınların yurda dağılımında güçlükler mev
cuttur. Bugüne kadar müzmin bir mesele olmak durumunu muhafaza eden 
bu konunun halli için yayınların kolayca dağıtılması, yurdun her 
tarafına ulaştırılması ve bu arada Türkiye dışında yaşayan ve ça
lışan vatandaşlarımıza iletilmesini sağlamak üzere, "Basın İlân 
Kurumü'nun hukukî yapısına benzer bir teşkilât halinde YAYIN DAĞIT
MA KURUDU teşkil edilmelidir. Bu kuruma, "Kurumlar Vergisi"nden 
muafiyet tanınmalı, devlet ulaştırma araçlarından en az külfetli 
faydalanma imkânı sağlanmalı ve böylece dağıtma işi belli dağıtım 
tekelinden kurtarılmalıdır.



5. Yayınların dağıtımı kadar, okuyucu eline geçmesi, satın, 
alınmasında da güçlükler vardır. Türkiye ölçüsünde dağıtma kadar ya
yınların satışı konusunda da halli gereken meseleler vardır. Yayın
larla ilgili bir milli kültür meselesi olarak, Devlet ve toplum 
açısından bugün hangi yayınların (sanat eseri, din, ideoloji, siya
set, seks veya çocuk, gençlik, aydın vb.) yurdun nerelerinde, ne 
miktarda rağbet bulduğu konusunda istatistik çalışmaları yapılmalı
dır.

6. Türkiye'de gerek sureli yayınlar, aylık veya haftalık 
fikir, sanat dergileri ve gerekse kitap arzı, artan nufusa parelel 
olan okuyucu sayısı ile beraber gelişememektedir. Bundan durmadan 
yükselen maliyetin payı olduğu kadar yayınevleri arasındaki rekabe
tin de rolü vardır. Maliyet artışı, telif eser yayınında teşvik un
surunu kaldırmıştır. Çoğunlukla yayınevleri millî kültüre hizmet 
eden eserler yerine, surumu daha kolay, kâr getiren hafif, musıehçen 
yayınlara kayma eğilimi göstermektedirler. Dikkat eailmesi gereken 
bir başka husus ise bazı parekendecilerin fikrî eğilimleri ve ideo
lojik saplantıları, kitap satışları üzerinde etkili olabilmekledir.

3üyük şehirler de dahil olmak üzere, bir çok ilde resmî 
kuruluşların satış merkezleri yetersizdir, hatta mevcut değildir. 
Başta Millî Eğitim ve Kültür Bakanlıkları olmak üzere üniversite
lerin, kamu veya millî kuruluş ve vakıfların, Vakıflar Genel Müdür
lüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı’nın, millî kül sür 
yayınlarında bulunan bütün sahıs ve kuruluşların yayınlarını salıca 
sunacak şekilde bir teşkilâtlanmaya gidilmeli, illerde ve geroksn 
büyük yerleşme merkezlerinde DEVLET YAYINEVLERİ aç liralıdır.



7. Resmî yayınlar düzenli ve hedefe varacak şekilde, millî 
kültüre hizmet etme gayesi ile gerçekleştirilmelidir. Başta ilgili 
Bakanlıklar olmak üzere, Devlet ve millî kuruluşlar, reklâm maksa
dıyla kitap ve dergi yayınlayan Bankalar, millî kültürle ilgili 
eserlerin, çocuk, aile kesimindeki okuyucuya hitap eden dergilerin 
yayımlanması konusunda belli bir görüşle sistem ve sıra takip etme
lidir.

8. İlim, fikir, sanat, edebiyat vb. her türlü kültür yayı
mı, başta dergiler olmak üzere Basın İlân Kurumu'nca dağıtımı yapı
lan resmî ilânlardan geniş ölçüde yararlandırılmalidır.

9. Llillî kültürümüzün geçmişten intikal eden ve kaynak 
eser niteliği taşıyanlarının millî kütüphanemize kazandırılması 
için düzenli bir yayma ihtiyacı vardır.

Arap harfli Türkçe eski eserlerden veya Arapça vb. 
dillerden millî kütüphanemize kaynak teşkil edecek kitaplardan 
bibliyografik listeler hazırlanmalı, yeni harflerle bugün konuş
tuğumuz Türkçeye çevrilerek veya aktarılarak bastırılması temin 
edilmelidir. Aynı ihtiyaç, eski harflerle basılmış fikrî ve edeli 
değeri bulunan dergiler için de söz konusudur. Bütün bu kaynak 
eserlerin, bazılarının tıpkı-basımlarının yayımında da fayda vardır.

10. Basının ve yayımcılıkla iştigal edenlerin kendi kendi
lerini kontrol sistemine işlerlik getirilmeli, pek çok ülkedekiıe 
benzer şekilde bir BASIN ve YAYIN KONSEYİ veya DİVANI teşkil edil
meli, "Basın Şeref Divanı" bu teşkil içinde çalışır ve faydalı hale 
getirilmelidir.

11. Kültürün ham maddesi olan kâğıt, tüketiciye ulaştırılır
ken, ithal, üretim ve her türlü destekleme dahil kolay temin edilir 
hale getirilmelidir.



V. ÇOCUK ve GENÇLER İle AİLE'ye YÖNELİK YAYINLAR

Kalkınmada en gerçek temel, maddî imkânlardan önce, o dike
nin "insangucü"dur. Pek çok imkânın son derece sınırlı olduğu bi
linen ülkemizde, en gür ve güçlü kaynak, hiç şüphe yoktur ki, in- 
sangücü'dür. İnsangücü, hem kalkınmamızın yaratıcısı, hem de hare
ket noktası, manivelasıdır. Bugün en değerli kaynağımız olan bu in- 
sangücünun, her yıl artan nufusumuz da gözönüne alınacak olursa 
kalkınmada en iyi, en gerçekçi yolda değerlendirilmesi gerekir ve 
bu Devlete düşen başgörevdir.

Bu en güçlü kaynağın bugünü ve yarını, çocuk ve gençliğimiz
le aile'nin sahip olacağı güven, huzur ve korunma ortamına bağlıdır 
Elle tutulur bir takım tehlikeler, başta ailenin bütün fertleri de 
dahil olmak üzere çocuklarımızı ve gençlerimizi bir baskı altına 
almak, millî şuurdan, din, ahlâk, töre ve sürdürülmesi, yaşatılma
sı gereken geleneklerden koparmak eğilimi göstermektedir. İdeolojik 
tahrikler, uyuşturucular, seks, ruh ve akıl sağlığını bozan çeşitli 
yayınlar vb. bu eğilimin artmasına sebep olmaktadır.

1. gocuk ve Gençlik :

Türkiye nüfusunun yarıdan fazlası çocuk ve yetişme ca
ğındaki gençlerden oluşuyor. Milletimizin geleceği demek olan bu 
büyük kitleye yönelik yayınlar, ayrıca ele alınmalı ve değerlendi
rilmelidir. Bu büyük kitleye dönük, geniş ölçüde ve belli araştır
malara dayalı yayımlar yapılması, KHV'iarm vazgeçilmez ve ihmali 
bağışlanmaz bir görevidir.



Türk vatandaşının yetişmesindeki temel unsurlar tesbit 
edildikten, geniş çapta ve planlı, düzenli, İlmî şekilde Türk ka
rakterinin sosyolojik yapısı araştırıldıktan sonra çocuk ve gençle
rimize yönelik yayınlar bir program çerçevesinde ele alınmalıdır. 
Uzun vadeli bu çalışmalar yapılırken, kısa vâdede yapılacak yayın
larda şu kaynaklardan yararlanılabilir :

- Derlenen Türk masalları,

Bugüne kadar yayınlanmış eserlerden, hikâye ve roman
lardan seçmeler,

- Destanlar, efsâneler, halk hikâyeleri, türküler, dinî 
menkıbeler ve bilgiler,

Tarihimizden, "Harp Tarihi Dairesi" çalışmalarından, 
dünya tarihinden çıkarılacak olaylar ve ibretler,

- Tarihî, milli kahramanlar, seçkin ve örnek insanlar,

Türkiye'nin dağlarını, ırmaklarını, göllerini, şehir
lerini, coğrafî hususiyetleri ile tabiat unsurlarını 
tanıtan, sevdiren efsanelere, mmzaralara, tabiat hâri» 
kalarına, mimarî ve süsleme şaheser ve güzelliklerine 
dayalı unsurlar;

Bütün bunlar görüntülü, sesli, müzikli çocuk dizileri, 
senoryalar, çizgi filmler, marşlar, türküler, şarkılar, piyesler, 
temsiller, oyunlar, bilgi yayınları, hârikalı (çocuğun hayal dünya
sını geliştiren, canlandıran) eserler haline konularak KHV ile ço
cuklarımıza ve yetişme çağındaki gençlerimize verilebilir. Çocuğa 
ve gençliğe ilgimiz, en azından nüfusdaki yeri ile orantılı olma
lıdır.



Ayrıca, çocuk ve gençlerin zararlı yayınlardan korun
ması için kültür, eğitim ve boş zamanlarını değerlendirmeleri yö
nünde mevzuatı ilgilendiren her türlü tedbir alınmalıdır.

2. Aile :

Dünya milletleri içinde bugüne kadar en iyi korunmuş 
ve en sağlam kalabilmiş millî muesseselerin başında Türk Ailesi gel
mektedir. Bu gerçeğin ışığında KHV'ların kadın ve aileye hitaben, 
ana-baba'ya yönelen yayınların incelikler taşıması, Türk ahlâk ve 
töresine saygılı bulunması, bilgi, gösteri ve her iürlu sanat ve 
kültür faaliyetini, çocuk ve aile sevgisini, büyüğe saygıyı aşı
layacak, aile fertlerini yuvaya bağlayacak tarzda yapılmasını sağ
lamak görevi olmalıdır.

Aileye yönelik, millî kültürden kopuk, bu müesseseye 
zarar verici, müstehcen, tahripkâr her türlü yayın, yürürlükteki 
mevzuat yeniden ve dikkatle gözden geçirilerek kontrol altına alın
malı, bu tür yayınlara kesinlikle izin verilmemelidir.

Sesli, sözlü, görüntülü ve yazılı bütün yayınları aile 
müessesesinin ve ferilerinin moral sağlığını, kültür gelişmesini, 
toplun kalkınmamızın icaplarını göz önünde bulunduran, daha bilgi
li ve seviyeli bir anlayış ve görüşle yen* baştan ve temelden düzen 
lenmelidir.

Büyük gazetelerle çok tirajlı dergiler, yerli ve yabana 
kaynaklı filmler, video kasetler için aileyi koruyucu ..anunî tedbir 
ler alınmalı, gerekli teşkilâtlanmaya vakit geçirilmeden girilmeli
dir.
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Hem milli kültür verimlerinin gelişmesi, hem hu kültü
rümüzün yayılması, tanıtılması ve korunması ve hem de ailenin güçlü 
kalması için Devletin vergi siyasetine kaliteyi koruyucu ve muhteva
ya yön verici, teşvik edici yeni düzenlemeler getirilmelidir. Bu mal 
şatla Bütçe'ye hir "Kalite ve Muhtevayı koruma Fonu" konulabilir.
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VI. SOHJÇ

Bugün, milletin büyük bir bölümünün fedakârlık ve azmiyle 

girişilip yürütülen kalkınma çabası içinde KHV'larına düşen elbette 

büyük görevler vardır ve bunların devlet ve millet çıkarlarına ve 

ideallerine aykırı yönde faaliyet göstermesi düşünülemez.

Başlangıçtan buraya kadar ilkelerini, siyaset ve hedeflerini 

belirlemeye çalıştığımız KBV'larının hepsinde gerekli olan millî 

verimin alınabilmesi için, bu konularda kültürlü, şuurlu, kaygılı 

ve mesuliyet sahibi elemanların yeterli ölçü, sayı ve seviyede yetiş

tirilmeleri şarttır. Bunu sağlamak üzere tesbit edilecek bir "kültür 

personeli" yetiştirme siyaseti ve uygulama programına ihtiyaç vardır. 

Bütün KEV'larında çalışacak olanlar'için gerekiyorsa yeni fakülteler, 

meslekî okullar, eğitim merkezleri açılmalı, mevcut olanlar işler 

ve yeterli hale getirilmelidir.

Türkiye tarihi, bugüne ve geleceğe ışık tutacak, yol göste

recek ölçüde zengindir. Geçmiş asırlarda millî kültürümüzü büyük 

bir ustalıkla pek çok ülkeye yayabilmiş, tanıtabilmiş ve taşıya

bilmiş olduğumuz unutulmamalıdır. Hem çağın gidişine hem de kendi 

tarihimize ters, kayıtsız, yanlış ve son derece eksik hatalı bakış-
tnn Inırtnlmnl i VT7..
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I - KÜTÜPHANELER, DOKÜMANTASYON ve ENFORMASYON MERKEZİ 

1 - HALK ve ÇOCUK KÜTÜPHANELERİ

Kütüphaneler, bütün vatandaşların bilgi edinmek, kendi
lerini yetiştirmek ve zamanlarını değerlendirmek için kitaplardan 
ve diğer bilgi kaynaklarından serbestçe ve ücretsiz olarak yararlan
malarını sağlayan kuruluşlardır.

Ülkemizde bugün ayrı binalarda hizmetini sürdüren halk 
ve çocuk kütüphanelerinin sayısı 729'dur. Bu kütüphanelerin büyük 
bir kısmı ya kiralık binalarda hizmet vermekte veya özel idare, va
kıflar ve belediye gibi kuruluşlara ait binaların bir bölümünde hiz
metini sürdürmektedir. Yatırım yoluyla yapılan kütüphaneler ise 
53'tür.

Kütüphanelerde kitap okuma yanında kültürel faaliyetle
re de yer verebilmek ve bu suretle kütüphanenin çevrede etkinliğini 
artıran bir kuruluş haline getirilmesini sağlamak için binasının 
kütüphane olarak yaptırılması gereklidir. Bu bakımdan yatırım yoluy
la kütüphane binası yaptırılmasının sürdürülmesi icabetmektedir.

Bugün 196 ilçede hiç kütüphane bulunmamaktadır. Doğu 
ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilçelere ve özellikle sınır boyundE 
bulunanlara öncelik verilerek bu ilçelerin bir plan dahilinde kütüo- 
haneye kavuşturulması hedef alınmalıdır. V.Beş Yıllık Plan döneminde 
anılan yerlere yatırım yoluyla kütüphane yaptırılmasının yıllık pro* 
ramlara alınması gerekli görülmektedir.



Memleketimizin kültürel kalkınmasında önemli yeri olan 
kütüphanelerin özel idareler, belediyeler ve milli geleneğimizin 
devamı olarak şahıslar tarafından da yaptırılması için özendirici 
tedbirler alınmasına gerek vardır. Ayrıca, yapımı sonunda Bakan
lığa devredilmesi kaydıyla vakıf ve derneklerin kütüphane binası 
yaptırmaları teşvik edilmelidir.

Kütüphane bulunmayan semtlerde oturanların okuma ihtiyacını 
karşılamak amacıyla hizmet veren gezici kütüphanelerin sayılarının 
arttırılması da faydalı olacaktır.

Kütüphane tesisi, memleketimiz için ne kadar büyük bir ih
tiyaç ise bunları yönetecek meslekî bilgiye sahip eleman bulunması 
ve bunların istihdam edilmesi de o kadar üzerinde önemle durulması 
gereken bir konudur. Bugün memleketimizde üniversitelerimize bağlı 
olarak lisans üstü ve lisans seviyesinde öğrenim veren üç kütüp
hanecilik bolümü vardır. Bu bölümlerden mezun olanlar, son yıllarda 
personel ihtiyacını karşılayamamaktadır. Ayrıca bu bölümlerden me
zun olanların çoğu özel sektörde görev almaktadır. Kütüphanecilik 
bölümü mezunlarının halk kütüphanelerinde görev almalarını sağla
mak ve mevcut yetişmiş personelin diğer kuruluşlara kaymalarını 
önlemek için maddi yönden tatmin edici tedbirler alınması yerinde 
olacaktır. Ülkemizde mevcut kütüphane sayısına karşılık mezun sa
yısının az olmasının da ayrılmalarda ve yer değiştirmelerde tesiri 
olmaktadır. Bu bakımdan bir üniversitemizde daha (tercihan Erzurum 
Atatürk Üniversitesinde) kütüphanecilik bölümü ihdas edilmesi fay
dalı olacaktır.



Ayrıca kütüphanelerin lise seviyesindeki memur ile yardımcı 
hizmetler personeli açığı vardır. Kütüphane hizmetlerinin aksatıl
maması bakımından gerekli kadro ihtiyacının karşılanmasına lüzum 
vardır.

Millî kültürün yayılmasında kitabın değeri büyüktür. Bunla
rın toplanması ve istifadeye sunulması kütüphaneler vasıtası ile 
gerçekleşmektedir. Bu bakımdan Türkiye'de yayımlanan faydalı yayın
ların kütüphanelere kazandırılabilmesi, kütüphanenin bulunduğu yöre 
ile ilgili bir koleksiyon meydana getirilebilmesi ve kitaptan başka 
süreli yayın, harita, nota, plak, fotoğraf, arşiv belgesi v.b. gibi 
malzemenin satın alınabilmesi için kütüphanelere yayın satın alma 
ödeneğini arttırıcı tedbirlerin alınması icap etmektedir.

Yürürlükte olan "Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu"na 
göre baskı yöntemiyle çoğaltılan her türlü fikir ürünleri 5 nüsha 
olarak derlenmektedir. Adı geçen kanun gereği bütün yayınları bün
yesinde toplayan kütüphanelerden sadece 2'si Kütüphaneler ve Yayım
lar Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır. "Fikir ve Sanat Ürünlerini Derleme 
Kanunu" çıktığı takdirde bu sayı artacaktır.

Kütüphanelerde kitaptan başka göze ve kulağa hitab eden 
araçlara da yer vermek gerekmektedir. Halk ve Çocuk Kütüphalerinin 
daha cazip hale gelmesi, bulunduğu çevrede alâka uyandıran bir kurun 
olması, kitap okutma yanında yapacağı kültürel faaliyete bağlıdır. 
Bu bakımdan kütüphanelerde kültürel ve eğitici faaliyetlere yer ve
rebilmek için bir prgram dahilinde göze ve kulağa hitap eden araçla
rın (sinema makinesi, projeksiyon, teyp, radyo, pikap, televizyon, 
video vb.)kütüphanelere kazandırılması icap etmektedir.



Türkiye'deki kültürel gelişme halk kütüphanelerinde yazma, 
eski harfli basma ve yeni harfli koleksiyonların iç içe kaynaşma
sına sebep olmuştur» Bu sebeple birçok kütüphanemizde kültür mira
sımız olan yazma eserler bulunmaktadır. Şahıs ve kuruluşların elin
de bulunan ata yadigârı yazma eserleri de kütüphanelere kazandırmak 
ve bunların yurt dışına çıkmalarını önlemek için, bunları elinde 
bulunduranlara tatminkâr bedeller ödemek gerekmektedir. Bunun ger
çekleşmesi için her yıl bütçeye yeterli ödenek koyulmalıdır.

Kütüphanelerde bulunan yazma eserlerin bir harp vukuunda 
veya zelzele, sel, yangın vb. gibi tabii afetler dolayısıyla yok 
olan tehlikesine karşı bunların mikrofilmlerinin alınarak hem bu 
eserlerin kopyalarına sahip olmak, hem de araştırmacıların istek
lerini karşılamak üzere birer arşiv vücuda getirilmesi için, belli 
başlı yazma eser kütüphanelerinde mikrofilm servisleri kurulmasında 
zaruret vardır.

Kütüphanelerimizde onanma muhtaç yazma eser sayısı çok ol
duğundan Süleymaniye Kütüphanesi bünyesinde bulunan "Cilt ve Pato
loji Servisi"ni.n "Enstitü" haline getirilmesi ve Konya Bölge ve 
Yazma Eserler Kütüphanesinin bir benzerinin doğması faydalı görül
mektedir.

Ayrıca, kütüphanelere çeşitli yollarla kazandırılan yayın
ların okuyucu hizmetine uzun süre sunulmasını temin maksadıyla bu
gün için yetersiz sayıda olan cilt atölyelerine yenilerinin eklen
mesi lüzumu vardır.

Kütüphaneleri okuyucuya bir planda cazip gösteren bina ve 
içindeki eşyasıdır. Halen kütüphanelerimizde kullanılan raf, masa,



sandalye, katalog fiş dolabı gibi malzeme sayı ve kullanış bakı
mından yetersizdir. Bunların hem standart haline getirilmesi, 
hem de artan okuyucu sayısına cevap verebilecek bir düzeye erişti
rilmesi icap etmektedir.

Son yıllarda yatırım yoluyla yapılan kütüphane binası sayı
sında artış olmamasına karşılık mahalli idarelerin sağladığı 
imkânlarla yılda 10-20 kütüphane hizmete açılmaktadır. Mevcut kü
tüphanelerle yeni açılanların temel ihtiyaçlarının karşılanması, 
cari bütçede her yılki mahdut artışlarla mümkün olamamaktadır. 
Memleketin okumaya ve dolayısıyla kütüphaneye olan ihtiyacı dikka
te alınarak konuya çözüm getirecek tedbirler almak gerekmektedir.

2) MİLLİ KÜTÜPHANE 

2.1- DÜRÜM:

Milli Kültür araştırmalarını mümkün kılacak bir 
bilgi birikim merkezi meydana getirmek, bu merkezde araştırma ya
pacakların çalışmalarını kolaylaştıracak her türlü bibliyografik, 
dökümanter hizmeti vermek amacıyla 1946'da kurulan Milli Kütüphane 
1948'den bu yana çalışmalarını sürdürmektedir. 1950'de çıkan 5632 
sayılı Kuruluş Kanunu ve 1954 de kabul edilen buna ek 6568 sayılı 
Milli Kütüphane içinde Bibliyografya Enstitüsü1nün kuruluşunu sağ
layan kanunla hizmetlerini yürütmektedir.

1946'da kütüphane hizmetine tahsis edilen binalar 
1954'de 1 Ek Bina, 1963'te de 2 Ek Bina yapılmıştır. Bir çığ gibi 
büyüyen koleksiyon bu binaları da doldurduğundan 1967 yılında 
Milli Kütüphane1nin uzun yıllar hizmet verebileceği koleksiyonla-



rını rahatlıkla koruyacağı büyük bir bina yapımı projesi ele alın
mıştır.1

Üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarında yer alan
2bu yani bina yapımı 1982 sonunda tamamlanmış ve 39.500 m lik bir 

mekânda 2.500.000 cilt kapasiteli ve bir anda 1016 kişiye hizmet 
sunabilecek bir bina yapılmıştır.

Fonksiyonel bir yapı olmasına gayret edilen Milli Kütüphane 
de Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında şu hizmetlerin geliştiril
mesi ve eksikliklerin giderilmesi düşünülmektedir.

2.1.1 Bilgi Birikimi;

Milli Kütüphane eski binasındaki yer darlığı kolek
siyonun geliştirilmesini önlemiştir. 2527 sayılı Basma Yazı ve 
Resimleri Derleme Kanununun günümüz ihtiyacını karşılayamaz oluşu, 
yurt içinde banılan bütün eserlerin eksiksiz bir koleksiyonunu 
oluşturmakla görevli Milli Kütüphane, ortaya çıkan bibliyografik 
boşlukları gidermek mecburiyetindedir.

Yurt dışında basılan Türkiye ile ilgili yayınlar da,

- Bütçe yetersizliğinden,
- Yabancı ülkelerdeki yayın patlamasından,
- Yabancı yayınların fiatlarmın yükselmesinden 
temin edilememiştir.

Kütüphane'nin bilgi birikiminden bu boşluğu gidermek
için,



- Tasarısı hazırlanan Fikir Ürünlerini Derleme Kanu
nunun süratle yasalaşması;

- Gerekli malî imkânı sağlamak suretiyle yurt dışında
ki Türkiye ile ilgili yayınların hepsinin Millî Kütüphane1ye kazan
dırılması;

- Millî Kütüphane'de mevcut yazma eser, mikrofilm, 
biyografya ve diğer arşivleri geliştirecek malî imkânın sağlanması 
gerekmekt edir.

2.1.2 Bilgi Akımı:

Millî Kütüphane yurt içi ve yurt dışı kütüphaneler 
arası işbirliği yoluyla bilgi ve belge akimini sağlayan bir dokü
mantasyon merkezidir. Bu akımı daha verimli kılabilmek için,

- Millî Kütüphane mevcut Türkiye Kütüphaneleri Toplu 
Katalogunun geliştirilmesi,

- Bu kataloga giren fişlerin belirli aralıklarla ya
yınlanması ,

- Gerek bu yayında, gerekse Türkiye Kütüphaneleri, 
araştırma kurum ve üniversiteler arasında bilgi ağının kurulması 
için bilgisayardan yararlanmak üzere gerekli çalışmaların yapılması;

- Millî Kütüphane'nin Türkiye bilgi akım ağının mer
kezi olarak geliştirilmesi gerekmektedir.

2.1.3 Bibliyografik Tanıtım:

Millî Kütüphane 1954 yılından bu yana millî bibliyog
rafyaları yayınlamaktadır. Bu yayınların aylık olarak çıkarılmasına
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çalışıhmaktadır. Bibliyografyaların daha kısa aralıklarla neşri ve 
aylık, Uç aylık, yıllık, 10 yıllık kümülatif basımlarının yapıla
bilmesi için yine bilgisayardan yararlanma yolları aranmaktadır,,

2.2. TEDBİRLER

2.2.1. Genel:

a. Her türden kütüphanelerin, dokümantasyon ve en
formasyon merkezlerinin ihtiyacı olan meslek formasyonuna sahip ele
manların daha fazla yetiştirilmesi ve istihdamı için gereken tedbirle: 
alınmalıdır.

b. Kütüphaneler arasında ve bunlarla dokümantasyon 
ve enformasyon merkezleri arasında bilgi akışını sağlayacak bir 
"bilgi ağı"nm kurulması gerçekleştirilmelidir.

c. Türkiyedeki kataloglama ve bibliyografya çalış
malarını büyük ölçüde etkileyen ve engelleyen kataloglama kuralları 
keşmekeşine son verilerek bu kurallarda ülke çapında ve milletler
arası eğilim ve kararlara uygun birlik sağlanmalı; böylece hem millî' 
bibliyografik denetleme gerçekleştirilmeli, hem de milletlerarası 
bibliyografik denetleme faaliyetlerine katılma mümkün kılınmalıdır.

d. Okuyucuların kütüphanelerden en iyi şekilde isti
fade edebilmesi için kütüphanelerin zengin birer koleksiyona sahip 
bulunmaları gerektiğinden her yılın bütçesinde yayın satmalma öde
neklerine ağırlık verilmeli ve kütüphaneler millî kültürün yayılma
sını destekleyici eserlerle donatilmalıdır.

e. Kitap ve öteki basılı yayınlar yanında göze ve 
kulağa hitap eden materyall*r de kütüphanelerin okuyucularca kulla
nılan materyalleri arasına girdiğinden, bunlara ait araç ve gereçle-
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Patoloji Servisi bir "Kitap Patoloji Enstitüsü" haline getiril
meli, ilk adıada Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bir 
benzeri kurulmalı ve bunu önemli yazma merkezlerinde kurulacak 
diğerleri takip etmelidir.

e. Yerli ve Yabancı araştırmacıların isteklerini karşılamak 
ve önemli yazma eser kütüphanelerinde birer mikrofilm arşivi oluş
turmak üzere, belirlenecek bir öncelik sırasına göre, bu kütüphane
lerde mikrofilm servisleri kurulmalıdır.

f. Türkiye Yazmaları Toplu Katalogu' nun hazırlanma ve ya
yımlanması hızlandırılarak sürdürülmelidir.

g. Şahısların ve çeşitli kuruluşların ellerinde bulunan na
dir yazma ve eski harfli basma eserlerin kütüphanelere kazandırıl
ması için gereken malt destek, her yıl verilecek bütçe ödenekleri 
ile, temin edilmelidir.

h. îllhalk kütüphanelerinde açılmış olan cilt atilyeleri 
araç-gereç bakımından takviye edilmekle birlikte, halk ve çocuk 
kütüphaneleri için merkezden sağlanan kitapların topluca ciltlen
mesini sağlamak üzere modern cihazlarla donatılmış bir ciltleme 
merkezi Ankara'da kurulmalıdır.

2.2.3. Millî Kütüphane;

a. Bu millî müessesemiz, kuruluş kanunlarında belirtilen 
ve milletlerarası anlaşmaların ve işbirliği sözleşmelerinin yükledi
ği görevlerinin gerektirdiği ve zarurî kıldığı bir idari statüye ve 
personel kadrosuna kavuşturulmalıdır.



b» Yine aynı sebeplerle bu Kütüphane, bilhassa katalog
lama, bibliyografya ve dokümantasyon hizmetlerinin sür’atle yerine 
getirilebilmesi için, bilgisayarla teçhiz edilmelidir.

0. Millî Kütüphane'nin teşkilât ve faaliyeti, kuruluş ka
nunlarının ve kütüphanecelik prensiplerinin ışığı altında incelen
meli ve bu inceleme sonunda ortaya çıkacak mutalara göre yeniden 
teşkilâtlanması sağlanmalıdır.

d. Bu iş yapılırken millî kütüphanelerin ülkeleri için bir 
"lider kütüphane" oldukları hususu göz önüne alınmalı, kütüphaneler 
arası koordinasyonu sağlama başta olmak üzere, Millî Kütüphanenin 
bu vasfı kazanması temin edilmelidir.

e. Milli bilgi akışı ağının merkezi olarak Millî Kütüphane
ye gerekli imkânlar sağlanmalı, yeterli sayıda yetişmiş meslekî ve 
teknik elemanlarla takviye edilmelidir.

f. Millî Kütüphane'nin milletlerarası seviyedeki kütüphane- 
lerarası işbirliği imkânları güçlendirilerek kitap, başka basılı 
materyaller, belge ve bilgilerin mübadele veya idaresi gibi hizmet
lerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır.

g. Millî Kütüphane, çağın gerektirdiği teknik araç ve gereç
lerle donatılmalıdır.

h. Kütüphanenin bilgi birimlerindeki işlemler ve hizmetler 
günümüzün milletlerarası standartlarına kavuşturulmalıdır.

ı. Millî Kütüphane, kataloglama kurallarında yurt çapında 
birlik sağlanmasına öncülük etmeli ve uygulanacak kurallarda yapı
labilecek değişiklikleri belirlemek ve bunları ilgili kuruluş ve 
kişilere duyurmak görevini üstlenecek bir birime sahip kılımı,alıdır.

1. Millî Kütüphane'nin ülke kütüphanelerinde uygulanacak, 
Türkiye'nin şartlarına uygun sınıflama sistem veya sistemlerini



seçecek, gerekirse millî nitelikte bir sınıflama sisteminin geliş
tirilmesine öncülük edecek, uygulanan sınıflama sistem veya sistem
lerinde vuku bulacak değişiklikleri tesbit edecek ve bunları ilgi
lilere duyuracak, kullanılan sınıflama sistem veya sistemlerinin 
yeni basımlarının hazırlanma ve yayımlanmasını sağlayacak bir biri
me kavuşturulması temin edilmelidir.

k. Millî kültürle ilgili yayınların ve kitle haberleşme a- 
raçlarınm tanıtıcı ve eğitici yönlerden değerlendirme ve yayımını 
yapacak bir birimin Millî Kütüphane1de kurulması ve ilgili kurum- 
larla işbirliği yapması sağlanmalıdır.

1. Türkiye dışındaki Türk dünyasına ait yazma eser, arşiv 
belgesi, taşınır veya taşınmaz başka kültür varlıklarının fotokopi, 
mikrofilm, fotoğraf, stampaj, maket veya başka yollarla sağlanacak 
suretleri MillîcKütüphane'de toplanıp hizmete sunulmalıdır.

m. Millî Kütüphanece hazırlanmasına başlanmış bulunan Türkiye 
Eski Harfli Basmaları Toplu Katalogu'nun kısa zamanda tamamlanarak 
yayımlanması gerçekleştirilmelidir.

n. Millî Kütüphane'de tesis edilmiş olan Yabancı Dil Eserler 
Toplu Katalogunun geliştirilmesi için gerekli tedbirler alınmalı, 
Türkiye'deki bütün kütüphanelerin bu çalışmaya katılması sağlanma
lı ve bu katalog en kısa zamanda hizmete sunulmalıdır.

o. Devlet dokümanlarının analiz ve arşivini yapmak üzere 
Millî Kütüphanede kurulmuş olan bolüm, kuruluş gayesine uygun ola
rak geliştirilmelidir.

p. Millî Kütüphane Güzel Sanatlar bölümü bir dokümantasyon 
merkezi haline getirilmeli ve bu merkez çalışma sahasında ilgili 
kuruluşlarla yakın işbirliği içinde bulunmalıdır.



r. Kütüphanecilik terminolojisi konusunda ilgililerle işbir
liği içinde bulunmalıdır.

s. Bütün bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için lâzım gelen 
kanuni; İdarî ve malî tedbirler alınmalı ve destekler sağlanmalıdır.

2.2.4. Okul Kütüphaneleri:

a. Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Genel Müdürlüğü'nde 
kurulmuş olan Okul Kütüphaneleri Şubesi, okul kütüphaneleri için bir 
danışma ve teknik hizmetler merkezi olarak geliştirilmelidir.

b. Okul kütüphaneleri fonksiyonel ve okulların eğitim 
hizmet ve hedeflerine yardımcı olabilecek bir duruma getirilmelidir.

c. Okul kütüphanelerinin gelişmesi için buralarda kütüp
hanecilik formasyonuna sahip eleman çalıştırılması sağlanmalıdır.

d. Okul binalarının yapımında kütüphane hizmetlerinin de 
yerine getirilebileceği fonksiyonel bir planlamaya ve düzenlemeye 
gidilmelidir.

2.2.5» Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri:

a. Her Üniversitenin kütüphaneleri, üniversite rektörüne 
bağlı merkezi bir yönetime kavuşturulmalı, yerleşme yerleri dolayı
sıyla ayrı birim oluşturan fakülte kütüphaneleri de yönetim açısın
dan, üniversitenin kütüphaneler müdürüne bağlanmalıdır.

b. Fakülteleri değişik yerlere yayılmış bir üniversi
tede, bu fakültelerin bir kaçının bir arada bulunduğu durumlarda, 
her fakülte için ayrı ayrı değil, hepsi için ortak bir kütüphane 
meydana getirilmelidir.



c. Üniversite kütüphanelerinin koleksiyonları, bilim 
araştırmalarının ve üniversite öğretiminin gereklerine uyacak biçimde 
geliştirilmeli, son yıllarda malî güçlükler dolayısıyla koleksiyon
larda meydana gelen boşlukların en kısa zamanda giderilmesi için ted
bir alınmalıdır.

d. Üniversitelerin yabancı eser ihtiyacı karşılanırken tekrar
ların ve böylece fuzulî döviz sarfının önüne geçmek üzere, sağlama, 
kataloglama vb. teknik hizmetler merkezileştirilmelidir.

e. Üniversite kütüphaneleri arasında işbirliği ve koordinas
yonu sağlamak ve bu tür kütüphanelerin çağdaş seviyeye gelmesini 
sağlamak üzere, danışmanlık ve yönlendiricilik görevi yapan merkezi 
bir birim kurulmalıdır.

f. Üniversite kütüphanelerinin en kısa zamanda gelişmesini 
sağlamak iç$n bu kuruluşlar yeterli sayı ve nitelikte personelle 
takviye edilmeli ve bunların üniversitelerin akademik çalışmasına 
yardımcı olma ve katkıda bulunma hizmetlerine yaraşır bir statüye 
kavuşturulması sağlanmalıdır.

g. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi birden çok üniversitesi 
bulunan şehirlerle, coğrafi bölgeler bakımından birbirine çok yakın 
olan üniversitelerin bulunduğu yerlerde, bu üniversite toplulukları
nın kütüphane kaynaklarını yansıtan toplu kataloglar meydana-getiril
melidir.

h. Üniversitelerin kütüphaneleri arasında bir işbirliği ve 
koordinasyonunun sağlanması yanında, bu kuruluşların millî seviyede
ki bilgi ağına katılmaları da sağlanmalıdır.

i. Resmî ve özel kuruluşlarca oluşturulan araştırma ve ihtisas 
kütüphanelerinin bir dokümantasyon ve enformasyon merkezi oldukları 
ve olmaları gerektiği göz önüne alınarak her bakımdan geliştirilme-



leri için tedbir alınmalıdır,

i. Bu tür kütüphanelerin birbiri ile ve özellikle ihtisas 
alanları aynı veya benzer olan öteki kütüphanelerle sıkı bir işbir
liği ve koordinasyon içinde olmaları sağlanmalıdır.

k. Resmi ve özel kuruluş kütüphanelerinin verimli bir şekil
de çalışabilmesi için buralarda çalışacak personelin, görecekleri 
hizmetin önemine yaraşır bir statüye kavuşturulması için gereken 
tedbirler alınmalıdır.

1. Araştırma ve ihtisas kütüphanelerinin, millî bilgi ağı 
içinde yer alabilmeleri sağlanmalıdır.

m. Araştırma ve ihtisas kütüphaneleri için danışma ve yönlen
dirme görevi yapacak merkezi bir birim kurulmalı veya mevcut kuruluş
lardan biri bu işle görevlendirilmelidir.

II- ESKİ ESERLER VE MÜZELER

1.BURUM:

Bir insanın kendi bilincine varması ve kişilik kazanması 
için nasıl geçmişini bilmesi gerekse; bir toplumun da kişilik sahibi, 
yani millet olabilmesi için başta gelen şartlardan biri, bugünkü 
değer ölçülerine, dünya görüşüne nasıl ve ne gibi tecrübelerle ulaş
tığını bilmesi, yani geçmişinin bilincine sahip olmasıdır.

Dil ve terminoloji değişmeleri ile bugün çoğu unutulan de
ğerlerin ve anlayışların değişmelerine karşılık, başka toplumlaraan 
olan insanların bile anlayıp kavrayabilecekleri bir tarihi miras türü, 
olan maddî kültür varlıkları bu bakımdan çok büyük bir önem taşımak
tadır.



Bununla birlikte, bugün anıtlar ve eski eserlerle ilgili 
işlerimizin bir takım çıkmazlar içinde olduğu da sorumlu merciler
den özel şahısları kadar hemen herkesçe farkedilmektedir.

Bu çıkmazların başında müesseselerin ve kanuni mevzuatın 
çelişkili veya uyumsuz durumları gelmektedir.

Bugün eski eserlerimizin sorumluluğunu taşıyan ve kaderine 
hükmeden müesseseler çeşitlidir:

1.1. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, Eski 
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü1nden başka şu kuruluşlar üzerinde 
kısaca durulabilir;

Vakıflar Genel Müdürlüğü:

Genellikle Anadolu'da 11. yüzyıldan sonra Türk milletinin 
yüce yardım duyguları ile vücut bulan sanat ve kültür hâzinesini 
teşkil eden Vakıf Abidelerinin sayısı onbine yakındır. Bu eserlerin 
Türk milletinin kültür hayatındaki yüksek yerini muhafaza ederek ge
lecek nesillere aynen devri Vakıflar Genel Müdürlüğü1nün vakfiyeler
le, kanunlarla tayin edilmiş görevlerindendir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, kuruluş niteliği gereği ola
rak Kültür Vakıflarının korunması alanında köklü bir geçmişe ve bi
rikime sahiptir. Vakıflar esasına dayanan sistemde, bünyesindeki her 
birimde uzmanlaşma gerektirecek çalışmalar yapılmaktadır.

Bu görevi yerine getirmek için Ankara'da Genel Müdürlük 
ve İstanbul'da Başmüdürlük teşkilatları içinde iki büyük uygulama bi-



rimi bulunmaktadır. Ayrıca 16 Bölge Müdürlüğü ve 8 il Müdürlüğü 
yurt sathında görev yapmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Eser 
Koruma tescil, onarım, restorasyon, arşivleme, yayın sergi, konu
larında hizmet vermektedir.

Teşkilât içinde direkt olarak eski eserleri onarmakla görev
li 116 uzman personel bulunmaktadır.

Millî Saraylar Müdürlüğü:

İstanbul'da bulunan yedi saray T.B.M.M.'ne bağlı Milli Saray
lar Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. Bu sarayların bakım ve 
onarımları ile ziyarete açık tutulmaları bu idare tarafından yürü
tülmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü Tarihi Köprüler Dairesi:

Yurdumuzda ana yollar üzerinde veya yakınlarındaki tarihi 
köprülerin bakım ve onarımları bu kuruluş tarafından yürütülmektedir

Akademik Kuruluşlar:

Kültür varlıklarının korunması ile ilgili olarak hizmet veren 
öğretim kuruluşları arasında arkeoloji, mimarlık, restorasyon, el sa
natları, sanat tarihi, etnoloji, klasik filoloji ve benzeri konular
daki eğitim kurumlan bulunmaktadır.
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Doğal Kültür Varlıklarının Korunması;

Orman ve Tarım Bakanlığı bünyesinde bulunan Millî Parklar 
ve Avcılık Dairesi Başkanlığı'noa yürütülmektedir. Bu konuda 17 
Millî Park, 94 Avcılık Kurumu ve Üretim, 18 nesli tükenmekte olan 
hayvanların yetiştirilmesiyle ilgili koruma üretim merkezleri bu
lunmaktadır. Merkez teşkilâtı dışında 14 adet kısım, 17 adet de 
millî park taşra teşkilatı ile hizmet vermektedir. Ancak gerek 
eleman gerekse finansman zorlukları yüzünden hizmet istenilen 
seviyede yürütülememektedir.

Özel Vakıflar Demekler ve Şahıslar;

Ülkemizde Kültür varlıklarının korunması bakımından da kamu 
oyunda ilginin arttığı gözlenmektedir. Bir kısım özel vakıflar, 
dernekler gibi organize kurumlarm yanında ferdî teşebbüsler de 
görülmektedir. Bunların başlıcaları, Türkiye Turing Otomobil Kurumu, 
Taç Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı, Koruma Dernekleri ve benzerleridiı

Bu çeşitli kuramların birbiriyle uyum içinde çalıştığı; 
prensip, ölçü, görüş, metod birliği içinde bulunduğu pek söylenemez. 
Buralarda aynı veya benzer çalışmalar mükerreren yapılmaktadır. Mün- 
ferid kalan çalışmalar ve isabetsiz yatırımlara da rastlanmaktadır. 
Böyle plansız, programsız, koordinasyonsuz çalışmalar yüzünden 
emek, para, zaman israf edilmektedir.

Bu bakımdan, eski eser, anıt, kültür varlığı kavramlarına 
kesin açıklama-tarif getiren, kesin ve İlmî değerlendirme ölçüleri, 
prensiplerini ortaya koyan, bu alandaki işlerin hangi esaslara göre 
yürütüleceğini yeniden düzenleyen ve bütün eski eserleri tek bir



teşkilâtta toplayan yeni bir KURULUŞ KANUNU sür'atle hazırlanmalıdır.

1.2. Esasen Danışma Meclisinin Komisyonlarında eski eserler
ve kültür varlıkları ile ilgili bir Kanun hazırlanırken şu hususların 
göz önünde bulundurulması sağlanmalıdır:

Eski eser konusunda "Asar-1 Atîka Nizamnamesi", yetersiz
liğine rağmen bir yüzyıla yakın zaman boyunca tek mevzuat çerçevesi 
hizmetini gördü. Bunca tecrübeden sonra 1973 de çıkarılan 1710 sa
yılı Eski Eserler Kanunu, aceleye getirildiği için, 10 yıl bile da
yanamadı, işler eskisinden beter oldu.

Yeni Kanun incelikle düşünüp yeniden hazırlanmalıdır.
Bu konuda, belli kalıplara alışkanlık kazanmış bürokratlar kadar, 
hattâ belki daha da çok, bu alanla ilgili ilim adamlarının görüşü
ne de başvurulmalıdır.

1.3. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 
mutlak bağlayıcı karar verme, buna karşılık sorumluluk taşımamak 
şeklinde özetlenebilecek statüsü mutlaka yeniden düzenlenmelidir.
Aynı alandaki icrâ mercileri ile Yüksek Kurulun Ortaya Koyduğu ko- 
pukluk ve iki başlılık giderilmeli, uyumlu bir düzen sağlanmalıdır.

Ya Yüksek Kurul istişarî bir nitelikle icra makamına 
bağlanmalı; ya da bağlayıcı karar alacaksa, böyle ilmi bir heyetin 
yönetiminde emir ve yetki zinciri yeniden düzenlenmiş ve bu saha
daki başlıca kuruluşları içine almış bir özerk teşkilât (sözgelişi 
"Millî Miras Teşkilâtı") meydana getirilmelidir. Çimento, şeker 
sanayii gibi alanlara kazandırılan kendi ihtisas icaplarına göre 
işlem yapmaya elverişli yarı özerk statü, toplumun çimentosu olan



Kültür alanından esirgenmemelidir.

Bu yolda esaslı ve sabırlı çalışmalarla hazırlanacak bir 
teşkilat kanunu uzun ıvadeli bir çözüm şekli kabul edilebilir ve 
kısa vadede, maddî kültür varlıkları alanında ilk ve temel kuruluş 
olan Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, olayların peşinden 
yetişmeye çalışan durumdan kurtarılarak görüş, fikir, ilke, kural 
ve yöntem üreten; olaylara ve gelişmelere yön veren bir beyin mües
sese haline getirilebilir. Bunun için, meselâ şu anda aynı Bakanlığa 
bağlı Tiyatro Genel Müdürlüğü, Opera Genel Müdürlüğü gibi kendi ih
tisas ve işbölümü icablarına göre çalışabilen yarı bağımsız bir Ge
nel Müdürlük statüsüne kavuşturulabilir.

1.4. Yeni Kanunda, Taş devrinden bugüne kadar pek çok devrin 
sayısız kültür varlıklarıyla dolu ülkemizde, restorasyon prensip ve 
uygulamalarından arama, tesbit, tescil, tasnif işlerine; istimlâk 
davalarından koruma ve onarım lâboratuvarlarma kadar pek geniş ve 
yoğun çalışmalardan sorumlu olan Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü' nün eleman ve kadro durumu da mutlaka ele alınmalıdır.

198ı sonu itibariyle, sadece müzelerimizdeki eser toplamı 2 
milyon ve ziyaretçi sayısı 6.306.206 kişi kadardır. 1982'de yetersiz 
bulduğumuz kazıların sayısı bile 76 dan aşağı düşmemektedir. Bunlara 
ilâveten bütün Türkiye'nin kent, kasaba ve köylerine kadar, hattâ 
kırlarına kadar taşınır eserden eserden taşınmaz anıta kadar binlerce 
kültür varlığının tesbiti, tescili; tarihi çevre ve sit tescili, 
koruma kararı bu teşkilâtın görevidir. Bunlardan 120 kişi yönetici 
kadrosunda, 130 kişi Teknik hizmet sınıfında, 295 kişi de müze ihti
sas elemanıdır. İstanbul Topkapı Sarayi ve Arkeoloji Müzeleri gibi 
kalabalık personele sahip olanlar da düşünülürse, bu tablonun



korkunç fakirliği daha da iyi kavranır.

Bu teşkilâtın kendinden beklenen çok yönlü ve ağır görevleri 
gerçekten yapması isteniyorsa kadroları en az 3-4 kat artırılmalı; 
müze elemanlarının bu teşkilâttan kaçmasını önlemek üzere "teminin- 
de güçlük çekilen eleman* ve "teknik eleman" statüsü kazandırılma
lıdır.

Kadro ve personel konusunda acilen, çok sayıda; Restorasyon 
uzmanı mimar, Mimar, Arkeolog, Sanat Tarihçi, Statiker, Epigraf, 
Nümizmat, Teknisyen- Usta, Vasıflı İşçi gereklidir.

Fakat bilhassa teknisyen, usta, kalifiye işçi bulmak zor ol
maktadır.

Müzecilik ve eski eser bakım, onarımı konularında tekniker 
seviyesinde eleman yetiştirecek özel meslek okulları bu bakımdan 
mutlaka ele alınmalıdır.

1.5. Kadrolarla ilgili bir başka mesele de ihtisas elemanla 
rının çeşidi konusundadır. Bu alanlarda, bilhassa müzecilikte, çok 
çeşitli ihtisas dalları devreye girmektedir. Buna karşı, daha ziyade 
tek branşın (arkeologların) ağır bastığı bir topluluk göze çarpmak
tadır.

Bu durum kuruluşun gerektiği şeklide görev yapmasını engel
ler, dengesini bozar, Eski yazı, kaynak dilleri, kitaba ve sikke 
konularında uzmanlar; sanat tarihçileri müzelerimizde az yer tut
maktadır. Son birbuçuk yıldır bu konuda görülen çalışmalar ve yeni 
girişimler yeterli ve sistemli değildir.



-1.6. Bu denge konusu ve ilerde değinilecek olan kazılar 
Vob. gibi çeşitli konular üstünde durdukça, bu alanda henüz sağlam 
ve açık bir temel fikir ve tercihler sisteminin ülkemizde oluşma
dığı sonucuna varılabilir. Sözün gelişi, bu ülkeye ve Devlete adına 
veren ve hâlen yaşamakta olan toplum ile çoktan ortadan kalkmış, 
ancak bize bazı maddî kültür mirasları bırakmış topluluklar arasında 
da adeta bir tarafsızlık ve eşitlik anlayışını gütmekteyiz.

Bu husus açıklık kazanmadıkça, birçok prensip, öncelik 
sırası ve yaklaşım meselesinin da açıklık kazanamayacağı muhakkaktır.

1.7. Müzelerimiz Durumu ve Meseleleri:

1.7.1 Müzelerimiz, dışarı kaçırılmış ve tahrib edilmiş eser
ler dolayısıyla verilen acı kayıplara rağmen, taş devrinden günümüze 
kadar insan gelişmesinin hemen her dönemine ait çeşitli maddî kültür 
mirası bakımından bugün dünyanın en büyük zenginliklerini barındır
maktadır.

Fakat ne var ki buralarda, depolara doldurulup hapse
dilen ve pek azı tekrar ele alınma şansına kavuşan eserlerin miktarı, 
tasnif görüp sergilenmiş eser miktarından fazladır.

Sergi yenileme, geliştirme ise yok denecek kadar sınır
lıdır.

Ayrıca teşhir kalitesi ve bilgi levhaları da çok kusurkdu

1.7.2. Müzelerimiz çeşitli imkânsızlıklar ve ihmaller yüzünden, 
kendi elemanlarına ihtisas kazanma, ilmî bakımdan ilerleme imkânları



sunamamaktadır. Bu yüzden iştahı ve merakı kesilen elemanlar bura
larda çoğu kere çile doldurmaktadır.

1.7.3. Müzelerimizin fotoğraf envanteri yoktur. Olanları 
istisnaidir ve eksiktir. Slayt arşivi yoktur.

Fotoğrafhane, atölye, laboratuvar, depo, teşhir salonu, ihti
sas kitaplığı, konferans salonu, sergi salonu çağdaş bir müzenin ka
çınılmaz ihtiyaçlarıdır.

Bu ihtiyaçları karşılayan, bölgenin tabiat şartlarına, ihtiva 
ettiği eser türlerine ve mimarî stiline uyan modern müze binaları 
yapılmalıdır.

Yatırım programlarında bunlar için yeterli imkân sağlanmalıdır.

1.7.4. İç hizmet tâlimatmda da yer alan rutin bina bakımı bile 
mevcut bütçe imkânlarıyla yapılamamaktadır. Bu konuya da yatırım prog
ramlarında gerçekçi ölçülerle yer verilmelidir.

1.7.5. Müzeler, bulundukları yörenin bütün tarihi varlıkların
dan sorumlu kılınmıştır. Buna uygun faaliyet gösterebilmeleri için 
her müzeye en az 1 jip, 1 kamyonet, küçük çapta vinç vb. araç-gereç 
sağlanmalıdır.

1.7.6. Müzelerin yangına ve soyguna karşı modern teknolojinin 
imkânlarıyla korunması şarttır.

1.7.7. Müzelerle ilgili 2 türlü eğitim faaliyetinin lâyıkıyla 
yürütülebilmesi şarttır; müzelerin temel fonksiyonlarının başında bu 
işler gelir.



a. Müze elemanlarının eğitimi ve teBbit, tescil, tesnif, 
değerlendirme, koruma, onarma, teşhir ve yayınlama işlerini tam 
olarak yapabilecek seviyeye ulaştırılması için, her yıl hizmet içi 
kurs ve seminer gibi; ilmi araştırmaya yöneltmek ve bir bilim ada
mının nezaretine vermek gibi yerli imkânlar sonuna kadar değerlendi
rilmelidir. Bununla birlikte, gelişmiş, mükemmel örnekler ortamında 
hızla ve daha çok sayıda yeni elemanların yetişmedi için dış ülkelere 
burslu öğrenci ve stajyer yollanması programlanmalıdır.

Müze elemanlarının bilhassa İslâmî kültürü zayıf kalmak
tadır. Arapça, farsça gibi kaynak dilleri bilen kimse kalmamıştır.
Bu duruma hızla çare bulmak üzere, hem dil öğrenmek, hem de İslâm 
dünyasındaki en başarılı müzecilik faaliyetinden yararlanıp görgü, 
bilgi artırmak üzere ve ayrıca ihtisas çalışması için burs program
ları düzenlenip sırasıyla Mısır, Cezayir, Tunus, Suriye ve Irak'a 
genç elemanlar yollanmalı; boylece islâmı apigrof, nümizmat, envan- 
terci, koruma-onarım-teşhir mütehassısı açığı kapatılmalıdır.

b. Müzeler yoluyla halkın eğitimi için, müzelerimiz sergile
riyle konfarans ve seminerleriyle, toplu ziyaretlere verdiği rehberlil 
hizmeti ile ve ihtisas kütüphanesini faydalanmaya açmakla faaliyet 
gösterebilir. Bunları gerçekleştirecek kapasiteye ulaşmaları için 
gerekli mâliye ve personel düzenlemeleri yapılmalıdır.

1.7.8.Müzelerin tanıtma faaliyeti çağdşş dünyada en zengin ve 
renkli alanlardan biridir.

Bizim müzelerimizde ise, müze rehberi ya yoktur, ya da yok 
denecek kadar kötüdür;



İlmî katalog hemen hiç yoktur,

Periyodik yayın yoktur,

Ucuz ve popüler yayınları azdır.

Projeksiyon, ekran, slayt arşivi, uygun salon yok denecek 
kadar az olduğundan konferanslar verilememektedir (pek az istisna ile)

Bir iki merkezi müze dışında hiçbirinde seminer düzenlenemez.

Bir kaç talihli müze dışında hiçbirinde devamlı veya geçici 
sergiler söz konusu olamaz.

Bunların sağlanması şarttır; yalnız bunun için de, yeterli 
seviyede eleman, bu elemanları tatmin edecek ücret ve bu işleri ger
çekleştirecek ödenek bağlanması da ön şarttır.

1.7.9. Ancak bunlar sağlandığı ve gerçekleştiği zaman müze
lerimiz ilim adamlarına ve ilim turizmine açılabilir. Şimdiki halde 
müzelerimiz düzenini bulamamış depolar durumunda olup burada ilmi 
çalışma yapmak zordur.

1.7.10. Yeni müzelerin ve millî tarih sahalarının düzenlen
mesi ile ilgili teklifler:

a. Ankara'da bir Millî müze kurulmalıdır.

b. Ankara yöresinde bir "köy ve köy evi açık hava müzesi" 
kurulmalıdır.

c. Şeker Ahmet Paşa gibi "Türk Primitifleri" denen modern 
Türk sanatkârlarından, Turgut Zaimlere kadar birçok yeni sanat eser
leri dağılmış bulunmaktadır. Bunları toplayacak bir ÇAĞDAŞ SAriAT 
MÜZESİ kurulmalıdır.



d. Çocuklara hizmet veren müze seksiyonları kurulmalıdır.

e. Önce de değinildiği gibi, Müze Binalarının yeri, fonksiyo
nunun elverişliği ve bölge mimarisine uyumu dikkatle gözeîilmeli; 
farklı tabiat şartlarına sahip çeşitli yerlere aynı tip projeyi 
uygulama tutkusundan vazgeçilmelidir.

f. 7/g maddesiyle paralel olarak MÜZE KATALOG1ları eksiksiz 
ve ilmi nitelikle derhal hazırlanıp yayınlanmalıdır. En az bir MÜZE 
YILLIĞI, mümkünse çeşitli müzelerin yıllıkları çıkarılmalıdır.

g. Bu konuları halka benimsetip kamuoyu yaratacak bir tanıtma 
faaliyeti, basm-yaym, TRT işbirliği ile yürütülmelidir.

h. Millî mücadele veya diğer büyük millî tarih olaylarının 
cereyan ettiği ve birikimlerinin bulunduğu Kars, Erzurum, Malazgirt, 
Çanakkale vb. gibi alanlar, şânına yakışır ve ileriki nesillere 
millî heyecanı iletecek şekilde korunup geliştirilmelidir.

1.8. Arkeolojik Kazılar ve Saha Araştırmaları:

1.8.1. Bu topraklarda gelmiş geçmiş bütün kültür ve medeniyet
lerin mirası bizim malımız ve övünç kaynağımızdır. Ancak, ülkemize ve 
Devletimize adını veren toplumun daha özel bir önemle ele alınması 
gerektiği de açıktır. Buna karşılık, gerek Eski Eserler ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü faaliyetinde, gerekse Türk Tarih Kurumu faaliyetind.e, 
Türk devri eserleriyle ilgili çalışma ve ödenek miktarı, Türk öncesi 
dönemleriyle ilgili olanlardan daha azdır. Bunun millî Devlet anla
yışına uymadığı açıktır.

Bu noktada müzecilikle de ilgili bir konu üzerinde de durmak 
gerekir.



Arkeoloji müzeleri kazılar ve araştırmalarla devamlı zengin
leşirken, Türk-İslâm sanatı eserleri ihtiva eden müzelerimiz, esas 
koleksiyonların Cumhuriyet döneminde tekkeler, saraylar vs.den dev
redilen varlıklara borçlular. Bunların üzerine cüz'i satmalmalar 
ile pek az ilavede bulunulabilmiştir.

Öte yandan hâla eski eser keşfedilen bir ülkeyiz. Halbuki 
kaçakçıların keşifleri daha hızlı ilerlemektedir. Kaçakçılık ve 
tahribat yoluyla verdiğimiz kayıpları yasaklamalar önleyememiştir. 
Devlet ise herşeyi satın alamıyor.

Bu durumda,

a. Hem müzelerimizi zenginleştirmek üzere eser temini, hem de 
Türkiye envanterinin tamamlanması için Türk-İslâm sanatı ve etnograf
ya alanlarında da ilmî saha araştırmaları yapılmalı; bunun için 
İlmî ekipler seferber edilmelidir. (Ünlü Musee de i'Homme, gıpta 
edilen Türk halk sanatı sergisini, Türkiye'de 3 ay ilmî saha araştır
ması ile hazırlamıştır:)

b. Yerli özel koleksiyonculuk teşvik edilmeli; bezdirici 
mevzuat engelleri yumuşatılmalıdır.(Meselâ müzelerimizin kendi fotoğ
raf envanteri yokken, özel koleksiyonculara bu şart koşulmamalıdır.) 
Böylece eserlerin hiç değilse yurt içinde kalmalarına katkıda bulu
nacak bir insani çözüm yolu elde edilebilir.

1.8.2. Arkeolojik kazılar, bilim adamına güvensizlik yansıtan 
köhne mevzuat kalıplarından ve en başta 1050 ve 2490 sayılı Kanun
ların kapsamından çıkarılmalıdır.
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1.8.3= Arkeolojik kazı ekiplerine mevcut 1710 sayılı yasanın 
yüklediği mükellefiyetlerle, bu işlerin bağlı olduğu mevzuat imkân
ları ve Bütçe mukayese edilirse görülür ki, kanun bir yabancı komp
leksi ile hazırlanmış; yerli ilim heyetleri adet» unutulmuştur;

Çok rahat ve bol para harcama usulleriyle ve kendi kaynakla
rıyla çalışan yabancı arkeologlara nakliye'den düzenlemeye kadar 
yüklenen mükellefiyetler aynı şekilde Türk arkeologlara da yüklenmiş; 
bunun yerli ve yabancı ilim adamını eşit tutmak olduğu sanılmıştır.

Bir kere böyle Mr eşitlik lazım da değildir; mümkün de değil
dir. Türk arkeologların bağlı bulunduğu muhasebe usulleri ile kazı 
işlerinin çoğunu selâmetle yürütmek imkânsızdır. Böyle mükellefiyet
ler için kanunî ve mâli imkân da beraber getirilmelidir.

1.8.4. Arkeolojik kazılara izin ve ödenek verilirken, ilim 
ihtiyaçları bakımından ve millî kültür politikası açısından öncelikle] 
tesbit edilmeli; belli bir tercih ve önem sırası güdülmelidir.

1.8.5. Aynı zamanda, yıllık kazı raporlarının en geç 2; nihâî 
raporların ise en geç 5 yılda ilmî yayını şart koşulmalıdır.

1.9. Taşınmaz Kültür Varlıkları

1.9.1. Bu alanda da saha araştırması, tesbit, tescil envanter 
faaliyeti ilk adımı oluşturur. Nelerin korunacağını bilmek için bu 
şarttır. Bugün hâla bu konuda da Türkiye envanteri tamamlanamamıştır. 
Halbuki hızlı ve kısmen sağlıksız kentleşme karşısında bu alanda bü
yük kayıplar verilmektedir. Öyle ki, tesbit-tescil çalışmaları yetişi] 
ceye kadar, ne biçim bir varlığın yokolduğunu dahi bilemiyeceğimiz



tarzda kayıplara uğramaktayız.

Bu konuda da, ne Vakıflar, ne de Eski Eserler ve Küzeler 
teşkilâtının elemanları, bu hızlı gelişmeye yetişmezler. En akılcı 
çözüm, bu konuda da üniversitelerin ilgili dallarına iş ısmarlamak, 
ekip kurdurtup yaptırtmaktır.

1.9.2. Koruma:

Tesbit

Planlama (Tamamlayıcı ve uygulamaya imkân verici).

Yalnız tesbit, planlama olmayınca bir yerleşmede koru
maya yetmiyor. Bu yüzden tesbitin hemen ardından koruma planını özen
dirmek ve gerçekleştirmek amacıyla mahallî idarelere para yardımı ya
pılmalı .

İlgili Akademik bölümlere çeşitli koruma projeleri yap
tırmaya devam etmeli.

Bu alanlarda çalışma personelin sayısı yeterince çoğal
tılmalı ;

Bu personelin ve işlerin ödenekleri yeterince çoğal tilmi

Bu personelin sürekli eğitimi sağlanmalı,

Tescilin daha sistemli ve hızlı gerçekleşmesi için bil
gisayarlardan yararlanmalı.

Çalışmalarda geleneksel malzeme ve teknikle birlikte



modern usullere de yer vermeli, rölüvede fotogrametri yaygınlaşma- 
lıdır. Merkez Restorasyon laboratuvarları ve Restorasyon Merkezi 
kurulmalı ve kadrolar hemen sağlanmalıdır.

1710 Sayılı kanun tescili eski eserlerin sahiplerine onarım 
için yardım fonu kuruldu. Fakat yetersiz olan bu fon yeterli hale 
getirilmelidir.

Sayılan eksikliklerle birlikte, elde mevcut imkânlarında iyi 
değerlendirilemediği bir gerçektir. İlk adımda yukarıda belirtilen 
konularla ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon değerlendirme 
kriterlerinde, tariflerinde ve ana prensiplerde (yectermimolojide) 
ortaklık derhal sağlanmalıdır.

III- ARŞİVLER

1. GİRİŞ:

Bugün arşivlerimizin durumu, umumi olarak ele tındığında, 
kütüphaneler ve müzeler gibi diğer kültür müesseselerinin durumundan 
daha iyi değildir. Diğer müesseselere nisbeten sayıları daha az olan 
arşivlerden istifade etmek isteyenlerin karşılaştıkları haller ve 
arşivlerin, mesele ile alakalı prensipler ışığında tedkiki neticesinde, 
bu müesseselerin, birer kültür müessesesi değil, kültür enkazı halinde 
oldukları şeklinde kısaca ifade edilebilecek bir hakikatle karşılaşı
yoruz.

Umumî olarak arşivlerimiz, ihtiva ettikleri arşiv malzemesi, 
yani buralarda bulunan vesikaların kemmiyet ve keyfiyeti itibari ile 
dünyanın en mühim arşivlerinden birini teşkil etmektedir. Buralardaki 
vesikalar bütün Akdeniz kıyıları, Kuzey Afrika, Orta ve Doğu Avrupa,



Anadolunun tamamı, hemen bütün Karadeniz sahili, bütün Arabistan 
yarımadası, Irak*m tamamı, Suriye ve Filistin'in geçmişinin beş 
asırlık bir devre için hemen her mevzuda incelenmesinde birinci 
derecede ehemmiyetli kaynaklardır. Bugünün birçok devletlerarası 
ihtilaflarında, buralardaki vesikalar, ortaya atılan tezlere müste- 
nidat olarak kullanılmaktadır. Kısacası, buralardaki vesikalar, 
yalnız dünü tanımak için değil, aynı zamanda bugünü anlamak ve yarına 
bakabilmek için, yalnız bizim için değil, eski dünyanın yarısı için 
de ehemmiyet arzetmektedir. Arşivlerimizi tanıyan birçok ilim adamı 
müşterek kanaat olarak, Türkiye'deki arşiv meselesinin yalnız Türkiye 
için değil, bütün dünya için bir mesele olduğunu her zaman ifade etmiş 
lerdir.

2. MEVCUT BURUM:

Bugünkü hali ve vesikaların hususiyeti itibari ile arşiv
lerimiz iki ana grupta ele alınabilir. Bunlar:

2.1. Cumhuriyet Devri Vesikaları: Mevcut mevzuata göre is
tifadeye arzedilemiyen bu çeşit evrak, Cumhuriyet devrine ait resmî 
evrakı ihtiva etmektedir. 1976 da Başbakanlığa bağlı bir Daire Başkan
lığı teşekkül etmiş ve bu dairece, Cumhuriyet devrine ait Bakanlıklar 
evrakı bir program içinde tasnif edilmektedir.

2.2 Os'manlı Devrine Ait Vesikalar: Arşiv ile İlgili asıl 
mesele bu gruptaki vesikalar ile ilgilidir. Bu vesikalar, bugün, 
muhtelif müesseseler arasında dağılmış ve umumi bir ifade ile muha
faza değil, depo edilmiş durumdadırlar. Bu "evrak depoları" evrakın 
muhafazasına değil, çürüyüp yok olmasına müsait binalardır.



Bunlara tesahup etmiş görünen müesseselerin farklı mevzuat
lar içinde faaliyet göstermeleri neticesi aynı mahiyette ve cinste 
bir vesika, bir yerde hiçbir bürokratik engelle karşılaşılmadan gö
rülüp sureti alınabilmekte, bir başka yerde ise, bazan bir sene 
süren bürokratik muameleden sonra bir vesikaya ancak ulaşılabilmek
tedir.

Mevcud vesikaların ancak pek cüz1i bir kısmı tesnif edilmiş 
ve istifadeye sunulmuştur. Sık sık ve çeşitli vesileler ile ifade 
edildiği üzere Osmanlı devrine ait asıl evrakın bulunduğu İstanbul1 
daki Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşiv Dairesinin tesahüp ettiği vesi
kaların takriben j> 90'ı tasnif beklemektedir.

Arşivlerimizin en büyük problemini arşivist meselesi teşkil 
etmektedir.

Bugün arşivlerimizde çalışan personelin tamamı, başka saha
larda yetişmiş, ancak buralarda iş bulabildikleri veya buralara tayin 
edildikleri için arşivlerde çalışan personel olup bunlardan pek azı, 
çalışma devresi içinde "arşivist" olma çabası göstermiştir. Bugün 
için arşivist yetiştiren bir eğitim müessesesi yoktur. Üç üniversite
deki kütüphanecilik bölümlerinin programlarındaki arşiv ile ilgili 
dersler ve bunlara ayrılan zaman, mevcud ihtiyacın ortaya koyd&ğu şart 
içinde tek kelime ile kifayetsizdir. Uzman personel yetiştirilmemesi 
ve bunun yanında, bugün resmi dairelerde arşiv, daha doğrusu evrak 
ve dosyaların depolanması işinin, arşivin arzettiği ehemmiyetle gayri 
mütenasib bir şekilde yapılır olması, pek yakın bir gelecekte Cumhuriye 
devrine ait arşivin tekevvün etmekte iken yok olması gibi bir hali 
ortaya çıkaracaktır.



Bir iki yerde ne zaman ve nasıl çalışacağı belli olmayan bir 
iki fotokopi ve mikrofilm çekme aleti görünüşündeki edevat istisna 
edilir ise, arşivlerimizde "fessinzattan bahsetmek mümkün değildir.

Kütüphaneler için olduğu gibi, hatta daha da ziyadesiyle 
bir zaruret olan neşriyat faaliyeti arşivlerimiz için maalesef 
mevzubahs değildir. Ortada görünen neşriyat, bir müessese olarak 
arşivlerin faaliyeti değil, çeşitli sebepler ile bu meseleye eğilmiş 
kişilerin şahsî faaliyetidir. Arşivlerimizde neşriyat yokluğunun 
yanında, bulunması bir şart olan ciddi kütüphanelere de sahip değil
dirler. Arşivlerimizden yapılan neşriyatın, takip edilip derlemesi 
bir yana, tıpkı kütüphanelerimiz gibi, bu neşriyatın neler oldukla
rı dahi doğru dürüst bilinmemektedir.

Bu çeşit kültür ve ilim müesseselerinde cari olması beklenen 
diğer alâkalı müesseseler ile, bir plan ve program içinde işbirliği, 
koleksiyonun zenginleştirilmesi gibi muasır usuller henüz arşivlerim: 
ze girmemiştir.

Yukarıda teferruata girmeden ve sadece çok mühim ana noktalar 
işaretle ortaya konulmasına çalışılan arşivlerimizin mevcud durumu 
bir cümle ile yeniden ifade edilecek olursa, bunun bütünüyle yeniden 
ele alınması icabeden bir milli mesele olduğu söylenebilir.

3. TEDBİRLER:

Arşivlerimiz konusundaki tedbirler aşağıda, kısaca ana 
başlıklar altında, verilmiştir. Bunlar; mevcud malzeme, içinde bulu
nulan şartlar ve imkânlar, alâkalı usul ışığı altında detaylandırıl- 
malıdır. Mesele ele alınırken çok ciddi bir durum tesbiti ve buna 
bağlı bir durum muhakemesi mutlaka yapılmalı, bu yapılırken eski, 
yeni bürokratlar yerine geçmiş planların da ortaya koyduğu ve izaha



ihtiyaç duyulmadan anlaşılacak sebepler ile, daha başka çevrelerin 
ortaya koyacağı mütalâalar iyi değerlendirilmelidir. Bu değerlen
dirilme yapılırken, arşivlerimizdeki vesikaların fotokopi suretle
rindeki herbir satırın, bugünkü ilmi materyal borsasmda, bir varil 
petrol değerinde olduğu, İlmî kabiliyet ve bunun neticesinde teşekkül 
edecek ilmi muhit ve burada tahassul edecek mahsulatı İlmiyenin, 
eğer iyi değerlendirilirse milli iradeye yapabileceği iştirakin ehemmi
yeti de gözönünde mutlaka bulundurulmalıdır.

3.1. Sfkârı Umumiye:

Arşivlerimiz hususunda ilk yapılacak iş, bunesele etra
fında bir efkârı umumive meydana getirmek olmalıdır. Arşivlerimizle 
alâkalı olarak bugüne kadar realivete tetabuk eden bir mevzuatın 
olmayışı, üniversitelerin bu meseleye lâvıkı veçhile eğilmemiş olması, 
arşiv meselesinin matbuatta makes bulamaması ve hatta DPT de ilk 
defa bcylesine ele alınmış olması efkârı umumiye zaruretini ifade 
eder.

3.2. Kevzuat Keselelerı:

Arşivlerimiz realiteye tetabuk eden, yasaklamalar ve 
tahdidler yerine teşvik ve hizmete ver veren mevzuata biran evvel 
kavuş turulmalıdır.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Tapu ve Kadastro 
Genel Küdürlüğü'ne, Başbakanlık'tan Kültür Bakanlığı ünitelerine 
kadar muhtelif yerlere dağılmış ve farklı mevzuat jtuâHielel§plfs.6-~$abi 
Ûsmafllı'dşvri'’vesikaları bir nmiesseseâe ve aynı mevzuat için&e-töplı, 
lanm&lıdır. Arşiydfeft istifade mevzuundaki bürokratikaMailer’kal
dırılmalı-bu ilim turizmi potansiyeli, bu noktadan millî iktisadda 
yerine almalıdır.



3.3. Tasnif Meselesi:

Osmanlı devri vesikalarının eüz'i bir kısmı geçmişte muh
telif usuller ile tasnife tutulmuştur. Bugün için bu faaliyet bir 
programa bağlı olmadan ve mevcud ihtiyaca göre bir hiç mesabesinde 
devam etmektedir. Personel yetiştirme, mevcud işbirliği potansiyelinden 
faydalanma unsurları gözönüne alınarak yapılacak bir program dahi
linde tasnif işinin hızlandırılması bir zarurettir. Tasnifi olmayan 
bir arşiv, bir kültür müessesesi değil, sadece müstamel kağıt deposudur

3.4. Mekân:

Arşiv evrakı, bu işe müsaid olmayan mahzenlerden, bura-- 
lara rastgele ve tıka basa doldurulmuş olmaktan bir an evvel kurta
rılmalıdır. Evrak buralarda haşerata yem olmakta, rutubet ve diğer 
müessirler sebebi ile çürümekte, dağüı akta, kartonlaşmakta ve oku
namaz hale gelmektedir. Bu evrak için lâzım gelen şartlara sahıp- 
binalar temin edilip evrak buralarda usulüne göre, müsaid şartlar 
içinde muhafaza edilmelidir. Ankara'da inşa edilmekte olan Arşiv Site
si Cumhuriyet devri evrakı için belki kifayet eder. Arşiv olarak asıl 
milletlerarası değerimiz olan Osmanlı devri evrakı için, hiç vakit 
kaybetmeden, kütüphanesi, teknik servisleri ve okuyucu-araştırıcı 
salonları ile muasır arşivcilik anlayışına muvafık bir site temin 
edilip evrak önce kurtarılmalı, sonra hizmete sunulmalıdır.

3.5- Personel:

3.5.1. Arşiv mevzuunda en güç halledilecek, bu yüzden de en 
çok ehemmiyet verilerek ele alınacak mesele personel meselesidir.
Arşiv personeli, bugünün arşivcilik anlayışına göre hazırlanacak bir 
program içinde ele alınarak yetiştirilmelidir.



3.5.2. Sıradan, rutin işleri yapmak üzere, ortaokul mezun
larına, yatılı ve mecburi hizmet esaslarına göre lise seviyesinde 
eğitim verecek bir "Arşiv Meslek Lisesi" personel ihtiyacının mühim 
bir kısmını karşılayacaktır.

3.5.3 Arşıvist yetiştirmek üzere, üniversitelerimizden birinde 
bir bölümün açılması bir zarurettir. Mevcud kütüphanecilik bölümleri; 
programları, meseleyi ele alışları ve kadroları gözönüne alınınca, 
bu probleme hal çaresi getirmekten uzaktırlar. Kütüphanecilik bölüm
lerinden bugüne kadar arşivist, hale Osmanlı evraki üzerinde çalışacal 
arşivist yetişmesi- muhaldir. Bir Arşiv Bölümü açılmak üzere en uy
gun fakülte Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesidir.

3-5.4. Üniversitenin arşivistler yetiştirmesine kadar geçe
cek devre için üniversitelerin Tarih, Eski Türk Edebiyatı, Şarkiyat 
gibi bölümleri ile Ilâhiyet Fakülteleri mezunlarının hususi bir 
programla yetiştirilmeleri ile personel ihtiyacı karşılanmalıdır.

3.5.5. Üniversitelerin yüksek lisans seviyesindeki program
larında da arşivlerimizin durumu ve ihtiyaçları gözönünde tutulmalı, 
ayrıca muhtelif dallarda lisans üstü eğitimle arsivıst yetiştiril
mesi temin edilmelidir.

3.5.6. Ayrıca yetişen personelin arşivde kalmasına temin ede
cek, dışarıya kaçmasını önleyecek tedbirler alınmalı, personelin 
maddî ve manevî cihetlerden tatmin çareleri aranmalıdır. üfler'i 
mevzuatta yer alan "temininde güçlük çekilen eleman" sınıfına arşi
vistler mutlaka dahil edilmelidir.

Arşivlerimizdeki iş hacmi göz önüne alınarak arşivleri
mizin kadroları, büyük rakamlarla, mutlaka arttırılmalıdır.



3.6. Bütçe:

Arşivlerimiz, bu raporda maruz hususların bütününün 
ortaya koyduğu üzere, şimdiki bütçelerinin çok üstünde bütçelere 
acilen ve zaruri ihtiyaçları olan müesseselerdir.

Bu bütçeler ile mevcud potansiyelin icab ettirdiği 
arşivcilik yapılamaz, ancak zahirde bir arşiv faaliyeti sergile
nebilir, bu hal ise mevcud bütçe, insan emeği ve zamanın israfı 
demek olur. Reel bütçeler bu israfı önleyecek tedbirlerin düşünül
düğü, yapılan programları tahakkuk ettirecek bütçelerdir.

Arşivlerimizin, ihracata ve döviz teminine mütevecih 
pek çok yatırım sahasından daha verimli, daha kolay işlenebilir 
ve hemen hemen yabancı rekabetten masun bir iktisadı kaynak olduk
ları hakikati gözönüne alınıp, arşiv bütçeleri bir iktisadi yatırın 
şeklinde düşünülmelidir. Ayrıca arşiv hizmetleri, bir dönersermaye 
veya başka bir formül içinde ücrete tabi tutulmalıdır.

Dünya, arşivlerimizden faydalanmaya muhtaçtır. Bunu üc
reti karşılığında temin etmeğe hazırdır. Bu potansiyel"; "devlet sek
törü ve özel sektör faaliyetleri olarak acilen değerlendirilmelidir.

3.7. Teçhizat:

Modern arşivciliğin icabettirdiği her türlü malzeme 
ile arşivlerin teçhizi ve bu imkânlarla hizmet verilmesi temin edil
melidir. Yukarıda maruz iktisadi yatırım veya döner sermaye anlayış: 
içinde arşivlerin en iyi şekilde teçhizi devlet bütçesine hiç bir 
yük getirmeden temin edilebilir.
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3.8. İşbirliği :

Bugünün dünyasında, en küçüğünden en büyüğüne, ferd, 
seviyesinden devlet seviyesine kadar pek çok faaliyet "işbirliği" 
ile yapılmakta, böylece birçok olamıyacaklar olabilmektedir. Osmanlı 
devri vesikalaraı için de içerde dışarda pek çok müessese ile işbir
liği imkanları mevcutdur. Bu imkânlar araştırılmalı, değerlendirilmeli 
ve mevcud şartlar içinde yapılması mümkün olmayan veya çok zamın ala
cak projelerin tahakkuku temin edilmelidir. Bu işbirliği meselesi 
bilhassa aşağıda maruz neşriyat ve duyurma, kütüphane işleri ve zen
ginleştirme faaliyetlerinde arşivlerimize yeni imkânlar temin edi
lebilir.

Yalnız, bu noktada, yani işbirliğinde alınabilecekler 
ile verilecekler arasında gerçek değerlendirmelere dayanılarak iyi 
bir denge kurulmalıdır.

3.9. Neşriyat ve Duyurma Faaliyetleri :

Bugüne kadar pek üzerinde durulmamış fca mevzulara ehem
miyet verilmelidir. Bunlara ait çeşitli örnekler vardır. Bu meselenin 
getireceği mali yük, işbirliği ve döner sermaye yolu ile kolayca hal
ledilebilir. Hatta bu tür ciddi faaliyet kütüphanenin icabettirdiği 
mali yükü bir dereceye kadar da azaltabilir.

3.10. Kütüphane :

Her ilim ve kültür müessesesinin, her araştırma nerke- 
zinin bir lühtisas kütüphanesine ihtiyacı muhakkaktır. Arşivlerimizin 
bu meseledeki hali, tek kelime ile perişanlıktır. Arşivlerimizce,



teknik, referans ve ilgili sahadaki neşriyatın bulunacağı ve mütehas 
sis kütüphanecilerce çalıştırılacak bir referans kütüphanesi mey
dana getirilmelidir.

Bu kütüphaneler, kurulacak takip üniteleri ile doküman ola
rak desteklenmeli, böylece teşekkül edecek bilgi merkezi vasıtası 
ile hem arşiv çalışmalarının hem de araştırıcıların ihtiyaç duyduk
ları konularda enformasyon hizmeti verilmeli, neticede yapılan ça
lışmanın, üretilen hizmetin, harcanan emeğin yerine masruf olması 
temin edilmelidir.

3.11. Zenginleştirme :

Her türlü bilgi kaynağının hayatiyetinde, koleksiyonun 
zenginleştirilmesi bir zaruret olarak ortadadır. Cumhuriyet Devri 
Arşivi hususiyeti icabı tabii olarak koleksiyonunu zenginleştirmek
tedir. Osmanlı Devri evrakına ait arşivlerin zenginleştirilmesi üze
rinde dikkatle durulması icabeden bir mevzudur. İhtiva ettiği mil
yonlarca vesikaya rağmen bu koleksiyonun eksiklikleri bilinmektedir. 
Geçmişte çeşitli yollarla arşivden çıkmış, muhtelif sebeplerle ar
şive girmemiş, şartlar icabı arşiv dışında kalmış evrakın olduğu 
malûmdur. Ayrıca bu evrakı tamamlayacak başka arşivlere ait vesika
lar da vardır. Bu çeşitlemeler, başka açılardan çoğaltılabilir. Bu 
çeşit evrakın tamamlanması bir zaruret olarak ortadadır. Bunların 
asıllarınm temini artık geçmiştir. Asılları yerine temin edile
bildiği kadar ile suretleri, bunlardan yapılan neşriyatı, bunları 
mevzu olarak alan katalog, envanter vesaire gibi materyali temin 
etmek ile zenginleştirme faaliyetinin mühim bir kısmı halledilebilir



Bunlardan başka hususi koleksiyonların temini, bu çeşit 
vesikalara dayanan neşriyatın teşviki zenginleştirmede kullanılacak 
yol olarak düşünülmelidir.

4. NETİCE :

Yukarıda ifade edilen hususu burada bir defa daha tekrar 
edelim: Arşivlerimiz bütünü ile yeni baştan, muasır anlayış içinde 
ele alınıp, bir iktisadi yatarım faaliyeti olarak değerlendirilmelidir

IV- YAYIM KURUMLARI

1. DURUM:

Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu en önemli sorun, 
devletin varlığına ve milletin bütünlüğüne karşı içten ve dıştan yö
neltilen saldırılar karşısında devleti ve milleti ayakta tutmak, 
güçlü kılmak davasıdır.

Millî kültürün yıkımına yönelik bu faaliyetler yanında 
bilgisizlik ve ihmalimde yıprattığı millî kültür değerlerimizin tes- 
bit, korunma, değerlendirilme, yeni eserlerin yaratılması, tanıtma 
ve yayma faaliyetleri millî kültürümüzün, dolayısıyla millî varlığı
mızın korunma ve güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 
Millî kültürün korunma ve güçlendirilmesi Türkiye için milletin ve 
devletin korunma ve güçlendirilmesi ile eş değerdedir.

Yayım faaliyetleri ise millî kültürün tesbâti, korunması, 
yayılması, geliştirilmesi ve yeni kültür eserlerinin yaratılması 
konularında en etkili ve etkisi en devamlı bir araçtır. Yurdumuzu,



devletimizi parçalamak ve içten çökertmek için sistemli ve devamlı
bir çalışma içinde olan Türk düşmanlığının, devlet ve millet aley
hinde içte ve dışta "ilim, kültür, sanat" kisvesi altında sürdürdüğü 
savaşa karşı da en güçlü bir "savunma silâhı"dır.

Bu güçlü araç ve silâhtan gerektiği gibi yararlanabilmek için 
iyi bir planlama ve teşkilatlanmaya ihtiyaç vardır.

2. TEDBİRLER:

2.1. Milletimizi parçalamak, devletimizi yıkmak, vatanı yaban
cı boyunduruğu altına sokmak amacını güden, 12 Eylül öncesi anarşi
ve terörünün bir daha baş kaldırmaması için bu anarşi ve terörün 
kültürel kaynağını oluşturan ve ilim, sanat, kültürle ve fikir hür
riyeti ile hiç bir ilişkisi bulunmadığı halde demokratik hürriyetler
den yararlanarak fikir-sanat maskesi altında başı boş ve alabildiğine 
yurt sathında yayılan yıkıcı yayınların; bilhassa çocuklara, gençlere 
ve geniş halk kitlelerine yönelik olup^milli değerleri yıkıcı, millî 
birliği bozucu, millî ve ainî duyguları zayıflatıcı, demokratik dü
zeni kötüleyici, mevcut ekonomik, sosyal ve siyası reiimi devirmek 
amacına hizmet eden her türlü yayınların önlenmesi için mevzuat ve 
organizasyon yönünde gerekli düzenlemeler sür'atle gerçekle-tirilne- 
lidir»

2.2. Kültürümüzü yozlaştırıcı, mi3.1i değerleri yıkıcı 
yayınların ve yer altı faaliyetlerinin etkisinden öğrencile
rimizi ve gençlerimizi korumak, aldatılmalarını önlemek ve onlara 
milli değerleri kazandırmak maksadıyla ilk, orta ve yüksek öğrenim 
öğrenci3.eri için yaş gruplarına göre hazırlanmış, her sınıf için en a
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10 kitaptan oluşan bir Öğrenci Kitaplığı Serisi Projesi 1983 yılı 
içerisinde hazırlanarak en geç iki yılda yayımlanmalı, öğretmen ve 
öğrencilirle yurt dışındaki işçilerimize parasız verilmelidir.

2.3» Bin temel eser serisi aynı maksatla aydınlara hitap eden
bir seri olarak Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde tamamlanmalı, ve 
herkesin kolaylıkla alabileceği bir fiatla satışa çıkarılmalıdır.

2.4. Türk kültürünün kaynağını teşkil eden yazılı eski îürk 
eserlerinin bugünkü nesillerce anlaşılabilecek bir dille ve Türk 
kültürü ile ilgili yabancı eserlerin de Türkçeye çevrilerek yayım
lanması 10 yıllık bir yayım programına bağlanarak gerçekleştirilmelidir

2.5. Türk kültür ve medeniyetinin kaynakları konusundaki araş
tırmalar özellikle teşvik olunmalı, 1966 yılında başlatılan Türk kül
türü yazılı kaynaklarının taranması ve fişlenmesi çalışmaları yeniden 
düzenlenerek sonuçlandırılmalıdır.

2.6. Türk kültürü konularını bütün boyutları ile tanıtacak 
bir Türk Kültürü Ansiklopedisinin en çok 10 yılda bitirilecek şekilde, 
idari ve İlmî hazırlıkları Beşinci Plan dönemi içinde tamamlanarak 
yayımına başlanmalıdır.

Aynı konuda halkın ve gençlerin ihtiyacına cevap verecek 
bir küçük ansiklopedi Beşinci Plan dönemi içinde çıkarılmalıdır.

2.7. İlim, fikir, sanat, edebiyat çalışmalarını müspet yörde 
etkileyerek yurt ve dünya ölçüsünde değerli eserlerin yaratılmasının;

- Yayın Programları ve serileri,



- Ödüller, yarışmalar,
- Yabancı dillere çevirme ve yurt dışında yayma,
- Yurt içinde ve dışında çeşitli yollarla tanıtma,
- Kabiliyetli şair ve yazarların yurt içinde ve dışında eği

timi için burs vs. gibi imkan ve kolaylıklar sağlama,
- Yayımında yarar görülecek eserlerin basımını kolaylaştırmak 

için, bu eserlerin yazarlarına faizsiz veya çok düşük faizle ve orta 
veya uzun vade ile kredi temini için millî tankalar nezdinde bir fon 
oluşturulması ve bu fonun kullanılması esaslarının tespit olunarak 
kısa bir süre içinde yürürlüğe konulması,

- Satın alma yolları ile devletçe teşviki için Kültür ve 
Turizm Bakanlığının işbirliği ile Devlet Planlama Teşkilâtı tarafın
dan özel bir proje geliştirilmeli ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
uygulamaya konulmalıdır.

2.8. Resmi ve özel yayınların Türk kültür değerlerini ve yayım 
hayatını menfi yönde etkilemesini önlemek ve müspet yönde katkıları
nı sağlamak için resmi yayınların hazırlanma, yayım ve denetiminde 
uygulanacak esaslar ve özel yayınların teşviki esasları Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca tespit olunarak ilgili bakanlık ve kuruluşların 
işbirliği ile yürürlüğe konulmalıdır.

2.9. Türk kültürü, Türkiye ve Türkler aleyhindeki yayın ve pro
pagandaları çürütme programının bir parçası olarak yabancı ülkeler 
tarafsız kültür adamları (sanatçı, yazar, ilim adamı, gazeteci, öğret
men, öğrenci ve yüksek memurları) için Türkiye'yi kültürel değerleri 
ile tanıtan grup gezileri teşvik olunmalı bu gezilerin programları. 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenmelidir.



2.10. Türkiye'ye kurs, staj ve öğrenim maksadı ile ğelen 
yabancılara Türkiye'yi ve Türk kültürüne sevdirmek için özel bir 
yayın ve kültür programı geliştirilmeli ve konu ile başlı başına 
görevli bir birim ve organizasyon Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından kurulmalıdır.

2.11. Türkiye ve Türkler aleyhinde yabancı ülkelerde yürü
tülen kültürel faaliyetler ve menfi propagandalara karşı çeşitli 
dillerde güçlü, etkili bir yayın programı Devlet Planlama Teşkilâ
tının rehberliğinde hazırlanmalı ve sür'atle uygulanmalıdır.

2.12. Her nevi çocuk yayınlarının bir "eğitim aracı" oldu
ğu dikkate alınarak bu yayınların ticari maksatla veya yıkıcı ideo
lojilerin ve yabancı kültürlerin ; ropagandası gayesiyle istismarı 
önlenmeli, bu maksatla okullara ve çocuk velilerine tavsiye edile
bilecek çocuk yayınlarının; çocuklarımızda vatan, millet sevgisini, 
devlete ve rejime sadakati, millî, dinî ve ahlâkî değerlere saygı 
ve bağlılığı, millî şahsiyet, millî tarih ve yaşayan millî dil şuu
runu güçlendirici, yurdumuzun ve devletimizin selâmeti, milletimizin 
saadeti uğruna fedakârlığa özendirici vasıfta olmasını sağlamak ve 
vasıflardan mahrum olanların okullara sokulmasını veya velilerce 
çocuklarına satın alınmasını önlemek için Millî Eğitim Bakanlığınca, 
her nevi çocuk yayınlarında aranacak özellikler ve pedagojik stan
dartlar tespit ve ilân olunarak, bu yayınlar Bakanlıkça ciddi bir 
denetim ve değerlendirmeye tâbi tutulmalıdır.

2.13. Türk milletinin tarihî seyri içinde sosyal ve kültürel 
yapısını, millî haslet ve geleneklerini, örf ve adetlerini, kısaca 
milletimizi oluşturan, yaşatan ve yücelten değerleri aksettiren 
temel ve uygulamalı araştırmaları teşvik etmek üzere en uygun İlmî,



.daıi, mali yapıya sahip bir "Sosyal ve Kültürel Araştırmalar "Merke
bi" kurulmalıdır.

2.14. Millî Kültür .ve milli eğitim çalışmalarının birbirine 
.ayalı ve birbirini bütünleyen karakteri gözönüne alınarak bu çalışma- 
.ar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere Millî Eğitim 
ıakanlığı \ra Kültür ve Turizm Hakanlığı üst kademe görevlilerinden olu- 
ıan bir koordinasyon konseyi kurulmalıdır.

2.15= Millî kültür değerlerinin tesbiti, korunması, tanıtıl
ması, yeni değerlerin yaratılması ve toplumun bu değerlerden yarar
landırılması konularında tesbit olunan amaçlara ulaşabilmek için 
çeşitli devlet kuruluşlarınca yürütülmekte olan hizmetlerde uyum 
ve koordinasyon sağlamak, bu alandaki otorite boşluğunu ve yetki kar
gaşalığını gidermek için Kültür ve Turizm Bakanlığı gereken yetkilerle 
teçhiz olunmalı ve ifası zaruri olan bütün hizmetleri eksiksiz ve 
yeterli seviyede ifa edebilecek .şekilde yeni birimleri bünyesin
de oluşturmalı ve mevcutlarını ihtiyacı uygun olarak geliştirmelidir.

2.16, Kültür ve yayım hizmeti gören kuruluşların, özel jikle 
Kültür ve Turizm Bakanlığının, uzman personel ihtiyacını karşılamak 
için uzman yetiştirme tedbirleri yanında, yetişmiş uzman elemanları 
hizmette tutabilmek için gerekli imkân ve şartları sağlamak üzere 
Devlet Memurları Kanununda gerekli değişiklikler sağlanmalıdır.

2.17. Kültür hizmeti gören kuruluşların, özellikle Kültür ve 
Turizm Bakanlığının hizmetlerinde verimliliği sağlamak ve kurumlar 
arasında koordinasyonu güçlendirmek üzere, yerleşme düzenindeki da-



ğınıklığı giderici tedbirler alınmalıdır.

2.18. Hizmet birimlerince başka resmi ve özel kuruluş ve 
şahıslara yaptırılması zaruri olan yayım hizmetlerinin kalitesini 
koruyabilmek için bu hizmetlerin ihalesinin 2490 Sayılı Kanun hüküm
leri dışında tutulması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

V- KÜLTÜR FAALİYETİ YAPAN DİĞER KURULUŞLAR

1. DURUM

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı 
ve okulların dışında kültür faaliyeti yapan bazı resmî, gönüllü 
ve özel kuruluşların çalışmaları önem ve ağırlık taşımaktadır. Bu 
kuruluşları şöylece sınıflandırmak mümkündürs

1.1. Resmî Kuruluşlar:

Bazı belediyeler ve bankalar kitap ve dergi yayını yap
mak; kitap, resim ve sanat sergileri, folklofc şenlikleri düzenlemek; 
sanat ve kültür festivalleri, ödüller tertip etmek vs. gibi kültür 
faaliyetleri yapmakta veya bu gibi faaliyetleri yapan kuruluş veya 
tertip heyetlerine yardım ve destek sağlamaktadırlar.

T.R.T. de mevzuat boşluğundan yararlanarak ilgili bakan
lığın işbirliği ve denetiminden kopuk olarak fikir, san^, edebiy*t 
sinema, tiyatro vs. alanlarında kamu oyunu geniş ölçüde etkileyen 
ve kültür hayatını yönlendirmede büyük ağırlık taşıyan kültür ya
yınları yapmaktadır.



1.2. Yerli ve yabancı gönüllü kuruluşlar:

Bunlar dahilde demek veya vakıf statüsünde kuruluşlar 
olup her nevi kültür faaliyetleri yapmakta, çeşitli ödüller dağıtmak
tadırlar ve sayıları hayli kabarıktır. Bu arada bir kısım yabancı 
kuruluşlar menfi yayınları ile yurdumuzda faaliyette bulunmaktadırlar.

1.3* Özel Kuruluşlar:

Bunlar, bazı özel bankalar, kültür faaliyeti yapmak için 
kurulmuş kooperatif veya şirketler ve kişilerdir.

Bazı özel bankaların kitap ve dergi yayınları yaptıkları 
resim sergileri, yarışmaları, konserler, sanat şenlik ve festivalleri, 
düzenledikleri, bilhassa çocuk dergileri ve kitapları çıkararak, çocuk 
tiyatroları kurarak çocuklara dönük kültür faaliyetleri yaptıkla
rı; bazı yüksek tirajlı günlük gazetelerin de sanat sayfaları veya 
ilaveleri ve hatta çocuk dergileri yayımladıkları görülmektedir.

Bankaların bu alandaki faaliyetleri daha fazla önem ve 
ağırlık taşımaktadır.

Ancak bu saydığımız kuruluşların, belediyeler, bankalar 
ve T.R.T. de dahil olmak üzere, kültür faaliyetlerinin ve yayınlarının 
çoğunun millî kültürün gelişmesine, halkımızın, gençlerimizin ve ço
cuklarımızın millî duygularının, vatan, millet ve devlete bağlılık
larının güçlenmesine, tarihine, dinî ve millî değerlerine parlamen
ter demokratik rejime, insan hak ve hürriyetlerine bağlı iyi vatan
daşlar olarak yetişmesine tamamen müsbet katkıda bulunduğunu söyle
mek mümkün değildir.
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Aslında sanat ve fikirle hiçbir ilişkisi bulunmayan ve ta
mamen ideolojik maksada yönelik bu zararlı faaliyetleri için,halen 
daha ziyade bazı banka ve ticari kuruluşların ve Devletin geniş 
imkânlarını kullanan anarşistler bu kuruluşların kültür konusundaki 
bilgi ve tecrübe eksikliklerinden ve Devlet kesiminde kültür ala
nındaki otorite boşluğunun yarattığı kontrol ve jönlendirme yokluğun
dan yararlanmakta ve anarşi tohumlarını, 12 Eylül öncesine yeniden 
dönüşü hazırlamak ve hızlandırmak için körpe dimağlara ekmektedirler.

Devletin ve milletin bu duruma seyirci kalması mümkün değildir.

2 TEDBİRLER:

2.1. Bankaların, ticari kuruluşların derneklerin, vakıfla
rın ve belediye, T.R.T. gibi resmi kuruluşların yapacakları kül
tür faaliyetlerind.e uymalan gereken hususlar, Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca hazırlanmalı, bu kuruluşların faaliyetlerine izin veren 
ve denetlemekle görevli bulunan bakanlık, kuruluş ve kurullar (Ti
caret Bakanlığı ve Merkez Bankası, İçişleri Bakanlığı ve tlilikler, 
Devlet Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ve sair bakanlıklar ve 
kuruluşlar) yolu ile uygulanması sağlanmalıdır.

2.2. Bu konuda otorite boşluğu ve dağınıklığı muhakkak su
rette ve süratle giderilmeli ve sorumlu kuruluş açıkça tesbit olu
narak devlet adına yönlendirme ve denetleme yetkileri bu kuruluşta 
toplanmalıdır. Bu konuda görev ve yetkileri düzenleyici yeni mevzu
ata ihtiyaç duyuldıığu takdirde bu mevzuat Kültür ve Turizm Bakanlı
ğınca süratle hazırlanıp 1983 yılı içinde yürürlüğe konulmalıdır.



2.3. Bu maksadla gerekli organizasyon ve mevzuat çalışmala
rını, teşvik yönlendirme ve denetim hizmetlerini yönetmek üzere 
Kültür ve Turizm Bakanlığında yalnız bu işlerle görevli olacak bir 
kültürel teşvik ve yönlendirme dairesi kurulmalıdır.

VI- EĞİTİM

En geniş ve genel kullanılışı içinde eğitimi, öğrenmeyi yö
neltme ve kontrol yoluyla tecrübeye şekli vermek üzere yapılmış, 
maksatlı bir teşebbüs prosesi veya sonucu olarak değerlendirmek 
yerinde olur. Her derece ve türdeki eğitici faaliyetten maksat da, 
fertlere,içinde bulunulan toplumun değerlerini ve sosyal normlarını 
(yapılması istenen ve istenmeyen hususlar için kaideleri) öğretmek 
ve benimsetmek olmalıdır.

Bu bakımdan, eğitimin her safhadaki belirgin temel görevinin, 
sosyal ve kültürel mirasın birikimini ve sürdürülmesini sağlamak ol
duğu muhakkaktır. Her nesil, bu miras yoluyla, kültür birikimi prose
sini önceki neslin bıraktığı yerden devralarak, sürdürüp ileri götür
mek zorundadır. Bu mirasın, dil, tecrübe ve bilgi aracılığıyla, 
gereken zamandan çok daha kısa bir zaman dilimi içinde bir sonraki 
nesle aktarılabilmesi de mümkündür. Bundan başka eğitim, yalnız kül
türel mirası aktarmakla yetinmez; ulaştığı en yüksek merhalesinde 
araştırmalar, yenileştirmeler, buluşlar aracılığıyla ve ilim ile 
teknolojinin yardımıyla, hem yeni ve hem de tam çözümlenememi; eski' 
problemlere, yeni ve yeterli çözüm yolları bularak, kültürel mirasa 
katkıda bulunur. Eğitim için bir başka görev de topluma bir birliK ve 
dayanışma ruhu kazandırmasıdır. Eğitimin resmî diyebileceğimiz bu 
açık ve temel görevlerinin yanında, onların sonuçları sayılan daha 
bir takım saklı görevleri de bulunmakla beraber, kültür varlıklarını



koruma yönünden, eğitimin asıl temel hedefinin veya hedeflerinin,
"eğitim uygulamalarının ithal edilebilir bir emtia olamayacağı"
anlayışına ağırlık vermek şartiyle, denebilir ki, temelli olarak

oeğitimin iki ana sosyal fonksiyonu dikkati çekmektedir. 1 - Top
lumun kültürünün aktarılması, iletilmesi öngörülmektedir ki, okullar
yoluyla, toplumun ana modeli üzerinde ancak muhafazacı bir geçiş söz 

o
konusu edilebilir; 2 - Yenilikçi elemanların sağlanmasıdır ki, toplum 
için gerekli olan teknik, siyasi ve hatta artistik gelişmeler yönünde 
sosyal gelişmeyi başlatmak öngörülmektedir. Bununla beraber, bu fonk
siyonlar veya daha başkaları, bir ülkenin eğitim sisteminin nasıl 
çalıştığını ortaya koyan göstergeler olup, o toplumun kültürüne göre 
şekillenmekte ve eğitimi de, amaçları ve ilkeleri yönünden, bunlara 
göre değişmektedir. Aslında teknik ve değerlerin her ikisi de bir 
toplumun gelecek nesle aktardığı kültürün parçasıdır. Bu bakımdan 
istikrar ve değişme proseslerini birbirine zıt görmemek lazımdır. 
Bunlar arasında bir kılpayı fark olup birbirine sıkı surette bağlı
dırlar. Bundan ötürüdür ki eğitim sisteminde, istikrar ve değişme 
probleminin birlikte ele alınmasının gereği savunulabilecektir. Bu iti 
barla, kültürün aktarılması yolundan istikrar sağlamanın fonksiyonu 
ile yeniliği gözetenlerin temini suretiyle değişmeye yardımcı olma 
fonksiyonu, birbirini tamamlayıcı nitelikte hesaba katılmalı ve aynı 
zamanda kültürü aktarma ve yenileştirmenin, eğitimin ana sosyal 
fonksiyonuhun temelinde var-olan, başlıca tamamlayıcı iki yön olarak 
mütalaa edilmelidir. Demek oluyor ki, eğitimin temel fonksiyonlarından 
birisi toplumun kültürel değerlerinin ve davranış modellerinin son
raki nesillere geçmesidir. Bununla kastedilen de, toplumun temel 
sosyal ve kültürel uyumunu başarmasıdır. Ve hayatın geleneğe dayalı 
tarzlarını koruduğunu ortaya koymasıdır. Buna eğitimin muhafazacı 
fonksiyonu denir. Fakat modern bir toplumun da istekli, tenkitçi ve 
yapıcı, şartları hazırlayıcı fertlere de ihtiyacı vardır. Değişmeyi



sağlamak, eğitimin yenileştirici (yenilikçi) fonksiyonudur. Toplumun 
değişme hızına göre, bu fonksiyonlar arasında uyuşma olabileceği 
gibi, çatışma da olabilir. Bununla beraber, yenilikçi fonksiyon, 
bilgi nakli faaliyeti olarak; muhafaza fonksiyonu, birlik duygusu 
veya şuuru olarak, birbirini tamamlar alanlar şeklinde mütalâa edi
lirse, denebilir ki, tesirli olabilecek bir eğitim sisteminin ve 
politikasının birlik duygusunu aşılama ilkesine öncelik vermesi su
retiyle çatışmaların hafifletilmesi ve böylece toplumun huzurunun 
bozulmaması mümkün olur. Aslında buhranın, toplumun bütün üyelerinin 
kültürün şekil ve kalıbıyla uyuşamamasmdan doğduğu, bilinen bir 
gerçektir. Bu. bakımdan, eğitim sisteminin tatbikatında kültürel 
tabanın arka plâna itilmesi, yetişmekte olan gençleri pek çok davranış 
ve inanç alternatiflerinin seçimleriyle karsı karşıya getirmekte 
ve böylece delikanlılık çağındaki neslin ruhî baskı ve gerginlikle
rinin kaynağını oluşturmaktadır. Gencin yerleşmiş hayat örneklerine 
alıştırıldığı iptidaî topluluklar ile kırlık bölge topluluklarında, 
bu türlü tezahürlerin görülmemesi mânidar olsa gerektir. Halbuki, 
geçiş halindeki (değişmeye önem veren) bir toplum için ise, değer
lerin kesinlikle belli olmaması,sallantılı durumda bulunması, bu 
yüzden daha büyük önem kazanmaktadır. Görülüyor ki,tendinin (millî) 
birlik duygusuna öncelik veren bir eğitim sistemi veya politikası, 
değişmenin bozucu kuvvetlerine karşı koyabilecek durumdadır. Bu 
bakımdan denebilir ki, kültürün aktarılması prosesi, eğitimde hâlâ 
hayati bir fonksiyon olarak devam etmekte ve bu yüzden eskimiş ve 
modası geçmiş anlamında düşünülemeyeceği gerçeğini ortaya koymaktadır,

Ülkemiz gerçekleri bakımından, Atatürk, daha fakarya Savaşınuan 
önce, en gaileli günlerde bile, 15 Temmuz 1921'de Ankara'da Maarif 
Vekâletinin teşebbüsüyle toplanan "Maarif Kongresi"nae, "Bugün Ankara, 
Millî Türkiye'nin "Millî Maarifini kuracak" dedikten sonra, "Çocuk
larımız ve gençlerimiz yetiştirilirken, onlar bilhassa mevcudiyetiyle,



hakkıyla, bi rliğiyle taâruz edin bilumum yabancı anasırla mücadele 
lüzüm» ve efkâr-ı milliyeti kemâl-i istiğrak ile Jıer -mukabil fikre karşı 
şiddetle ve-'fedakârane müdafaa zarureti telkin edilmelidir." şek-r 
linde beyanıyla, daha o zaman, yani 1921 Temmuzunda, Türkiye'nin 
gelecek eğitim politikasmıda tazammu eden geniş perspektiften 
millî bir sosyal politikanın ana-çizgilerini belirliyordu. Atatürk,
1 Mart 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisini açış nutkunda da, 
bir taraftan, "Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri 
tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel 
Türkiye'nin istiklâline, kendi benliğine ve ananat-ı milliyesine 
düşman olan bütün anasırla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. 
Beynelmilel vaziyet-i cihana göre, böyle bir cidalin istilzam ey
lediği anasır-ı ruhiye ile mücehhez olmayan fertlere ve bu mahiyette 
fertlerden mürekkep cemiyetlere hayat ve istiklâl yoktur" şeklinde, 
eğitimin muhafazacı fonksiyonu için gerekli bir zemin ve destek ol
mak üzere, millî kültürü göstermekte, diğer yönden de eğitimin yeni
likçi fonksiyonu için de (27 Ekim 1922'de) "Gözlerimizi kapayıp mü
cerret yaşadığımızı farzedemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp, 
cihan ile alâkasız yaşayamayız. Bilâkis müterakki, mütemeddin bir 
millet olarak medeniyet sahasının üzerinde yaşayacağız, bu hayat ancak 
ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise, oradan alacağız ve 
her ferd-i milletin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve 
şart yoktur" anlayışıyla medeniyete işaret etmektedir.

Bununla beraber, Atatürk, bilgi, yani ilim ve fen yanında, 
önceliğin birlik duygusu (şuuru) unsuruna verilmesi gerektiği hakkm- 
daki kavi inancını, aynı nutkun sonraki paragrafında, "Çocuklarımıza
ve gençlerimize vereceğimiz tahsilin durumu ne olursa olsun, onlara

0 oesaslı olarak şunları öğreteceğiz; 1 - Milliyetine, 2 - Türkiye Dev
letine; 3°- Türkiye Büyük Millet Meclisine düşman olanlarla mücadele 
lüzumu; Efradı bu mücadele esbap ve vesaitiyle mücehhez olmayan mil-



letler için halce-ı beka yoktur" demek suretiyle, açıkça ortaya ko
yar ki, bir milletin " kendi benliği ve ananat-ı milliyesi"ile ilim 
ve fen" aksiyomlarının yer değiştirmesi asla söz konusu değildir. 
Cumhuriyet temelini kültürde gören ve " millî kültürün her çığırda 
açılarak yükselmesini Türk Cumhuriyetinin temel direği olarak temin 
edeceğiz" diyen Atatürk'ün kültürün muhtevası içinde bir boşluk ya
ratmak istemeyeceği de çok tabiidir. Nitekim, Atatürk'ün "Onuncu 
Yıl Nutku" bunun en belirgin örneğidir.

İşte, eğitimin muhafazacı fonksiyonu olarak ifade edilen kül
türel yönü, kültür varlıklarımızın korunmasında da benimsenecek 
en önemli bir hedef olarak, ele alınıp değerlendirmelidir. 0 halde, 
nasıl bir eğitim stratejisi tesbit edilip uygulanmalıdır.

Millî değerleri gözeten bir millî eğitim stratejisi, Türk 
milletini terkip eden Türk insanını (bütün fertlerini), ekonomik, 
sosyal, kültürel ve manevî yönden bulundukları seviyeden daha yük
sek bir seviyeye yükseltmeyi, kalkınmanın temel felsefesi ve ana he
defi saydığı ve kanun zemini olmak itibariyle, "Milli Eğitim Temel 
Kanunu"nda da "Türk Milletini çağdaş medeniyetin yapıcı, yaratıcı, 
seçkin ortağı yapmak", "genel amaç" olarak öngörüldüğü cihetle, 
"Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız" 
diyen sese kulak vermeli ve bunu gereğine uygun şekilde, bir eğitim 
felsefesinin tedvinine çalışmalıdır. Bu bakımdan, sosyal, kültürel 
ve manevî değerlerimizin en uygun şekilde birleşimini sağlayan 
değer hükümlerini ilme saygı, ferdî iradeye ve insan unsuruna sayrı, 
insanlığa saygı, küçüklere şefkat, büyüklere saygı, yardımseverlik, 
vatanseverlik, insan hakları, cihangirlik, yiğitlik, kahramanlık, 
fetih, çalışkanlığa yöneliş, alçak gönüllülük, fedakârlık, hürriyet
çilik, milliyetçilik, hoşgörü vb. gibi değişik türde örneklerle,



millî kültür unsurları ve millî hasletlerimiz olarak, Millî 
Eğitimin amaç ve ilkelerinde hedef tutan her derece türdeki okul
larda derslerin işlenişinde yansıtılmasına imkân ve fırsat hazır- 
lanmalıdır. Türk Kültür eserlerinin taşıdıkları mana ve değerinin 
tanıtılması ve benimsetilmesi yönünden, Türk Milletinin tarihi ma
cerasını ve şahsiyetini tam olarak bilmek, için halk arasında hâlâ 
canlılığını devam ettiren sözlü edebiyat kadar, millî hüviyetimizi 
belgeleyen yazılı edebiyata da önem vermek gerekmektedir. Bin yıllık 
yazılı Türk edebiyat ve kültürünün İslâmiyet ile yoğrulmuş olduğu a 
dikkate alınarak, Türk edebiyatının en eski çağlardan bugüne kadar, 
bütün sahaları, devirleri ve mahsulleriyle Türk Milletinin hayatını, 
zevkini, dünya görüşünü, hayal-gücünü aksettirdiği noktasından 
yoklanmalı ve hususiyle ideal görüntüsü (vision of greatness) veren 
örnekler değerlendirilmelidir.

Ulu önder Atatürk'ün "Onuncu Yıl Nutkü'nda "bu kutlu güne 
kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içinde", yapılan işlerin en 
büyüğünü, "temeli Türk Kahramanlığı ve yüksek Türk kültü: . olan 
Türkiye Cumhuriyeti" olarak vasıflandırmak suretiyle, "bundaki mu
vaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve bera
ber olarak azimkârane yürümesine borçluyuz" diyerek, "Millî kül
türümüzü muaöir medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız... Bunun 
içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, 
fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, millî 
birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle in
kişaf ettirmek millî ülkümüzdür" diye dile getirdiği "milli ülkü" 
ile "muasır medeniyet seviyesinin üstünde bir Türk kültürü"nü ve 
bu kültürün taşıyıcısı dil ile muhtevasını teşkil eden din, tarih, 
sanat, örf ve adetler, dünya-görüşü, millî birlik duygusu vb. un
surları hesaba katarak, öğrenen ve öğretenlerde istenen davranış



modelinin oluşmasına zemin hazırlayacak tertipte bir programlamaya
gidilmelidiro

Bu bakımdan, eğitim ile millî kültür yakınlığını ve irtiba
tını kurmak için, Türk Eğitim sisteminde millîliğin esas olduğu 
ilke olarak tesbit edilip korunmalı ve buna uygun olarak ahenk
leştirilmiş, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde ve muhteva 
çalışmalarında, Türk toplumunun kültürel değerlerinin kazandırılması 
millî hayat ile ilgisinin sağlanması ve millî hayata bağlanması esas 
alınmalıdır, Böylece, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımızın ve talep
lerimizin mantığı ile tutarlı olarak, milliliğin önceliği bir te
fekkür sistemine bağlanmalıdır.

Esasen, Atatürk'ün daha 1921'lerde meseleye bakış tarzının 
temelinde bulunan "millî Türkiye"nin "milli maarifi" teşditlerinin 
gerçekten değerini koruduğu, 12 Eylül 1980 öncesinin hadiseleriyle 
iyice sabit olmuştur. 1973 te yürürlüğe konulan "Millî Eğitim Temel 
Kanunü'nunun öngördüğü amaçlar ve ilkeler siyasi konjonktür orta
mında, yeterince işletilemediği için, tesirsiz bir görünüm intiba} 
vermiş olsa bile, söz konusu Kanunun elverişli yapısı dolayısıyla 
ilgili programlar yönünden, bunlara millilik önceliği tekeli içinde, 
işlerlik kazandırılması mümkündür. Bu itibarla, yeni bir kanun dü
zenlemeye gidilmeden de, belirli bir atıf sisteminin gözetilerek, 
bu "amaç ve ilkeler"in zemininde ve gerisindeki, eğitimin kutup 
yıldızı mesabesindeki "millî ideal ve değerler"e program muhtevası 
olarak açıklık getirilmeli ve öncelikler belirtilmelidir, fiate.-ı, 
yeni Anayasa çizgisi de, bunun gerekli olduğunun nirengilerini 
ortaya koymaktadır.



Esasen, ikinci Dünya Savaşından beri ortaya çıkan hadiseler 
ve hususiyle son çeyrek asırlık hâdiseler, doğrudan eğitimle ilgili 
olsun veya olmasın, artık şahsî gayelerden millî gayelere doğru, 
önceliği mühimseyen bir eğilimi sezdirmeye yetecek delilleri ihtiva 
etmektedir. Bu yönden, millî bekayı bir gaye olarak, eğitimin de 
gayesi olarak hesaba katmanın gereği, artık hissedilir hale gelmiş
tir. Son "Ata yurdu"nda hür bir millet olarak yaşama imkânı bulun
madığı takdirde, bütün öteki gayelerin beyhude olacağı tabiîdir. 
Demek oluyor ki, insanoğlunun eğitim nimetinden faydalanmasında, 
millî değerler ihmal edilmişse, bu eğitimin özünde çelişki vardır. 
Çünkü gerçek eğitimde onu besleyen hayati unsura, öğrencilerin ve 
öğretmenlerin ancak gerçek kültürel değerlerin kaynağıyla temasa gel 
meleri yolundan yaklaşmaları mümkündür.
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I- GİRİŞ

Kültür, bir insan, topluluğunun kendi tarihi tekâmülü 

hususunda sahip olduğu şuurdur. Bu insan topluluğu, bu tekâmül 

şuuruna atfen mevcudiyetini devam ettirme azmini -ğbs^eeriamtve 

ğfelİşM%BİA4^ sağlar.

Bu özelliğiyle kültür millidir.

Milli ktSÜKtrit teşkil ve temsil eden unsurlar, birbiri

ni kesen ve değişik nisbetlerde müşterek sahaları bulunan dai

reler manzümesi halindedir. Bu unsurların başında dil, din, 

muhtelif san'atlar ve onlara ortaklaşa hakim olan zevk, aynı 

zaman ve mekan çerçevelerinde yaşayagelmekten doğan ortak de

ğer hükümleri, ahlâk anlayışı ve ölçüleri, davranışlar, yaşa
yış tarzı, âdet ve an'aneler vardır. Yukarıda bahsedilen tari

hi tekâmül şuuru, bu dairelerin ortak sahasında, işaret edilen 

unsurların muîEassBBhaâsn halind» teşekkül eden bir renktir. 

Bunlardan herhangi birinin kısmen veya tamamen değişmesi, mil

letlerin maddi ve manevi hayatlarına, dolayısıyla kültürlerin

in karakterine akseder.

Bilindiği gibi dünyada ideolojik bir kültür savaşı 

hüküm sürmektedir. Türkiye'de bu ideolojik savaşın hedefleri 

arasındadır. Bu bakımdan bu yabancı kültür taarruzuna karşı ise 

bizim müdafaa tarzımız, "Millî kültürümüze sahip çıkmak, onu 
geliştirmek ve şuurlu bir bütün halinde yurt içi ve yurt dışın

da yaygınlaştırmak olmalıdır."



Milli kul tur politikamız tesbit edilirken milletimizin ka
rakterini oluşturan özellikler her' yönüyle bilinin ele alınmalıdır.

Uzun bir mâziden beri güçlü, medeni ve büyük bir millet o- 
larak varlığını sürdüren iürklerin çok yeniz sahalara yayılmaları, 
gittikleri yeni topraklarda iç içe yasadıkları toplulukların eski, 
köklü kültürleriyle karşılaşmalarına raîuen, erimemiş olmaları, çe
şitli kültür ve medeniyetlerin yasadığı yerleri "Vatan" yapabilmele
ri Türk karakterinin, hasletlerinin eseri ve bu eser de milli kültü
rümüzün cevherindeki yasama ve rneczetme gücünün delilidir.

Türk milleti, tarih bovunca bir devlet kurmadan yaşamamış
tır. Dini hayatında samimi ve müsamahakâr olmuş, devlet otoritesinde 
adalete önem vermiştir. Zaman zaman geniş sahalara yayılan hakimiye
tini ayakta tutabilmesi, gücünü dehşet ve korku uyandırmaktan çok 
adâlete, -teşkilatçılığa ve vesara dayandırmış olmasındandır. Ayrıca, 
güzel sanatların türlü sahalarında daima sadelikle inceliğin hassas 
ahengini bulup geliştirmiştir. Tarih boyunca bıraktığı maddi ve mane
vi hatıraların, izler ve eserlerin, komşu kültürlerden aldıklarını 
seçişi ve bunları milli potada eritişi ve yuğurusunun temelinde bu 
konularda sahip olduğu suur yatmaktadır.

II. TÜRK KÜLTÜR UNSURLARININ TESBİTt VE MUHAFAZASI :

1. Durum

Yurt içinde ve dışındaki Türk kültür unsurlarının tesniti 
hususunda her şeyden önce bunların mahiyetini acıkcs tavin etmek la
zımdır. Bu yapılmadıkça öz kültürümüzün bazı unsurları unutulmağa 
bozulmağa terk edilmiş olacak, bunların yerini de ön planda yabancı 
unsurlar alacaktır. Günkü bi - taraftan milli kültürü tesbit, .coruma



ve yaşatma çalışmaları sürdürülürken, diğer taraftan yine toplumun 

meiif&tlerişini hedef edinen başka faaliyetler, bu gayretleri önleyi

ci, gölgede bırakıcı, tesirsiz hale getirici ölçülere ulaşabilir. Ni

tekim turizm politikamızla ilgili faaliyetler arasında bunun örnekle

ri vardır.

Yurdumuzda, yakın zamanlarda, milli kültürümüzün hititler- 

den bu yana Anadolu'da yaşamış kültür ve medeniyetlerin bir karması 

olduğu kanâati revaç görerek yayılmağa başlamış, hatta dikkatler, bi

zi bugüne bağlayan ve varlığımızı sürdüren hayat halkalarından çok, 

kültürümüze hammadde olarak bazı şeyler vermiş kültürlerin kalıntı

larına çevrilmiştir. Bunlara karşı gösterilen ilginin mahiyeti ve sı

nırları, milli menfaatlerimiz bakımından yanlış, hatta tehlikeli bir 

nisbetsizlik içinde gelişmektedir. Meselâ milli kültürün bin yıla ya

kın bir devrede vatan haline getirdiği, "Anadolu" yaptığı yurdun bir

çok köşelerinin unutulmuş, silinmiş eski adları birer birer yeniden 

canlandırılmaktadır. Pek tabiî olarak her türlü tarihi iz ve eserin 

araştırılması, korunması, tanıtılması, ilmin ve medeni bir toplum ol

manın gereğidir. Ancak, bunlar bir tarih hatırası olarak ele alınmalı 

ve böyle tetkik ve takdim edilmelidir.

Bu hareketlerde Türkiye'yi cazip bir turizm ülkesi yapıtıak 

gayretinin bulunduğu açık cır. Anca,o, Türkiye'ye gelen yabancının bu

radan ayrılırken hatıra olarak götürdüğü intihaların ağırlığını, biz

den, milli kültürümüzden edindiği izler teşkil etmelidir.

Biz herşeyden önce, bu toprakları, hatta üzerinde yasayan

larla birlikte, vatan yapan milli kültürün hatıralarını her türlü iz 

ve eserleriyle korumaK, yaşatmak ve geliştirmek zorundayız. Bu, millet 

çe ayakta durabilmemiz, yaşayabilmemiz için şarttır.



 ______ Eskiden,_toplumların yabancı kültür unsurlarını seçebilme
leri ve bunları kendi bünyelerinde şekillendirmeleri insanın yaratılı
şında mevcut olan bir nevi korunma gücü ve hayat temposunun daha ağır 
seyri içerisinde gerçekleşebiliyordu. Fakat teknolojinin, modern ha
yat ve vasıtalarının ezici, söküp sürükleyici akışı, günümüzün çok çe
şitli yayın vasıtaları, bu korunma gücünü zayıflatmıştır. Bunun neti
cesi olarak toplumlar, erimekten kurtulma, varlıklarını, şahsiyetle
rini yaşatabilmek için aynı silahlarla bir nevi karşılıklı korunma- 
yıkma yarışma girmişlerdir. Bu sebeple bir milleti bu mücadelede tabiî 
direnme gücüyle kendi haline bırakmak doğru değildir. Her türlü imkan 
ve vasıtadan faydalanarak milli kültürün canlı ve güçlü tutulması, ko
runması bir zarurettir.

2. Tedbir ve Tavsiyeler

Kültür unsurları üzerindeki tesbit ve inceleme çalışmaları 
başlıcaları aşağıda belirtilen şu sahalara yönelmelidir.

Dil, Edebiyat, Mûsikî, Güzel Sanatlar, Din ve Temel Değerler, 
Tarih, Örf ve Adetler  vb.

Türk kültür unsurlarının muhafazası konusunda şimdiye kadar 
yapılanlar tabiatıyla çok sınırlı kalmıştır. Arşivcilik ve müzecilik 
alanlarında büyük boşluklar vardır. Bant, fotoğraf ve film arşivleri
miz yetersiz ve teknik imkanlardan yoksundur. Türkiye çapında bir 
folklor müzesine ihtiyaç vardır. Eski evlerimizin muhafazası genellik
le "tesbit" ten ileri gidememekte ve bu uygulama kültürümüze fayda sağ
lamak bir yana şehirlerimizin görünümünü pejmürdeleştirmekte ve çok 
kere bu evlerin sahiplerine birer dert olmaktadır.



Türk kültür unsurlarının yurt içinde ve yurt dışında tesbi- 
ti ve muhafazası muklaka bir teşkilatlanma ve eğitim meselesidir.

2.1. Yurt İçinde 

2.1.1. Teşkilatlanma

Yurt içinde milli kültürün yaşayan unsurlarının tesbit ve 
muhafazası, birçok bakımdan birbirine bağlı çalışmalarla gerçekleşti
rilebilir.

Öncelikle yurt içinde Türk kültür unsurlarının tesbit ve mu
hafazası için gerekli çalışmalar müstakilen teşkilatlandırılacak bir 
Kültür Bakanlığı bünyesinde toplanmalıdır. Kültür bakanlığı teşkila
tının sadece bir İdarî, mâlî ve personel üniteleri olmaları yerine, 
araştırma, tesbit ve muhafaza faaliyetleri yapabilecek karaktere dö
nüştürülmesi gerekir. Folklor, Sosyoloji, Antropoloji, Tarih, Dil, Din, 
Sa at Tarihi ....vb. alanlarında araştırma ve inceleme yapan üniversi
telerin ilgili bölümleri, bu bölümlerin öğretim üyeleri ve bu konular 
üzerinde çalışmaları ile tanınmış ki i ve kuruluşlar ile işbirliği 
yapılması, gereken hallerde bu kuruluşlara ve kişilere araştırma proje
lerinin teklifi düşünülmelidir. Ayrıca bu konularda çalışmalarda bulun
mak üzere meseleyi bilen ve anlayan kişilerden ve kuruluşlardan mey
dana gelecek bir heyet "Türk Milli Kültürünü Araştırma Merkezi" adlı 
bir müessese etrafına toplanarak faaliyet göstermelidir.

Yurt içinde Türk kültür unsurlarının tesbit ve muhafazası 
tabiatıyla sadece Kültür Bakanlığı’nm çalışmalarına bırakılmamalıdır.
Bu konuda en önemli vazife, istisnasız olarak bütün devlet kuruluşla
rımıza düşmektedir. Kültürün, Millet ve devlet hayatındaki büyük öne
mini insanımıza ciddi bir eğitimle yine devlet anlatmalıdır. Dolayısıyla



yurt içindeki Türk kültür unsurlarının tesbit ve muhafazası konusun
da bağlıca tedbirlerden birisi de okullarda ve devlet kuruluşlarının 
basın ve yayın vasıtalarından faydalanarak milli kültürün öneıni ve 
değeri hakkında tesirli ve inandırıcı telkinler ve yayınlar varılma
sıdır .

Bunlardan başka, hemen başlatılması gereken bir is, l'ürkive- 
de veya dışarıda bugüne kadar yanılmış çalışmala in neticelerinin bir 
merkezde toplanmasıdır. Türkiye'de konu ile ilerili olarak yapılmış ça
lışmaların çoğu dağınık olduğu işin, bir bütün olarak görülememekte, 
tekrarlanmakta ve tesirsiz kalmaktadır. 3öz konusu tesbit ve derleme 
hususlarında, yukarıda bahsi gecen Türk Milli Kültürünü Araştırma 
Kerkezi şemsiyesi altında " i’ürk Kültürünü Araştırma Enstitüsü," "Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı" ve Üniversiteler sibi kuruluşlarla plan
lı bir işbirliği ve yardımlaşma sairirnmalıdır. Böylece milli kültür 
unsurlarının tesbiti ve teökikine dair eserleri ''e diğer belgeleri 
içine alan bir kütüphane ve arşiv kurulmalı, belgelerin tesbitinde 
mümkün olduğu kadar, sadece bibiivografik künyelerin değil, asillerin
in veya fotokopilerinin toola.nmasına çalışılmalıdır.

2.1.2. Eğitim

Kültür unsurlarımızın tesbitinde ve Muhafazasında en önemli 
mesele eğitimdir. Kliltü değerlerimiz ıca sisinde, en «avıf cl-’uğumuz 
noktalardan biri de eğitimdir. Türk kültür unsurlarının tesbit ve mu
hafazası çalışmalarında ihtivao duvulan gerekli eğitimi görmüş, vncıriı 
uzman elemanların yetiştirilmesi zaruridir. Söz sonunu elemanların 
nazari bilgiler yanında saha çalışması yanacak şekilde yetiştirilme
leri lazım gelir. Bu elemanlar öncelikle su konularda ihtisas s a ü b i  
olarak yetiştirilmeli ve bunların kendi sahalarında istihdamlarının 
maddi ve manevi gerekleri sağlanmalıdır.



- Eski eserler, şehirler, abideler, kitabeler....,

- Eski yazı ve basma eserler,

- Osmanlı arşivi,

- Türk musikisi,

- Türk temaşa sanatları,

- Yaşayan diğer halk kültür tezahürlerinin tesbiti.

Kültür unsurlarının tesbitinde, muhafazasında, değerlendi

rilmesinde, tanıtılmasında Türkçe'nin birinci derecede önemi vardır. 

Zira nesiller arasında kopukluk meydana getiren bir dil anlayışı kül

türümüzün yozlaşmasına yol açacaktır. Halk edebiyatımızın, masalları

mızın, destanlarımızın, efsanelerimizin, türkülerimizin, fıkralarımı

zın tesbitinde ana kaynaklar kadar dilin de önemi ortadadır. Kaynak

lar en ücra köylere kadar gidilerek ses cihazlarıyla tesbit edilece

ğine, sonra yazılı hale getirileceğine göre halk dilimize dr-e 'ecLeferyatı 

miza giren kelimeleri bilmek mecburiyeti vardır. Bu bakımdan Kültür 

Bakanlığı, ilgili kuruluşlarla birlikte çalışarak, Cumhuriyet dönemi 

yakarlarımızın eserlerinde yer alan yasayan kelimelerden meydana gelen 

Türkiye Türçesine dâir bir büyük sözlük hazırlamalıdır. Böylece yeni 

nesillerin dünkü kültür eserlerimizi ve hatta, 15-20 yıl önce ölen 

değerli hikayecilerimizi, romancılarımızı, sairlerimizi anlayamamak, 

okuyamamak kısırlığı ortadan kaldırılmalıdır.

Kültür unsurlarımızın tesbitinde bilgi kadar sevginin de 

büyük önemi vardır. Bizi millet haline getiren ve bizi başka millet

lerden ayıran örfümüzü, adetimizi, sanatlarımızı, edebiyatımızı, tari

himizi, dilimiei, dinimizi... bu tesbit isinde çalışan kimselere sev

dirmediğimiz müddetçe, sonuç almamız mümkün olmayacaktır. Kısaca, 

bilgisiz ve sevgisiz yola çıkamayız. Kendi kültür kaynaklarımıza - 

keyfi ve hissi ölçüler içinde bakamavız. Bilgi ve sevgi, ancak dev-



letin ciddi bir eğitim siyasetiyle verilebilir. Bilhassa orta öğre
tim müesseselerinin müfredat programlarına, çenelerin kültür unsur
larını tanıyıp seçebilmelerini, bunlarla ilgilenmelerini sağlayacak 
hazırlayıcı bilgilerin konulması ve böylece, avnı zamanla gelecekte
ki nesillere, milli kültürü yasatacak, or.u koruyacak, geliştirecek 
zevk ve şuurun verilmesi gerekmektedir.

2.2. Yurt birinde.

2.2.1. Teşkilatlanma ve ESİ tim

Halen Kültür ve turizm Bakanlığı, Pilli Yğitim Bakanlı
ğı ve Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak ve değişik isimler ve unvan
lar altında yürütülen dıs kültür münasebetlerimiz eksik ve yetersiz
dir. Söz konusu münasebetleri yürüten ilgili kurum ve kuruluşlar ara
sında ortak bir kültür rolitikasınm olmadığı, haberleşme ve işbir
liği eksikliği olduğu bir gerçektir. Bu durumun kaynak artırmak, per
sonel takviyesi vapısak suretiyle düzeltilmesi mümkün değildir. Bu 
sebeple sırf dıs dünyaya dönük bir teşkilatlanmaya gidilmelidir. pv 
konuda İngilizlerin, ABD'nin, "ranBizlrrm, Almanların ve T)o*u cku. 
ülkelerinin dıs kültür kuruluşları örnek teşkil edebilir. lürki"e’nir 
kültür varlıkları açısından dışarıda tanıtılması faaliyetlerinin 
Türkiye'de kurulacak üst düzeyde bir birimin yetki ve sorumluluğu 
altında tek elden yürütülmesi uygundur, "i tekim, Türkiye'nin dısTidp 
tanıtılması faaliyetlerini koordine etmek üzere, Başbakanlık Tanıc^c 
Müsteşarlığı 'nır. kurularak çalışmaya başladığı memnuniyetle müva "e 
edilmiştir. Böyle bir teşkilatlanma içinde, kültürel tanıtma f-'--. di
yetlerinin de ilgili makam ve kuruluşlarla Tanı cm?, l/üs te-arl ığı ara
sında organik bağ kurulması suretiyle insicamlı bir şekilce vürütül- 
mesi sağlanabilir.



2.2.2. Uygulama için hedefler

- Yurt dışındaki Türk kültür unsurlarının teshili ve muhafa
zası zor ve çok uzun vadeli bir çalışmayı gerektirebilir.

Bu bakımdan evvela, bazı ülkelerde aleyhimizdeki kanaatle
ri silmek, kendimizi çeşitli alanlarda onlara kabul ettirmek mecbu
riyetindeyiz. Oünkü bizi sevmeyen, bizden nefret eden, bizden korkan 
ülkelerde kültür unsurlarımızın tesbit ve muhafazası imkansız gibi
dir. Hakkımızdaki bu yanlış kanaatleri, siyasi ve iktisadi münase
betlerimizle, kültür alış verişlerimizle uzun vadede giderebiliriz. 
Siyasi ve iktisadi münasebetler yanında, yurt dışındaki Türk kültür 
unsurlarının tesbiti ve muhafazası işin ilkönce o ülkelerle kültür 
anlaşmaları yapmak ve bunu çok iyi değerlendirmek mecburiyetindeyiz.

Kültür anlaşmaları yanında, yeryüzünün her yanma uzanan bi 
radyo ağı ile bütün Türk lehçelerinde Türkiye'yi tanıtan, tarihimizi, 
medeniyetimizi*ve dinimizi aydınlatan kültür pr gramları hazırlamak 
birçok fayda sağlıyaoaktır.

Bugün milli.sınırlarımız-dışında!en az 70 _-8Qaaa en az 
milyon soydaşımız yaşamaktadır. Bu-camianın yazılı edebiyatsjpiyatı, 
sanatı, tarihi ve folkloru vardır. Devletimiz, çeşitli milletlerden 
yüzlerce eseri, kendi .yayınları arasında bastırmıştır. Fakat hemen 
yanımızdaki İran'da, Irak'da Sovyetler'de, Balkanlarda ve Çin'de 
yaşayan soydaşlarımızın edebi ve tarihi eserlerinden ancak birkaçı
nı ele alabilmiştir. Halbuki bu ülkelerdeki Türk asıllı yazarların 
siyasi olmayan eserlerinin mutlaka Türkiye Türkçesine çevrilmesinde, 
devlet imkanları ile basılmasında, çeşitli vesilelerle bu yazarlara 
ödüller verilmesinde ve Türkiye'ye davet edilmesinde sayısız fayda-



lar vardır. Ayrıca söz konusu yerlere devlet yayınlarından çeşitli 
kitaplar göndermek, oralardaki yazarları Türk kültürü üzerinde araş
tırmalar yapmaya teşvik etmek yapılması gerekli çalışmalar arasın
dadır.

Yurt dışında 'Türk Dili ve Edebiyatı ve i'ürk Tarihi alanın
da çalışmalar yapılan üniversitelere çeşitli yollarla, sistemli olara- 
yayın, öğretim üyesi ve araştırıcı bakımından vardım yanılması çok 
önemli bir kültür hizmeti olacaktır. Bunlardan basıları mercekten 
yardım beklemektedir. Mesela I' «tütere 'de üniversitelerdeki bazı 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin maddi imkansızlıklar sebebi ile 
kapanmak tehlikesi ile karşı karsıya bulunduğu bir mercektir. Basta 
Sovyetler birliği olmak üzere, dünyanın çeşitli ülkelerinde Türkolo
ji dalındaki ciddi eserler titizlikle güzden geçirilmeli, ilmi hüvi
yette olanlar mutlaka Türkçeve cevrilmeli, yazarları çeşitli şekil
lerde ödüllendirilmen ve bu konuda yeni eserlerin yazılmasına im
kan hazırlanmalıdır. Bu konuda bugüne kadar yeterli bir çalışma ya
pılmamıştır. Bu büyük eksiklik süratle giderilmelidir. Ayrıca dışa
rıda lisans üstü öğrenim yapanlardan, sahaları mev^u ile ilgili olan
ların, oralarda mevcut milli kültür unsur ve vesikalarını tesbit ve 
incelemeye yöneltilmeleri gereklidir.

Türkiye dışında, kendi haline bırakılmış kültür ve medeni
yet unsurlarımız her gün erimekte, kaybolmaktadır. Bu cebenle yurt 
dışında bulunan Türk-İslâm medeniyetinin eserleri olan bütün camile
rimizin, medreselerimizin, kervansaraylarımızın, köprülerimizin, 
çeşmelerimizin, evlerimizin, mezarlarımızın... şevler, desteğiyle /e 
üniversiteler eli ile tesbitleri yapılmalı, resimleri, filmleri çe
kilmeli , rölöveleri çıkarılmalı, korunmalı ve onarılmasıdır. Bu -,'c- 
nularda bir taraftan UNESCO'nun diğer karaftan bu eserLerin Duiurr.u- 
ğu ülkelerin dikkatleri çekilmeli ve yardımları es.*!---amali di”. Bu
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arada, bilhassa Moğolistan hükümeti ile temasa geçilerek orada bulu
nan eski Türk kitabelerinin ya oralarda iyi muhafazası ve bakımı sağ
lanmalı veya mümkünse bu kitabelerin maddi karşılığı ödenerek Türkiye' 
ye nakli hususu kısa zamanda gerçekleştirilmelidir. Türkiye'de nasıl 
eski çağlara ait yabancı kültür unsurları bulunup ortaya çıkarılıyor 
ve muhafaza ediliyorsa, Türk kültürü'de aynı şekilde dışarıda araş
tırılmalı, muhafaza edilmeli ve tanıtılmalıdır. Türk kültür unsurla
rının yurt dışında tesbiti ve muhafazası için o ülkelerin ilgili İlmî, 
resmi ve özel kuruluşları ile işbirliği yapılabileceği gibi oralara 
zaman zaman derleme ve inceleme ekipleri de gönderilebilir. Dünyanın 
çeşitli memleketlerindeki müzelerde Türk elişleri ve giyim kuşamı ile 
ilgili kolleksiyonlar mevcuttur. Bu müzelere gezici sergiler gönderi
lebileceği gibi, mevcut kolleksiyonların zenginleştirilmesine de yar
dımcı olunabilir.

III. MİLLİ KÜLTÜRÜN YURT DIŞINDA TANITILMASI VE YAYILMASI :

1. Durum

Günümüze kadar milli kültürümüzün yurt dışında tanıtıl
ması yönünde sürdürülen çalışmalar, ülkemizin çeşitli yönleriyle ta
nıtılmasına yönelik faaliyetlerde genellikle görüldüğü gibi, açık 
seçik, tutarlı ve devamlılık gösteren bir politika uygulanamamış ol
ması, bu konuda görev alan kuruluşlarımız arasında işbirliğinin ger
çekleştirilmemesi, tanıtma faaliyetlerinin çoğu zaman ülkemizin ger
çek özelliklerini, ihtiyaç ve imkanlarını yansıtacak şekilde düzen
lenmemesi, bu faaliyetlerin hitap ettiği topluluklarda ülkemiz ve 
milletimize karşı ilgi ve sempati yaratmayı sağlayacak düzeyde zevk
li ve bilinçli biçimde gerçekleştirilmemesi ve nihayet dış tanıtma



hizmetinin bir ölçüde sahalarında yeterince uzmanlık, hatta bilgi ve 
tecrübe sahibi olmayan, konunun ciddiyetine nüfuz edememiş görevlile
re verilmesi gibi nedenlerle beklenilen başarıya ulaşamamıştır. Hatta 
zaman zaman bir tanıtma faaliyeti gerçekleştirilirken, farkına varıl
mayan bazı yan faktörler dolayısı ile ters sonuçlar alındığı, bu yüz
den ülkemiz ve insanları hakkında bazı ülkelerde haksız, abartılmış, 
genelleştirilmiş olarak yayılan önyargıların giderilemediği, diğer 
bazılarında ise, bilgisizlikten ileri gelen bir kayıtsızlığın devam 
ettiği görülmüştür.

Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması alanında başa
rılı olabilmek, Türkiye'nin kültür varlığının, dünya milletleri ara
sındaki yerinin bir toplum ve o toplumu teşkil eden fertler olarak 
özelliklerinin, maddi ve manevi değer ve imkânlarının, dünya tarihi 
içindeki rolünün, kalkınma yolundaki bir ülke olarak sosyo_ekonomik 
potansiyelinin diğer ülkelerce en iyi biçimde anlaşılmasını ve de
ğerlendirilmesini sağlamakla mümkündür. Bu istikametteki çalışmalarda 
başlıcaları aşağıda belirtilmiş olan su gerçekler ve ilkeler gözönün- 
de tutulmalıdır :

- Yabancı ülkelerin çoğu ülkemiz, insanlarımız ve kül
türümüz hakkında yanlış veya en azından yetersiz bilgiye sahiptir.
Bu ise, dünyadaki son siyasi gelişmeler içerisinde bilinen nedenler
le, zaman zaman dozu artırılarak aleyhimizde yürütülen kötüleme kam
panyasının tesirli olmasını kolaylaştırmaktadır.

- Bu olumsuz gelişmeyi durdurabilecek, ülkemizi ve in
sanlarımızı doğru görünümü içinde dünya milletlerine tanıtacak sağ
lıklı bir tanıtma politikasının tesbiti ve uygulanması, bir ölçüde



bekamız ve kalkınma hamlelerini kesintisiz sürdürebilmemiz için ge
rekli olan huzur ortamının temini ve bunun devamlılığı bakımından da 
önem taşımaktadır.

-Ülkemizin maddi ve manevi değerlerinin, milletimizin ahl&k 
ve karakterinin, kültür birikiminin diğer ülkelerde gerektiği gibi 
saygı ile değerlendirilmesinin, yabancı ülkelerle kültürel ve ekono
mik alanlarda olduğu gibi siyasi alanda da karşılıklı anlayış ve say. 
gı esasına dayalı sağlam dostane ilişkiler sürdürülmesinde büyük ro
lü vardır.

-Yurt içinde ve dışında tanıtmaya yönelik politikalar kadar 
uygulamayı oluşturacak programların da öncelikle ülkemize ve mille
timize bu saygınlığı sağlayacak veya pekiştirecek ciddiyet ve sorum
luluk duygusu içinde hazırlanması ve yürütülmesi gereklidir.

-Hazırlanacak politika ve programların hedef alman toplum 
veya topluluk hakkında ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin zemin ve 
zamana uygunluğu açısından yapılmış gerçekçi araştırmalara dayandı
rılması, başarılı bir uygulamanın esasını teşkil eder.

-Tanıtma politika ve programları ile ilgili çalışmaların mo
dern propaganda iletişim ve halkla ilişkiler teknik ve yöntemleri 
ile ele alınması ve bu alaAlarda geş.erli teknik icaplara göre hare
ket edilmesi gereklidir.

-Tanıtma faaliyetlerinde araştırma çalışmaları kadar önemli 
olan diğer bir husus, uygulanan programın etkilerinin ineelenmesi ve 
sogyo—psikolojik yönden yorumlanmasıdır.



2. Tedbir ve Tavsiyeler

2.1. Kültürümüzün yabancılara tanıtılmasında yararlanı 

lan iki vasat vardır: Yurt içi ve yurt dışı.

Yurt içindeki faaliyetlerle tanıtma, bir bakıma 

daha tesirli, buna mukabil ccha kolay gerçeklestirilebilencir. Ger

çekten ülkemizi ve milletimizi tanımak için yurdumuza gelen yaban

cıya, kültürümüzü kendi ortamımız, tarihimiz, coğrafyamız, günlük 

hayatımız içince, müşahhas izler bırakacak şekilde tanıtma fırsatı

nı elde etmiş olmaktayız. Bu fırsatı değerlendirirken, .■'yukarıda ceği 

nilen kolaylığın rehavetine kapılmadan, tanıtma faaliyetini gereken 

ciddiyet ve sorumluluk duygusu içince gerçekleştirmeye yönelmek cn 

planda tutulmalıdır.

Yurt dışı vasatta tanıtma faaliyeti daha cok 

güçlük arzeder, daha çok masraflıdır. Türkiye’de hazır bulunan 

ortam faktörünün desteği de olmadığından tesirli olabilmek için ceiıa 

fazla dikkatle ve bilinçli bir biçimce düzenlemeye muhtaçtır.

Her iki vasatta tanıtma faaliyetleri için şu 

gerçeklerin benimsenmesi, Politikanın tesbitinde, planlamada ve t is

metin yürütülmesinde bunların daima gözönünde bulundurulması gere

kir:

- Türk kültürü dünyanın en eski ve sürekli kültür

lerinden biridir. Çin, Hin<3, Arap, Yunan kültürleri kadar köklü ve 

süreklidir.

Bu kültür, tarih boyunca çok ger is bir



coğrafi alanda çeşitli devletlerde yaşatılmış ve gelişmiştir.

Bugün de Türk kültürü dünyada en yaygın kül
türlerden biri olarak hayatiyetini sürdürmektedir. Türk dili, leh
çe farkları gözönünde bulundurulmak kaydiyle çok geniş bir çoğrafi 
alanda konuşulan dillerden biri olmak özelliğini korumaktadır.

Türkiye Batı'ya açılmış olmakla beraber, tarihi 
ve manevi bağlarla İslâm kültür ve medeniyeti içinde ayrı bir yer 
muhafaza etmektedir. Türk kültürünün İslâm ülkelerinde gerektiği 
gibi tanıtılması, bu ülkelerle ilişkilerimizde geçmişte görülen olum 
suz unsurları gidermek bakımından da yararlı olacaktır.

2.2. Milli kültürün tesbit ve muhafazası çalışmaların
da olduğu gibi, tanıtma ve yayma faaliyetlerinde de milli kültür un
surlarını bilen, seven ve bu bilgi ve sevgi ile kültürümüzü yaşata
bilecek, tanıtabilecek insanları yetiştirmek, bu alanda görev alacak 
kimselerin böyle bir eğitimden geçmelerini sağlamak gerekir. Bu konu, 
da aydınlarımıza da ayrı bir görev düşmektedir.Aydınlarımız arasında 
milli kültür unsurları karşısında anlayış ve tavır bakımından farklı 
görüşler ortaya atıldığı görülmektedir. Oysa, bağlı olduğu toplumun 
kültür değerlerini temsil etmek durumunda olan her aydın, içte ve 
dışta onu caniı ve güçlü bir şekilde yaşatacak, zamana ve şartlara 
uygun olarak gelişmesini sağlayacak bir müessese olmak itibariyle, 
bu konunun bilinci içinde, milli kültür bahsinde çelişkiye düşmeme
leri kendilerinden beklenen bir husustur.

2.3. Kültürümüzün yurt dışında tanıtılmasında belirli 
bir hedefe varmak için, milli kültür unsurlarının tesbit ve muhafa
zası çalışmalarında olduğu gibi, k°nuyu bir eğitim ve teşkilatlanma



meselesi olarak ele almak gerekir.

Eğitim bahsinde öncelikle şu hususun gerçekleşti
rilmesi önemlidir. Türkiye'nin kültür ve medeniyet .yarışmasında bugün 
içinde bulunduğu yerin tesbiti, noksanlarımızın sebeplerinin araştı
rılması, çıkış yollarının belirlenmesi, genç nesillere bu konuda ka
ramsarlık yerine hamlecilik zihniyetini verecek milli kültür unsurla
rımız hakkında sadece bilgi değil benimseme ve sevgi aşılayacak bir 
eğitim uygulanmalıdır.

2.4. Teşkilâtlanma bahsinde ise, Kaporumuzun ikinci 
bölümünde Türk kültür unsurlarının yurt dışında tesbit ve muhafazası 
için öngörülen teşkilâtlanma konusuna değinen 2.2. paragrafında belir
tildiği gibi, üst düzeyde bir birim düşünülmelidir. Böyle bir teşki
lâtlanmada, tanıtmanın genel politikası ilke ve hedefleri, ülkemizin 
kültürel değerleriyle tanıtılması alanında görev üstlenen kamu kuru
luşlarının temsil edileceği bir yüksek Koordinasyon Kurulunda tesbit 
edilmeli, uygulamada her kuruluşa düşeçek görev bu Kurulda kararlaş
tırılmalı ve gelişmeler takip edilmelidir.

2.5- Yurt içi ve dışı tüm tanıtma faaliyetlerinin yürü
tülmesinde üst düzey birimi olarak teşkilâtlanması öngörülen Başba
kanlık Tanıtma Müsteşarlığının Yüksek Koordinasyon Kurulu ile vakm 
bir ilişki içinde olması işin tabii icabıdır. Türk kültürünün tanı
tılması alanında görev üstlenen bütün Bakanlık ve Kamu Kuruluşları
nın da Tanıtma Müsteşarlığı ile organik bir irtibatı bulunması ge
reklidir.



2.6. Türkiye dahili için yukarıda genel hatlarıyla de

ğinilen teşkilâtlanma konusunda yabancı ülkelerdeki teşkilâtlanma 

ayrı bir önem arzetmektedir. Gerçekten şimdiye kadar yabancı ülke

lerden kültür alanında görev alan çeşitli Bakanlıklara mensup kişi

lerin çalışmalarında bir ahenk ve işbirliği gerçekleştirilmemiştir. 

Hatta, bu görevlilerin sıfatlarının esas iştigal konularını belirle

yecek şekilde düzenlenmesini dahi gerçekleştiremediğimiz bir gerçek

tir. Nitekim bazı yabancı ülkelerde,-Kültür-Ataşesi: feSfati^ileİMİllı 

Eğitim Bakanlığınca o ülkedeki Büyükelçiliğimiz nezdinde görevlen

dirilen kişi, kültürümüzün tanıtılması görevi yerine sadece o ülkede 

yüksek öğrenim yapan öğrencilerin durumunu takip etmek, işlemlerini 

yürütmekle meşguldür ve kendi makamlarımıza karşı görevi Öğrenci Mü

fettişliğidir. Kültür Ataşesi sıfatlı bir görevlinin bulunduğu bir 

Büyükelçiliğimizde Kültür Bakanlığımızca görevlendirilmiş ve o ülke 

makamlarına Kültür Müşaviri olarak tanıtılan bir görevlinin bulundu

ğu, kültürel tanıtma faaliyetleriyle iştigal ettiği görülmüştür. Bu 

durumda Kültür Müşaviri ile Kültür Ataşesinin biribiriyle irtibatı 

bulunmadığını mahalli makamlara izah etmenin ne kadar güç olacağı 

anlaşılabilir. Aynı ülkedeki Büyük Elçiliğimiz ve Başkonsoloslukları

mız nezdinde görevli olan Eğitim Baş Müşaviri ve Müşavirlerinin ise 

sadece o ülkedeki işçi vatandaşlarımızın çocuklarının ilk ve Orta 

öğretim meseleleriyle meşgul olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığımız

dan gönderildikleri bilinmektedir. Öte yandan kendi Makamlarımıza 

karşı Turizm Bür°su, yabancı makamlara karşı tanıtma Müşavirliği ve

ya Ataşeliği olarak isimlendirdiğimiz birimlerin, halen "Kültür ve 

Turizm Bakanlığı" tarafından Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarımız 

nezdinde atanan görevlilerce yürütüldüğü malumdur. Ülkemizin turis

tik değerlerinin tanıtılması .istikametinde çalışan bu^^JL^şfeiş^iia^nir. 

kültürel varlığımızın tanıtılması görevini de üstlenmiş olmaları bek

lenir.



2.7. Sıfatları bakımından ahenk sağlanamadığı aşikâr 
olan bu görevlilerin iştigal sahaları ve sürdürdükleri faaliyetler 
açısından da yekdiğerini tamamlamaya yönelik yeni bir düzenlemeye 
ihtiyaç vardır. Herşeyden önce bu görevlilerin sıfatlarının daha ger
çekçi biçimde tesbiti ve herbirinin, "1173 sayılı Milletlerarası Mü
nasebetlerin Yürütülmesi ve K°°rdinasyOnu" hakkmdaki kanunun hüküm
lerine uygun olarak, nezdinde görev aldıkları dış temsilciliğimizin 
denetim ve gözetimi altında bu hizmeti ahenk' içinde y i i - “  Yü
rütmeleri sağlanmalıdır. Türk kültürünün yabancı ülkelerde tanıtıl
ması ve yayılması çalışmalarında, iç teşkilâtlanmada yüksek Koordi
nasyon Kurulu, Tanıtma Müsteşarlığı ve ilgili Bakanlıklar çerçevesin
de oluşturulacak politika ve uygulama programları doğrultusunda dü
zenlenecek faaliyetlerin, dış temsilciliğimiz nezdindeki birimler ta
rafından bağlı oldukları Bakanlıkların talimatı uyarınca ve dış tem
silciliğin "Büyükelçilik veya Başkonsolosluk" gözetim ve denetimi al
tında ahenkli bir şekilde gerçekleştirilmesi en başarılı uygulama yo
lunu teşkil edecektir. Bu teşkilatlanma içinde büyük merkezlerde, ül
kemizin kültürel değerleri dahil çeşitli açılardan tanıtılması çalış
malarının gene o merkezdeki Büyükelçilik bünyesinde düzenlenecek uz
manlardan müteşekkil ayrı bir birim tarafından yürütülmesi uygulama
sına yer verilmesi düşünülmektedir. Her halükârda, çeşitli Bakanlık
larca üstlenilen tanıtma faaliyetlerinin, dahilde programlanması ve 
yukarıda değinildiği gibi, ilgili Bakanlık ve Kuruluşların temsil 
edileceği Koordinasyon Kurulu, Tanıtma Müsteşarlığı ve Bakanlık ve 
Kuruluşların ilgili birimlerinin birbirini tamamlayan çalışmaları 
ile yapılmalıdır. Yurt dışında uygulanması ise, böylece yeknesak bi
çimde ortaya çıkarılan programların gene ahenkli biçimde yukarıda de
ğinilen birim tarafından bir elden yürütülmesi ile gerçekleştirilme- 
lidir.



2.8. Kültürümüzün yurt dışında tanıtılması faaliyetle
rine çeşitli ülkelerde yerleşmiş vatandaşlarımızın, eğitim yapmakta 
olan öğrencilerimizin, İlmî çalışmalara katılan ilim adamlarımızın, 
değişik alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarımızın katkıları gene 
bu dış î»-iTİÜfiimi vasıtasıyla sağlanmalıdır.

2.9. Teşkilâtlanma bahsinde değinilmeden geçilmeyecek 
bir husus da gerek yurt içinde gerek yurt dışında tanıtma faaliyetler 
rinin programlanması ve uygulanmasını yürütecek her birimde ve her 
kademede, bu konuda yeterli düzeyde eğitim görmüş, k°nuya aşina ve 
aşık, lisan bilir, uzman kişilere görev verilmesi esasına daima sa
dık kalınması gereğidir. İcabında, faaliyetlerin başarılı şekilde 
gerçekleştirilmesi için, üniversitelerle ve uzmanlaşmış özel kuruluş
larla işbirliği imkânları açık bulundurulmalıdır.

2.10. Tanıtma faaliyetlerinin her ülkeye göre değişik 
yaklaşımlarla düzenlenmesi gerektiği gözönünde bulundurulmalıdır. 
Ülkeleri bu bakımdan,

f. Türkiye hakkında gerçek dışı aleyhte ön yar
gıların yaygın olduğu,

-fc't Daha tarafsız fakat eksik bilgi sahibi,

x) Bilgi yetersizliğinden kayıtsız ve ilgisiz ka
lan ülkeler, şeklinde ele alıp birinci katagOrideki ülkelere özenle 
ve bilineli bir biçimde hazırlanacak programlarla yaklaşmak, uzun va
dede de oisa aleyhte ön yargıların bertaraf edilmesini hedef alan bir
politikayı sabırla uygulamaya devam etmek zorunlu olacaktır. İkinci 
katagori için mesele daha kolay gözükmekte ise de, müsait olan ortam
dan yararlanıp anlayış ve yakınlaşmayı sağlama gayretlerini sürdürmek



gerekecektir. Üçüncü kategoriyi, bu güne kadarki gelişmeler içeri
sinde ve özellikle mesafe uzaklığı dolayısıyla ilişkilerimizin alt dü
zeyde seyrettiği ülkeler teşkil eder.Bu ülkeler, kültürümüzü tanıtma
da daha çok gecikmemiz veya bu işe gereken önemi vermememiz halinde, 
aleyhimize propagandanın tesirli olabileceği birer ortam haline gele
bilecektir.

2.11.Halen topraklarında Türk topluluklarının yaşadığı 
bazı komşu ve uzak ülkeler ise, buralara yönelik tanıtma çalışmala
rımızda ayrı bir yer tutmalıdır.Türkiye'nin, bugünkü hudutları dışın
da kalan soydaşlarımızın kültürel mevcudiyetlerinin korunması ve ge
liştirilmesi açısından ilgi ve sorumluluk duyması tabiidir. Bu yak
laşımın, Türk topluluklarının yaşadığı her ülke tarafından benimsen
mesi mümkün olmayabilir, ancak, ülkelerin biribirine yaklaşmasını ve 
milletlerin daha iyi anlaşabilmelerini sağlamak, yekdiğerinin kültü
rünü tanıma çabalarında müessir bir y°l olarak kullanılan ikili kül
tür mübadele programlarından, yabancı ülkelerdeki Türk toplulukları
nın kültürel gelişmelerini sağlamak yönünde yararlanılması düşünül
melidir.

2.12.Tanıtma faaliyetlerince yararlanılacak i.ususlar 
arasında, Türkiye'deki yabancı temsilciliklerde hizmet gördüğü sıra
da ülkemiz hakkında iyi intibalar edinerek memleketine dönmüş görev
liler, çalışma alanı dolayısıyla Türkiye ile irtibat kurmuş yabancı 
ilim adamları, öğrenciler, iş adamları, Türkiye ile ilgili dernek ve 
diğer kuruluşları da saymak gerekir. Buna paralel olarak çck sayıda 
vatandaşımızın yerleşmiş olduğu belirli ülkelerde vata haçlarımızın
o ülkedeki temsilciliğimiz ve tanıtma biriminin önayak olmasıyla ku
rulacak dernekler ve bunların federasyon halinde birleşmeleri gev ek
leştirilmeli, bu dernek ve federasyonlar mahalli kuruluşlarla irtieat 
kurarak müşterek faaliyetler düzenleyebilmelidir.
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2.13.Çeşitli ülkelerde üniversiteler bünyesinde yer 
alan Türkoloji bölümleri veya Türk Araştırmaları Merkezleri, Ensti
tüleri her halde bu güne kadar tarafımızdan kifayetsiz ölçüde göste
rilen ilgi ve desteğe daha tatminkâr bir düzeyde muhatap kılınmalı
dır. Dış temsilciliklerimiz tanıtma birimlerinin bu kürsü ve enstitü 
lerde tesbit edeceği yayın, eleman, malseme konusundaki noksanlıklar 
Türkiye'den süretle sağlanabilmelidir. Kültür mübadele programları 
kanalıyla, bilhassa Türk topluluklarının yaşadığı ülkelerde üniver
sitelerde Türkoloji bölümlerinin açılıp geliştirilmesi gerçekleşti- 
rilmelidir. Bu ilişkiler titizlikle belirli kıstaslara göre seçile
cek en üst düzeyde yetişmiş, tanınmış ilim adamları mübadelesi yo
luyla sürdürülecektir.

2.14,Yabancı ülkelerin gençlerine hükümetimizce tahsis 
edilen yüksek öğrenim ve araştırma bursları da kültürümüzün yabancı
lara tanıtılmasında müessir bir yoldur. Çeşitli ülkelerden kendi im
kânlarıyla yurdumuzda yüksek öğrenim yapmaya gelenler de bu şekilde 
değerlendirilmelidir. Bursların, ülkemizle ilişkilerinin jeliştiril- 
mesinde yarar görülen, özellikle Orta-Doğu, Afrika, Asya ülkeleri 
için yeterli sayıya çıkarılması, burslu olarak veya kendi imkânla
rıyla Türkiye'de öğrenim görenlerin mezun olup ülkelerine avdetten 
sOnra da yurdumuzla ilişkilerinin devamının sağlanması, bunları kenû 
di ülkelerinde meslek hayatları b°yunca da takip edebilecek bir dü
zenleme yapılması, kendilerini zaman zaman meslekleriyle ilgili vesi. 
lelerle ülkemize davet edip Türk kültürüyle temaslarının korunması, 
çok yararlı s°nuçlar verecek bir tedbir olarak düşünülmelidir.



2.15 .Türkiye'ye ilmi araştırma yapmak üzere gelen ya
bancı bilim adamı veya araştırmacılar da tanıtmada yararlanılacak 
birer unsur Olarak değerlendirilmelidir. Bunların araştırma izinle
rinin istihsalinde, emniyet tedbirlerinin gerektirdiği teyakkuz mah
fuz kalmak suretiyle, sürat ve kolaylık gösterilmeli, yurdumuzdan 
iyi intibalarla ayrılmaları sağlanmalı, bunun yanında inceleme konu
sunun dışında kültürümüzü tanıtacak imkânlar hazırlamaya gayret gös
terilmelidir.

2.16. Kültürümüzü tanıtma yollarından biri olarak, ya
bancı ülkelere yönelik basılı ve sözlü yayına gereken önemi vermeli
yiz. Yabancı yayın organlarında ülkemiz ve kültürümüz hakkında yazı
lar çıkmasını sağlamak elbette tanıtma teşkilâtının dış birimlerinin 
çalışmaları meyanmda olacaktır. Bunun yanı sıra eMki ve çağdaş kül
tür eserlerimizin başlıca yabancı dillere çevirilerek yayınlanması 
ve yabancı ülkelerde dağıtımını yürütecek bir düzenlemeye ihtiyaç 
vardır.

j Bu meyanda, beynelmilel kültürel tanıtma faaliyet
lerinin merkezi olarak bilinen bir veya birkaç ülkede yayınevi satın- 
alınarak ülkemizi her yönüyle tanıtacak çeşitli yayınlarını ilgi çe
kici ve ikna edici bir şekilde dünya kamu oyuna sunulmasını sağlamak 
düş ünül eb il ir.

Öte yandan, TRT Kurumunun, yabancı ülkelere yöne
lik radyo yayınlarını kuvvetlendirip, komşu ülkeler kadar uzak ülke
lere de seslenmesi ve yayınlarında kültürümüzü tanıtıcı unsurlara 
yer vermesi gerekmektedir.



2.17.UNESCO tarafından yeniden yazdırılacak olan "İasan- 
lık Kültür ve İlim Tarihi" tarih ve kültürümüzün dünyaya en iyi biçim
de tanıtılması bakımından çok değerli bir fırsat teşkil etmektedir. 
Eserin yeni yazımında, Türk tarihine ayrılan bölümü hazırlamakla gö
revlendirilen komiteye yetkili ilim adamlarımızın katılması mutlaka 
sağlanmalıdır. Bu vesile ile ilim adamlarımız tarafından yapılacak 
çalışmaların çeşitli yabancı dillere çevrilerek bastırılıp dağıtıl
ması bu alandaki boşluğu dolduracak ilk adımlar olabilir.

2.18 Yabancı ülkelerde yeni yetişen nesilleri ülkemiz ve 
milletimiz aleyhinde duygu ve düşüncelerle besle.yen kaynaklardan bi
rini teşkil eden okul kitaplarında Türkiye hakkında yer alan gerçek 
dışı bilgiler üzerinde önemli durmak gereklidir. Yabancı ülkelerle 
yapılan kültür anlaşmalarından ve yürütülen kültürel mübadele prog
ramlarından yararlanılarak, ders kitaplarında yer alan hataların dü
zeltilmesi üzerinde ısrarla durulmalıdır. Bu yoldaki teşebbüslerin 
sür'atle sonuçlandırılması için Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlık
larının, İlmî kuruluşlarımızla işbirliği halinde özel bir çalışma 
yapmaları gerekmektedir. Çeşitli ülkelerden her yıl mümkün mertebe 
çok sayıda çocuk ve gencin değişik vesilelerle yurdumuza davet edil
mesi, kültürümüzün kendi ortamı içinde onlara tanıtılması, her biri
nin ülkemiz ve insanları hakkında en iyi intibaları doğrudan edinme
lerini sağlayacak bir yoldur. Tabiatiyle bu davetlerin düzenlenmesin
de ve sonuçlandırılmasında çok dikkatli ve becerikli hareket edilmesi 
zaruridir. Kötü düzenlemeler ve ihmaller beklenenin tersini verebilir. 
Bu bakımdan, böyle davetlerin belirli şart ve kaidelere bağlı olarak 
gerçekleştirilmesinin devamlı kontrol altında bulundurulması gerekir.



2.19. Tanıtma faaliyetlerinde kitlelere görüntülü unsur

larla hitap etmenin en etkili yol oiâuğu malumdur. Bu itibarla, Türk 

kültür varlığını k°nu alan, yabancı dillerde hazırlanmış T'/ flimleri 

ve video-kasetler yolu ile yajggm bir tanıtmayı gerçekleştirmek üzere, 

TRT ile Kültür ve Turizm Bakanlığının müşterek bir çalışma düzenleme

leri, bu arada benzer yapımlar için özel kuruluşların teşvik edilmesi 

yararlı olacaktır. Öte yandan sanat değeri olan, ülkemizi, insanımızı, 

kültürümüzü gerçek ve güzel görüntüsü ile aksettiren, Atatürk ilke ve 

inkilâpları çerçevesinde çağdaş düşüncelerle Türk toplumunun hayatını, 

davranışlarını konu alan filmlerden bir Milli Film Arşivi kurulmalı 

ve çeşitli ülkelerde düzenlenen film festivallerine, Kültürel mübadele 

programları gereği ilgili ülkelerde gerçekleştirilen film haftalarına 

Türk kültürünün düzeyine yakışır bu filmlerle katılmamız sağlanmalı

dır. Bunu gerçekleştirmek için düşünülen bir tedbir, gerekli yatırım 

yapılarak Devletin milli sinema sanayiinin kurulmasına destek olması

dır.

2.20 .Türk kültürünü tanıtma ve yayma faaliyetlerinin en 

iyi sonuçları sağlaması için gerekli tedbirleri düşünürken, ülkemiz 

ve insanlarının çağdaş dünyada belirli bir yeri muhafaza etmesi ve 

bunu daha ileriye götürmesinin yeryüzünde ilim, teknoloji ye sanat 

alanında yapılan neşriyatın takip edilmesine bağlı olduğu unutulma

malıdır. Kültür varlığımızı değerlendirip geliştirmemizde, diğer kül

türlerdeki gelişmelerden haberdar olmamızın da katkısı bulunduğu şüp- 

hefiiBdir. Bu maksatla yabancı ülkelerde çeşitli alanlarda yapılan ya

yınları takip edip bunlardan gerekli görülenlerin sür'atle Türkçeye 

çevrilmeleri sağlanmalıdır.

Neşriyatın takibi dış temsilciliklerimizin ilgili 

birimleri eliyle, Üniversitelerimiz aracılığıyle ve Milli Kütüphane-



rnize gelen eserlerin incelenmesiyle gerçekleştirilebilir. Ayrıca yer- 
yüzündeki her türlü neşriyatı takip edip kataloglar yayınlayan büyük 
kitapevlerine abone olunması da mümkündür.

Yabancı eserlerin dilimize çevrilerek basılması 
yanında, gerekiyorsa devlet sübvansiyonu ile bu eserlerin ucuz satı
şı sağlamalı ve geniş kitlenin okumasına sunulmalıdır. Yabancı ülke
lerde kültürümüzü tanıtma gayretlerine paralel olarak Türk insanının 
az okuyan bir toplum olma görünümünü de değiştirmeye yönelmemiz ge
rektiğinden şüphe edilmemelidir.

2.21. Kültürümüzü tanıtma ve yayma çalışmalarına bir yön 
ve hız vermeye çalışırken çeşitli yabancı ülkelerde yaşayan vatandaş
larımızın Türk kültürü ile ilişkilerinin devamı, onların bu alandaki 
ihtiyaçlarının karşılanması hususlarına ayrı bir önem vermek gereke
cektir. Gerçekten Batı Avrupa, Orta-Doğu ve Avustralya'da çalışmakta 
olan ve sayılara 3 milyona yaklaşan işçi vatandaşlarımız ve aileleri
nin, özellikle bunların çocukları ile, çeşitli sebeplerle yurt dışın
da bulunan aydınlarımızın ve çocuklarının eğitim sorunlarının halli
nin ve Türk kültürü ile ilişkilerinin kesintiye uğramaksızın sürdü
rül ebilmesinin, kültürümüzün yabancılara tanıtılması kadar hayati 
bir mesele teşkil etmekte olduğu ve vatandaşlarımızdan birer kültür 
elçisi olarak yararlanabil ineceği dikkate alınmalıdır.

Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocukları
nın durumu özellikle önem arzetmektedir. Bu çocuklar bulundukları 
ülkenin eğitim imkanlarından tam yararlanamamakta, buna mukabil ken
di kültürümüzün bilincine erişecek eğitimden de yoksun kalmaktadırlar. 
Bu yüzden bu çocuklarımız anavatanla ilişkilerini hiç kuramamış veya



kaybetmişler, dil, din, coğrafya-vatan duygularını geliştirememişler
dir. Bu suretle halen yurt dışında 1 Milyon kadar tahmin edilen okul 
çağındaki çocuklarımız, ne bulundukları ülke kültüründen ne de milli 
kültürden nasibini alamamakta, adeta Türkiye için şimdiden kaybedil
miş, kendileri yönünden de ortada kalmış, yarı yetişmiş, bir benlik 
bulamamış kişiler olarak bir problemler potansiyeli haline gelmekte
dirler. Binaenaleyh, bu çocukların Türkiye açısından kaybedilme duru
munu önlemek üzere devletçe büyük gayret sarfetmek gerekmektedir. 
Başta Federal Almanya olmak üzere diğer Batı Avrupa İlkelerindeki bu 
çocukların ilk ve orta öğretimlerinin belirli bir politika istikame
tinde düzene konulması için gecikme ile de olsa, ilgili ülkelerin 
yetkililerinin de katılmasıyla oluşturulan Daimi Karma Komisyonlar 
marifetiyle mesai sarfedilmeye başlandığı memnuniyetle karşılanmakta
dır. îabiatiyle bu yoldaki gayretlerin bu sorunu hallettiğini ifade 
etmek mümkün değildir. Ayrıca, bu yolda gerçekleştirilen düzenleme
lerin, Batı Avrupa ülkeleri dışında, işçi vatandaşlarımızın ve çocuk
larının bulunduğu diğer ülkelerde de uygulanmasını sağlamak gerekir.

Öte yandan, en azından bundan sonra yurt dışına 
gönderilecek işçilerimizin aileleriyle birlikte genel bir eğitimden 
geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu eğitimde daha çok vatandaş
lık bilgileri ile gidecekleri ülkelerde uyum sağlayabilmeleri için 
gerekli yönlendirmenin sağlanması uygun olacaktır. Ayrıca, yurt dı
şına gönderilecek öğretmen ve din adamlarının seçiminde son derece 
hassas davranılmalıdır. Din unsurunun, yurt dışındaki insanlarımız 
için bölücü bir unsur olmaktan çıkartılıp, birleştirici ve bütünleş
tirici olması için âlim din adamları yetiştirilip yurtaışma gönde
rilmesi k°nusu üzerinde önemle durulmalıdır.



2.22.Tahsil çağındaki ç°cukların sadece ders kitapları 

ihtiyacını ve eğitim sistemini bir düzene koymanın yetmeyeceği ve 

çocukların anavatanın havası ile beslenmesi, Türk kültürünün o ülke

lere taşınabilecek, göze ve kulağa hiteifidehe ttzmhiJ.rd.Eri- ‘iiguiIKrkauk 

şuurunu canlı tutabilmelerine yardımcı olunması gereklidir. Esasen 

bu ihtiyaç yalnız çocuklar ve gençler için değil, ana-babaları için 

de varittir. Devlet eliyle bu yolda başlatılan hizmetin yıllardır 

yaygınlaştınlamamış olduğu üzüntü ile müşahade edilmektedir. Nitekim 

1974-76 yıllarında Federal Almanya'nın üç kentinde, Başkonsoloslukla

ra bağlı olarak kurulan "Türkevleri"nde vatandaşlarımıza, gençlerimi

ze, biraraya gelmek, dil ve meslek kurslarına katılmak, kütüphaneden 

yararlanmak, halkoyunları, tiyatro ve müzik çalışmaları yapmak imkân

ları sağlandığı gibi, Türkiye'den gönderilen saz şairleri, Karagöz 

sanatçıları ve Tiyatro sanatçılarının gösterileri, resim sergileri 

gibi faaliyetler üç Türkevinde vatandaşlarımıza ve gençlerimize sunu- 

lagelmiştir. Ne yazıktır ki bu yararlı müesseselerin sayısı halâ üç

te bırakılmıştır.

Türkevlerinden kültürümüzün o ülke vatandaşlarına 

tanıtılmasında da yararlanılmaktadır. Ancak, bazı Batı Avrupa ülke

lerinin ülkemizde de açtıkları neviden "Kültür Merkezleri" kurulması

na yönelindiğinde bu husus bu merkezlerce sağlanacaktır. Bu takdirde 

dahi Türkevlerinin sırf vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarından ya

rarlanmaya devam edilmelidir, ve Türkevlerinin gerek Federal Almanya’ 

da gerek diğer ülkelerde sayılarının arttırılması gerekir. Kültür mer

kezleri açılması ve mevcut Türkevlerinin sayılarının artırılması ÖUsjü- 

Ktimbrkaa, buralarda görevlendirilecek elemanların seçiminde son de^üoli 

rece titiz davranılması gerekmektedir. Bu kişilerin seçiminde, Türk 

kültürünü bilmesi ve sevmesi, görevlendirildiği ülkeyi tanıması, lisan



bilmesi ve çevre ile ilişkilerinde başarılı olması gibi kıstaslar 

aranmalıdır.

Bütün bunlar, vurt dışında bulunan insanlarımlaın, bulunduğu 

ülkelerde milli benliğini ve şahsiyetini kazanmış insanlar °larak hu 

zur ve güven içinde yaşamaları için sen derece önemlidir.
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I- KALKINMADA TARİK ARAŞTIRMALARININ ROLÜ

Bilindiği gibi, bugün dünya ülkeleri iktisatçılar tarafından 

umumiyetle ikiye ayrılmıştır: Kalkınmış ülkeler ve kalkınmamış ve

ya geri kalmış ülkeler, böyle bir ayırım kalkınmayı sırf maddî bo

yutları içinde ele alan, ve şuurlu veya şuursuz bir şekilde, insan 

veya toplumu bu kalkınmanın gayesi değil vasıtası olarak gören sis

temlerin ürünüdür. İnsan veya toplumu tabiat ve birbirleri.yle mü

nasebetleri çerçevesinde ve bütün boyutları içince değerlendirmeye 

çalışan sosyal tarihçi ve sosyologlara göre böyle bir ayırım yan

lıştır. Zira bugün kalkınmış ülkelerin karsısında, kalkınmamış ve

ya geri kalmış ülkeler değil, fakat tahlili yapılmamış ülkeler, 

daha doğrusu toplumlar vardır.

Böyle bir anlayışa ulaşılabilmiş olması, sâdece uğraşılan 

ilim dallarının farklılığından değil, fakat insanın kabiliyet ve 

anlayışındaki bir gelişmeden ileri gelmektedir. Gerçekten, insanın 

kontrolü dışında kalan objektif iktisat kanunlarına boyun eğişten, 

insanın şuurlu fiiliyle kendi ekonomik kaderini kontrol altına alma 

yeteneğine sahip olduğu inancına geçiş, insan islerine aklın tat

bikinde bir ilerlemenin, insanın kendisini ve çevresini anlama ve 

bunlara hâkim olma yeteneğinde bir artışın ifadesidir. Bu anlayış 

ve hedef istikametinde kendini ve çevresini tahlil edebilen toplum, 

kendisine ve çevresiyle olan ilişkilerine hâkim bir vaziyette, kal

kınması için en sağlam temeli atmış ve yönünü çizmiş demektir. Oün- 

hesiz burada sözkonusu olan tahlil, sosyal bilim dallarından her 

hangi biri tarafından yalnız başına gerçekleştirilecek bir tanlil 

değil, fakat disiplinlerarası işbirliği neticesirde ortaya konula

cak tahlildir. İşte böyle bir tahlilin oturtulacağı temelleri tes- 

bit, ve ilerleme yönünü ve hedefini tayin eder disiplin tarihtir'.
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Bu umumî değerlendirmenin ışığı altında, E.H. Carr1 in "bir 

toplumun niteliğinin, ne tür tarih yazdığı veya yazmadığından da

ha güvenilir bir göstergesi yoktur" hükmüne katılmamak mümkün de

ğildir. Gerçekten, aklı başında hiç bir kimse, toplum kalkınması 

ile, tarihî boyutları içinde İçtimaî ilimler sahasındaki araştırma

lar arasındaki bağlantıyı inkar edemez. Zaten böyle bir inkâr, kal- 

kınamamışlığın ve gerçekleri henüz görememiş olmanın, dolayısıyle 

sosyal ilimler sahasındaki geriliğin bir işaretidir. Türk toplumu- 

nun bir iki asırdan beri içine düşmüş olduğu buhranın temelinde de 

yukarıda bahsedilen anlayış ve tahlil eksikliği yatmaktadır. Bu du

rumu, D.P.T. Sosyal Plânlama Başkanlığı Araştırma Dairesi'nde p.Ürer 

tarafından hazırlanan Kalkınma Plânlarında Kültür adlı inceleme son 

derece açık bir şekilde tesbit etmektedir. Sosyal araştırmalar ve 

özellikle tarih araştırmaları sahasında bugünkü durumumuzun tahli— 

line ve yapılması gereken işlerin teklifine geçmeden önce, daha 

soyut bir planda, toplum kalkınması ve tarih araştırmaların arasın

daki münasebet üzerinde durmak, daha doğrusu bu konuda bazı önemli 

hususları vurgulamak yerinde olacaktır. Bunun için de, her şeyden 

evvel, kalkınma, ve tarih kavramlarından ne anladığımızı belirtme

miz icap etmektedir.

Kalkınma, hem maddî kaynakların ve İlmî bilginin hem de tek

nik mânada çevreye hâkim olmanın birikimi anlamına gelmektedir. Di

ğer bir ifâdeyle, kültürü meydana getiren muhtelif sektörlerin, ta- 

rihî-mSlî temellere dayalı olarak kendi mantık ve diyalektikleri 

içinde yaratıcı düşünceyle, dış kültürlerin cihanşümul değerlerini 

de temellük edip, kendi dinamizmlerini harekete geçirerek şahsiyet 

kazanmaları ve ahenkli bir biçimde merhaleler katetmeleri, toplum 

fertlerinin refaha kavuşmasıdır. Her toplum veya kültür, böyle bir 

kalkınma imkânına sah ip bulunmaktadır.



I- KALKINMADA TARİK ARAŞTIRMALARININ ROLÜ

Bilindiği gibi, buğun dünya ülkeleri iktisatçılar tarafından 

umumiyetle ikiye ayrılmıştır: Kalkınmış ülkeler ve kalkınmamış ve

ya geri kalmış ülkeler, böyle bir ayırım kalkınmayı sırf maddî bo

yutları içinde ele alan, ve şuurlu veya şuursuz bir şekilde, insan 

veya toplumu bu kalkınmanın gayesi değil vasıtası olarak gören sis

temlerin ürünüdür. İnsan veya toplumu tabiat ve birbirleri.yle mü

nasebetleri çerçevesinde ve bütün boyutları içinde değerlendirmeye 

çalışan sosyal tarihçi ve sosyologlara göre böyle bir ayırım yan

lıştır. Zira bugün kalkınmış ülkelerin karşısında, kalkınmamış ve

ya geri kalmış ülkeler değil, fakat tahlil i yapılmamış ülkeler, 

daha doğrusu toplumlar vardır.

Böyle bir anlayışa ulaşılabilmiş olması, sâdece uğraşılan 

ilim dallarının farklılığından değil, fakat insanın kabiliyet ve 

anlayışındaki bir gelişmeden ileri gelmektedir. Gerçekten, insanın 

kontrolü dışında kalan objektif iktisat kanunlarına boyun eğişten, 

insanın şuurlu fiiliyle kendi ekonomik kaderini kontrol altına alma 

yeteneğine sahip olduğu inancına geçiş, insan işlerine aklın tat

bikinde bir ilerlemenin, insanın kendisini ve çevresini anlama ve 

bunlara hâkim olma yeteneğinde bir artışın ifadesidir. Bu anlayış 

ve hedef istikametinde kendini ve çevresini tahlil edebilen toplum, 

kendisine ve çevresiyle olan ilişkilerine hâkim bir vaziyette, kal

kınması için en sağlam temeli atmış ve yönünü çizmiş demektir. Oüo- 

hesiz burada sözkonusu olan tahlil, sosyal bilim dallarından her 

hangi biri tarafından yalnız başına gerçekleştirilecek bir tanl.il 

değil, fakat disipünlerarası işbirliği neticesirde ortaya konula

cak tahlildir. İşte böyle bir tahlilin oturtulacağı temelleri tes- 

bit, ve ilerleme yönünü ve hedefini tayin eden disiplin tarihtir.



Bu umumî değerlendirmenin ışığı altında, E.H. Carr1 in "bir 

toplumun niteliğinin, ne tür ter ili yazdığı veya yazmadığından da

ha güvenilir bir göstergesi yoktur" hükmüne katılmamak mümkün de

ğildir. Gerçekten, aklı başında hiç bir kimse, toplum kalkınması 

ile, tarihî boyutları içinde İçtimaî ilimler sahasındaki araştırma

lar arasındaki bağlantıyı inkar edemez. Zaten böyle bir inkâr, kal

kın amamışlığın ve gerçekleri henüz görememiş olmanın, dolayısıyle 

sosyal ilimler sahasındaki geriliğin bir işaretidir. Türk toplumu- 

nun bir iki asırdan beri içine düşmüş olduğu buhranın temelinde de 

yukarıda bahsedilen anlayış ve tahlil eksikliği yatmaktadır. Bu du

rumu, D.P.T. Sosyal Plânlama Başkanlığı Araştırma Dairesi'nde p.Ürer 

tarafından hazırlanan Kalkınma Plânlarında Kültür adlı inceleme son 

derece açık bir şekilde tesbit etmektedir. Sosyal araştırmalar ve 

özellikle tarih araştırmaları sahasında bugünkü durumumuzun tahli-- 

line ve yapılması gereken işlerin teklifine geçmeden önce, daha 

soyut bir planda, toplum kalkınması ve tarih araştırmaların arasın

daki münasebet üzerinde durmak, daha doğrusu bu konuda bazı önemli 

hususları vurgulamak yerinde olacaktır. Bunun için de, her şeyden 

evvel, kalkınma, ve tarih kavramlarından ne anladığımızı belirtme

miz icap etmektedir.

Kalkınma, hem maddî kaynakların ve ilmî bilginin hem de tek

nik mânada çevreye hâkim olmanın birikimi anlamına gelmektedir. Di

ğer bir ifâdeyle, kültürü meydana getiren muhtelif sektörlerin, ta- 

rihî-m£llî temellere dayalı olarak kendi mantık ve diyalektikleri 

içinde yaratıcı düşünceyle, dış kültürlerin cihanşümul değerlerini 

de temellük edip, kendi dinamizmlerini harekete geçirerek şahsiyet 

kazanmaları ve ahenkli bir biçimde merhaleler katetmeleri, toplum 

fertlerinin refaha kavuşmasıdır. Ker toplum veya kültür, böyle bir 

kalkınma imkânına sahip bulunmaktadır.



Tarih, ise, toplumun dünü ile bugünü arasında kesintisiz bir 

etkileşme vetiresi, bir diyalogdur.

Toplum kalkınmasında oynadıkları rol açısından, tarih her

hangi bir fen ilminden daha az ehemmiyetli değildir. Pünyada tarhı 

ve ilim felsefesine karşı duyulan ve gitgide artan alâkanın ceğeri, 

fen âlimleriyle tarihçilerin aynı gaye istikametinde çalışmalarının 

anlaşılmasından, ileri gelmektedir. Fen âlimleri, sosyal bilimciler 

ve tarihçilerin hepsi, aynı inceleme alanının ayrı dallarına bağlı

dırlar: insanın ve çevresinin, tahlili, insanın çevresine ve çevre

nin insana tesirinin incelenmesi. Hangi sahada yarılarsa yapılsın 

bu incelemelerin gayesi aynıdır^ insanın çevresini anlamasına ve 

ona hâkim olmasına yardımcı olmak. Fizikçinin, yerbilimcinin, ruh

bilimcinin ve tarihçinin hipotezleri ve metcdları birbirlerinden 

teferruatlarda ayrılırlar. Fakat, tarihçi ve fizikçi açıklama ara

mak gibi temel bir gayece ve soruc cevaplamak gibi temel bir veti

rece birleşmişlerdir. Tarihçi, ciğer sahalardaki rneslekdaşlerı gibi 

durmaksızın niçin sorusunu sorar.

Tarih-öncesinden tarihî zamana geçiş, insanlığın kalkınma 

açısından en önemli dönüm noktalarından birini, belki ee başJıca- 

sını teşkil etmiştir. Eu iki zaman arasındaki sınır çizgisi, insan

lar yanlızca bugünde yaşamayı bırakın, süreki i olarak iıem kene i geç

mişleri hem de kendi gelecekleriyle ilgilenmeye başladıkları zaman 

geçilmiştir. Tar in , geleneğin nesilden r. es il e aktarılması içine e bir 

ilerlemedir. Gelenek ise, geçmişin alışkanlık ve dersi erin ir:, kazı

nılmış becerilerin geleceğe taşınmasıdır. Geçmişte olun bitenler, 

gelecek nesillerin faydası için kaydedilmeye başlanır. Tarhı ir. esas

lı fonksiyonlarından biri, geçmişte sahip dur.ulan kültür değerleri

nin yeniden zaptı sayesinde zenginleştirilmesi ve yart tıcıliK yolun-e



yönlendirilmesidir. Tarihî düşünce her zaman bir gayeye hizmet e- 
der. Tarihçiler de diğer ilim adamları gibi, "geleceği iliklerin
de taşırlar"; onlar "niçin?" sorusundan sonra "nereye?" sorusuna 
da cevap aramaktadırlar.

Tarih adına lâyık olan tarih, tarihin kendi içinde bir yön 
duygusu bulan ve bunu kabul eden kimselerce yazılabilir. Bir yer
lerden gelfciŞ olduğumuz inancı bir yerlere gitmekte olduğumuz inai' 
cıyla sıkısıkıya bağlıdır. Gelecekte gelişme yeteneğine inancını 
kaybeden bir toplum, geçmişindeki ilerlemeyle ilgilenmekten de ça
bucak vazgeçer. Çünkü, Nietzche'nin ifâdesiyle "tarihe ancak güç
lü şahsiyetler tahammül edebilir. Tarih zayıfları dağıtır, onların 
duyarlılıklarını ve esıfcefclk yargılarını bulandırır".

Tarih ilmi toplumun kalkınma vetiresiyle sürekli olarak 
hareket eden ve ilerleyen bir ilimdir. Zira, gelecekte kendisine 
doğru ilerlediğimiz he$ef, ancak biz ona ilerledikçe biçim alma
ya başlayan ve biz ileri gittikçe geçmişle alâkalı yorumumuzu ay
dınlatan bir nesnedir. Tarihin anlamının Kayamet'te belli olaca
ğını ileri süren dinî anlayışın arkasındaki laik gerçek budur. 
Gerçekten, bizim yön duygumuz ve geçmiş hakkmdaki yorumumuz biz 
ilerledikçe devamlı olarak değişmeye ve gelişmeye uğrar. Bu da, 
tarih araştırmalarının toplumun kalkınma olgusuyla içiçe ilerle
diğinin başka bir delilini teşkil etmektedir.

Bir taraftan, cemiyetin tekâmülünün yönünü, eden ta
rih, diğer taraftan, hisseden, düşünen, tesir eden insan şuuruna 
bol malzeme temin eder. Tarih, mütefekkire ufkunu genişletmeyi, 
meselelerin karmaşıklığının ve içiçeliğinin şuuruna varmayı öğret
mekte, ona hayal edemiyeceği ve öngöremiyeceği çözümler sunmakta,



veya bu çözüm yollarını tıkayabilecek engelleri gözler Bnüne ser
mektedir. . Tarih sayesinde mütefekkir, yanlızlığm kaçınılmaz dar
lığından kurtulmakta ve daima zenginleşen bir diyalogla en geniş 
cemiyetiyle bütünleşmektedir.

Tarih geçmişin ortak kültür mirasını bugüne aktarmakla bir 
likte, insanı geçmişin yükünden ve ağırlığından da kurtarır. Zira 
kişi veya toplumun ne olduğunu, niçin ve nasıl böyle olduğunu izah 
eden bu mirasın şuuruna varıldığı andan itibaren, insan kendini o 
miras karşısında hür hissedebilmektedir} bir bakıma onu kabullenip 
veya reddetmekte serbesttir. Eu durumda tarih, bir pedagoji, faa
liyet sahası ve hürriyet vasıtası olmaktadır.

Yukarıda da belirtildiği gibi tarih aslında değişmenin, 
ilerlemenin ve kalkınmanın ilmidir. Tarihten alınacak ders, çoğu 
zaman sanıldığı gibi, dün olmuş olanın yarın tekrar olacağı şek
linde değildir. Tarih, dünün evvelki günden niçin ve nasıl fark
lılaştığını inceleyerek, bu yaklaşımda, yarının da hangi mânâda 
düne karşı çıkacağını sezme vasıtasını bulmakta; dolayısıyle kal
kınmanın yönünü tayin ve dinamiklerini tesbit etmektedir.

Her iki mânâsı içinde, yani tarihçinin incelediği olgular 
ve bir araştırma disiplini olarak tarihin, kalkınma olgusuyla mü
nâsebeti hakkmdaki bu mücerret değerlendirmelerden sonra, şimdi, 
kendi toplumumuz için çok önemli olan bir noktaya, yani bir-iki 
asırlık kalkınma çabalarımızda tarihten ne ölçüde yararlandığımız 
veya yararlanamadığımız meselesinin tahliline diğer bir ifadeyle 
bugünkü durumumuzun tesbitine geçebiliriz.



II- Dramı TESPİTİ

Türkiye'nin 1950 yıllarından itibaren başlayan hızlı sa
nayileşme döneminde sosyal bilimlerin, özellikle Türk tarihinin ve 
kültürünün ihmal edildiği görülmekte ve bunun sonucu olarak yeni 
nesillerin manevî buhrana sürüklendikleri müşahede edilmektedir.

Teknik bilimlerin bir toplumun hayatındaki yeri asla inkâr 
edilemez. Ancak neticede teknik bilgilerin ve becerilerin uygula
yıcısı insan unsurudur. İnsan unsuru, sahip olduğu teknik bilgi 
ve beceriyi mensup olduğu milletin daha geniş mahiyette insanlı
ğın lehine veya aleyhine kullanabilmektedir. Lehte veya aleyhte 
çabasına millî v*ya kozmopolit yapısı sebep olmaktadır. 3u yapıyı 
ise Millî Eğitim teşkilâtı vermektedir.»Ne yazık ki Türk Millî Eği
timinde ilk orta ve lise seviyesinde ders kitabı olarak okutulan 
tarih kitapları günümüz gerçeklerinin çok gerilindedir. Üstelik 
sosyal bilimler dalı ile ilgili ders kitaplarının her 5 yılda bir 
yenilenmesine dair ilkeye rağmen meselâ tarih ders kitapları son 
25-30 yıldan beri okutulmakta devam etmektedir. Bu deps Kitapları
nın eğitim bakımından fayda veya zararını bir tarafa bıraksak bile 
bilgi yönünden eksik hattâ hatalı taraflarını işaret etmek iste
riz.. Gerçeklerin çok gerisinde kalan bu ders kitaplarının öğrenci
ler üzerindeki menfi tesiri 12 Eylül öncesi olaylarla adeta ispat
lanmıştır. İster istemez yeni bilgileri piyasa kitaplarından öğre
nen bir genç için bu durum yıkıcı olmakta, belirli ideolojilerin 
etkisiyle yazılmış kitaplar ona rehber olabilmekte ve o gencin der
se, ders kitabına ve öğretmenin® inancı kalmamaktadır. İnsan unsur', 
runa şekil verebilecek manevi bilimlerin başında gelen îfcarih bili
mi özellikle milli tarihimiz ve kültürümüz Devlet Politikasında 
gerçek yerini almalıdır.



Devlet bu meseleye ciddi olarak eğilmelidir. Çünkü çeşitli 
ülkelerde yabancı dille yazılmış ve çok azının Türkçesi yayınlan
ma imkanı bulabilmiş gerçekten ilmi ceğere sahip Türk tarihiyle 
ilgili araştırmalar mevcuttur. Diğer yandan kitap piyasası hiç
bir ilmi kıymeti olmayan, hatta belirli ideolojilerin tesiriyle 
kaleme alınmış tarih kitaplarıyla doludur. Ancak üniversitelerde 
yapılan çalışmaların belirli bir Program dahilinde olmadığını da 
zikretmek gerekiyor. Koordinasyondan uzak yapılan çalışmaların 
faydası elbette tartışılabilir.

İdareci tabakada milli tarih şuurunun tam manasıyle yer
leşmemiş olması, Türk kültürünü zedeleyici mahiyette faaliyetlere 
girişilmesine sebep olmaktadır. Türk-İslam eserleri yerine Hitit 
■Roma, Bizans, v.b. gibi Tarihe gömülmüş devletlere ait arkeolojik 
araştırmalara ağırlık verilmesi, Koel Baba, Efes ve buna benzer 
yerlerde Hıristiyanların uini inançlarını kamçılıyacak şekilce 
buraların kutsal yer olarak ilanı, bilhassa Batı Anac.olu'da Fet
hiye, Efes, Side gibi yerlerde yapılan festivallerde Roma-Bizans 
hayatının canlandırılmaya çalışılması bunlar arasındadır.

Türkiye kütüphane ve müzeleri tarih yönUnuen en zengin ki
tap, arşiv vesikalarına sahiptir. Ancak bunları değerlendirecek 
arşiv elemanları yeterli seviyede değildir. Diğer yandan çalışma 
yapmak isteyen üniversite mensuplarına "mevzuat" sebebiyle çeşit
li güçlükler çıkarılmaktadır.

Türk tarihi ve kültürü ile ilgilenmek için iyi niyetle ku
rulmuş çeşitli müesseseler varaır. .Ancak bu müesseseler bilerc-K 
veya bilmeyerek gayrı milli araştırmalar ve yayınlar içine girmiş'-



Devletimiz ne yazık ki bu tür müesseselerin denetimini yapmamakta-
X .
îır. Denetim mekanizmasının işlememesi, yeni kurulacak olan «ües- 
seselerin de kısa zamanda bozulmasına sebep olabilecektir.

Sonuç olarak millî devlet, aslî unsurunun, kendini kuran, 
yaşatan, iç ve dış düşmanlarına karşı koruyan bir yapıya sahip ol
malıdır. Bu yapıdaki bir devletin en başta gelen görevlerinden bi
risi de milletin dilini, kültürünü, anavatanda hakim kılmak, bütün 
müesseselerine millî hüviyetini vermek ve milli birliği ve bütün
lüğü sağlamaktır. Bu da ancak millî |arih şuurunun yaratılmalıyla, 
yeni nesillerin millî tarihe olan sevgisiyle mümkün olabilir.

Her rejim kendinden önceki rejimi kütüler. Ancak bu yeni 
rejimin yerleşmesine kadar devam edebilir. Bugün Cumhuriyet rejimi 
oturmuştur. Bu bakımdan Cumhuriyet öncesi Osmanlı tarihinin hor
lanması, âdeta inkar edilmesi günümüz meselelerine yanlış teşhis 
konulmasına sebep olmaktadır. Bu tür basit yıkıcı tenkit yerine 
son 150-200 yıllık tarihimizin İlmî metodla incelenmesi ve gerçek
lerin ortaya konulması gereklidir.

Millî tarih görüşümüzde İlmî tarih metodu esas alınmalı, 
meselelerin tahlili ancak millî bir görüşle yapılmalıdır.



III- TARİH ARAŞTIRMALARI SAHASINDA NELER YAİILMALIDIRY

Şurası unutulmamalıdır ki, tarih araştırmaları, hele bil
hassa Türkiye gibi az gelişmiş ve kalkınma yolunda ülkeler için 
vazgeçilmez bir mahiyet arzeöerler. Ancak, hiçbir zaman meseleleri 
tek başlarına çözümleyici değil, fakat çözüne ışık tutucu ve yol 
gösterici olabilirler. Bu, batı ülkelerinde de daima böyle olmuş
tur.

Tarih araştırmaları bir memleketin kalkınmasında böylesine 
önemli bir mevki arzettiğine göre, memleketimizin bugünkü iç ve 
dış meseleleri ve ileriye yönelik kalkınma çabaları muvacehesin
de bu araştırmaların hangi sahalarda ve hangi vasıfta olacağı ko
nusu değer kazanmaktadır.

Türkiye'de tarih araştırmaları hiç şüphe yokki, gelişmiş 
bir batı ülkesinde yapılanlardan mahiyet itibariyle farklı olacak
tır. Çünkü batı ülkelerinde ana mesele kendi tarih ve kültürleri
nin araştırılıp tahlil edilmesi değildir. Bu doğrultuda da çalışıl 
makla birlikte asıl ağırlık noktası siyasî ekonomik ve kültürel 
menfaatler doğrultusunda milletlerarası sahaya kaymış ve münase
bette bulunulan ülkelerin tarihleri araştırılmış ve hâlâ ûa araş
tırılmaktadır. Ancak bu hususta da eski hızın ve yoğunluğun devam 
ettiği söylenemez..

Oysa Türkiye'nin bugün halletmesi gereken asıl ""ecele, ken 
di millî kültürümüzün kaynak ve unsurlarını, dinamiklerini ortaya 
kovarak toplumumuzun gittikçe kendi değerlerine yabancılaşmasını 
önlemek ve bundan sonra, da bu ana kaynaktan hız alarak benliğimizi 
korumak suretiyle kalkınmaktır. Halbuki günümüze ksun.r yapılanlar'.
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bakıldığından bu muazzam, uzun vâdeli, fakat elzem işe henüz tam mâ

nasıyla başlandığı söylenemez.

O halde Türkiye'deki tarih araştırmalarına istikamet vere

cek olan esas faktör, işaret edilen bu husus olmalıdır. Bu durumda, 

Türkiye'nin iç ve dış meseleleri karşısında tarih araştırmalarını 

da birbirine bağlı iki ana planda mütâlâa etmek gerekir:

1. İç Meselelere Yönelik Tarih Araştırmaları :

Türkiye'nin kalkınmasında baş rolü oynayacak ve en baş

ta kültür kalkınması olmak üzere, her türlü siyasî, sosyal ve eko

nomik kalkınmaya zemin hazırlayıp yol gösterecek araştırmalar bu 

sahadakilerdir. Günümüze kadar takip edilen ve maalesef İlmî gerçek

lere dayanmayan yanlış bir kültür politikasının, içinde bulunduğumuz 

kültür buhranına sebep olduğu ve sırf bu yüzden halihazırdaki iç me

selelerin "mesele" haline geldiği bir gerçektir. Türkiye ne yazıkki 

yıllar yılı bazı gerçekleri görmemezlikten gelerek yok façzeöip hiç 

tedbir almamış, Ustekil bundan faydalanan dış kaynaklı yıkıcı faa

liyet ve müdahalelerle bir kısmı da dış mesele şekline inkılâbettik- 

ten sonra ne yapacağını kestiremez duruma düşmüş bir ülkedir. Sırf 

bu yüzden bir "Ermeni meselesi" yaratılabilmiş, bir bölücü ve mez

hep ayrılığı dâvâsı ortaya çıkmıştır. Bu son ikisinin de, eğer bu

güne kadar uygulanan gayri ilmî kültür politikası devam ederse, ya

kında dış mesele haline geleceği ve dış müdahalelere meydan vereceği 

muhtemeldir. İşte tarih araştırmalarının bu tehlikeleri bertaraf et

mekte geniş çapta yardımcı olacağına komisyonumuz inanmaktadır. Bu 

itibarla:



1.1. Devlet tarafından bütçesi karşılanması gereken 

ve beşinci beş yıllık planda yer alarak bes yıl içince mutlaka bi

tirilmesi icap eden şöyle bir araştırma projesinin gerçekleştiril

mesi zaruri görülmektedir: Türkiye'nin değişik hususiyeti er e sahip 

bölgeleri içinden 8-10 tipik mıntıka tesbit edilmelidir. Seçilen 

bu mıntıkalardan her birinin üniversitelerde ve DPT içince çeşit

li disiplinlere mensup mütehassıs araştırıcılardan kurulu ekiplerce 

yapılacak arşiv, kütüphane çalışmaları ve bilhassa saha araştırmala

rı neticesinde elde edilecek verilere dayanarak sosyo-kültürel ve 

sosyo-ekonomik tarihi yazılmalıdır. Bu çalışmalar Türkiye'nin ana

tomisini belirleyecek bilhassa kültürel, sosyal ve ekonomik yapısını 

nazarî olarak değil, gerçeğe uygun şekilde gözler önüne serecektir.

Bu yolla elde edilecek sonuçlardan hareketle yapılacak sentezler, her 

alanda icap eden çözüm yollarını ilmi, akli ve devamlılık gösterir 

bir tarzda sergileyecektir.

1.2. Ayrıca, bilhassa ser. 10-15 yıldan beri Türkiye'yi 

ikiye bölünme noktasına getirecek ideolojik istismarlara müsait mez

hep (Mezhep. Ayrılıkları) meselesini bütün memleket sathında ve bü

tün sosyal ve dinî boyutlarıyla meydana çıkaracak araştırmalar ya

pılmalı ve Türkiye'nin bir dinî haritası çıkarılmalı ır. Bu aynı 

zamanda hem ülkenin dinî inanç ayrılıklarım en doğması muhtemel me

selelerin çözümüne, hem de devletin dahilde mutlaka tatbik etmesi 

gerekli İlmî ve aklî bir din politikasının esaslarının tesbitine te

mel teşkil edecektir. Unutulmamalıdır ki, devletin lâik elması, müs- 

bet bir din politikasının uygulanmasına engel değildir. Böyle müs- 

bet bir politika, halkın devletine itimadımda temin edecektir.

1.3. Türkiye'de çeşitli etnik menşe'lere mensup olmak

la beraber İslâm faktörü sayesinde Türk kültürüyle bütünlenmiş vere



bazı yanlış tutumlar yüzünden maalesef yeterince bütünleşememiş gu
ruplar ile ilgili, tarihi çerçeve içinde sosyolojik, antropolojik, 
dinî, folklorik v.s. araştırmalar muhakkak en kısa zamanda yapılma
lıdır. Bu sayede batı ülkelerinde bu alanda, ve üzülerek belirtelim 
ki, bazan kötü niyetlerle yapılan çalışmaların menfi etkileri de 
bertaraf edilmiş olacaktır.

1.4. Türkiye'de yaşıyan din grupları hakkında aynı 
mahiyette ve Türk tarihi çerçevesinde araştırmalar gerçekieştiril
melidir.

Bu son iki maddede belirtilen araştırmalar yapıldığı takdir
de, hem iç&rde bütünlük sağlanması kolaylaşacak hem de dış müdaha
lelere meydan verilmemesi yolunda çareler bulunabilecektir.

1.5. Hangi tabakaya ve mesleğe mensup olurlarsa olsun
lar, insanların çoğunda ve daha çok halk tabakasında mistik eğilim
ler her zaman için mevcut bulunmuş, bu sebeple tarihte en gelişmiş 
toplumlarda bile günümüzde batıda olduğu gibi mistik sistem ve ekol
ler görülmüştür. Bu Türk tarihinde â e böyle olmuştur. Bu;.yüzdendir 
ki, Cumhuriyet döneninde yasaklanmış olmasına rağmen tarikatlar za
manımıza kadar gizlilik içinde yise devam ederek varlıklarını sür
dürmüş ve sürdürmektedir. Yanlış tatbik edilen bir lâiklik politi
kası yüzünden, aslında birer tarikat olmamakla beraber, yine de mis
tik eğilimli dinî guruplar bu yanlış politikaya birer tepki olarak 
doğmuşlar ve ekBeri hallerde sağlıksız bir din anlayışının yayıl
masına önayak olmuşlardır. Bunların Türkiye'de hatırı sayılır bir 
siyasi ve sosyal güç oldukları, yakın geç4±şte ispatlanmıştır. İşte 
bunlar üzerinde de yine disiplinlerarası işbirliği içinde araştırma
lar yapılmalı, bunların ortaya çıkış sebepleri, yayılmalarındaki



âmille fikir ve faaliyetleri meydana konulmalıdır. Böylece, müslü- 

man halk arasındaki bugün görülen dini guruplaşmalarm önüne geçme 

yolları tesbit edilebilir ve söz konusu gurup ve tarikatların faali

yetleri kontrol altına alınarak sağlıklı bir yola sokulabilir.

2. Dış Meselelere Yönelik Tarih Araştarmaları :

Kısa vâdede hatıra Ermeni ve Yunan meselsheri gelmekte

dir. Bugün Türkiye, her iki konuda da sayıca ve kalitece yeterli ta

rih araştırmasına sahip olamamanın sıkıntısını hergün daha ağırlaşan 

bir tarzda hissetmektedir. 0 halde, ilk elde ve kısa zamanda bu ko

nulardaki araştırmalara şiddeti ihtiyaç vardır. Bunlar devlet tara

fından üniversitelere havale edilmek suretiyle yaptırılmalıdır. Ay

rıca:

2.1. Hem aradaki kültür bağlarını koparmamak,hem de Tür 

kiye'nin prestijini ayakta tutabilmek için, Balkanlar'da Sovyetler 

Birliği'nde, İran ve Irak v.s. de bulunan Türk toplumlarının geniş 

anlamda tarihleri ile alâkalı araştırmalar yapmak kaçınılmaz hâle 

gelmiştir.

2.2. Dinî, tarihî ve kültürel bağlarla bağlı bulundu

ğumuz ve son yıllarda politik ve ekonomik önem kazanan Orta-Doğu İs

lâm ülkeleri (Mısır, Suudi Arabistan Suriye, Irak ve bilhassa son 

zamanlardaki tesirleri bizde de bazı çevrelerde hissedilen İran)

ile olan muhtelif münasebetlerimiz muvacehesinde bu ülkelerin tarih 

ve kültürleriyle ilgili araştırmaların lüzumunu anlatmak gereksiz 

olacaktır. Bilhassa uzunca bir dönem ortak geçmişteki kültür bağla

rının tesbiti, kültürümüze canlılık ve zenginlik kazandıracağı gibi, 

politik ve ekonomik münasebetlerimizin gelişmesini sağlam ve ilmi



bir zeminde daha kolay sağlayacaktır. Bu araştırmaların sonuçları bu 

ülkelerde yayıldıkça İslâm dünyasında ve dünyada Türkiye'nin değerli 

ve yüksek bir mevki kazanacağı şüphesizdir. Hatta bu söz isonusu ül

kelerin vaktiyle Osmanlı İmparatorluğuna mensup olmaları dolayısıyla 

bu araştırmaların, merkezi İlerde Türkiye olacak şekilde büyük çap

ta yoğunluk kazanmaları şarttır.

2.3. Aynı mâhiyetteki araştırmalar, Kuzey, loğu, ve 
Orta Afrika ve Uzak Doğu müslüman ülkelerin tarihleri üzerinde de 

gerçeki eş tirilmelidir.

2.4. Son olarak, sadece milletlerarası münasebetler 

çerçevesinde, Türkiye'nin yakın ilişkiler içinde olduğu diğer ülkit- 

lerin tarihleri üzerinde de araştırmalar yapılmalıdır.

IV- TEŞKİLÂTLANMA

1. Tarih çalışmaları alanında bugün ülkemizde merkezi bir 

teşkilât yoktur. Çeşitli fakülteler, enstitüler, kurumlar çerçevesin

de tarihçilerimiz bir yandan tarih araştırmaları yapmakta, öte yan

dan tarih öğretimiyle uğraşmakta, fakat çoğunlukla tek başlarına ve

ya küçük gruplar halinde kalmaktadırlar. Halbuki memleket ölçüsünde, 

tarih çalışmalarını bütünüyle teşkilâtlayacak, plânlayacak, öncelik

leri tesbit edecek, ihtiyaçları belirleyecek ve genel strateji çev

resinde Türk tarihçiliğine yön verecek bir teşkilâtlanmaya tedricen 

gidilmelidir.

2. Şimdilik Üniversiteler ve bünyesindeki enstitülerce yü

rütülecek tarih araştırmaları ve elemanları yeterli hale geldikçe - 

gelişmiş ülkelerde mevcut üniversite dışındaki (meselâ Fransa'daki



CMS gibi) müstakil araştırma müesseselerinin teşkili de hedef tu

tulmalıdır .

3. Bu teşkilâtlama ilk plânda devletin maddî ve manevî 

desteğiyle üniversitelerin ilgili bölümlerinde ve enstitülerinde 

mevcut elemanlar çerçevesinde yapılmalı ancak imkânları zenginleş

tirmeli ve akademik personel dışında sırf araştırmayı kolaylaştır

mak amacıyla teknisyen ve uzman seviyesinde (nümizmat, epigrafi, 

diplomatik uzmanları arşivci v.s. ) elemanlar yetiştirilmelidir. Bu 

kadroların ilerde müstakil araştırma müesses elerine vücuö verecek r .=« 

şekilde kalite ve sayı bakımından yoğunlaştırılmasına çalışılmalıdır

Beşinci beş yıllık plân döneminde aşağıdaki miktarlarda Ta

rih araştırıcıları yetiştirilmelidir :

3.1. Orta Asya Tarihi Etüdleri (100 Araştırıcı)

a) İslâm-öncesi Türk Tarihi

b) İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi

c) Türk-Moğol Devletleri Tarihi

ç) Timur İmparatorluğu ve Kolları Tarihi

d) Rus İstilası Sonrası Türk Devletleri Tarihi

3.2. On Asya Tarihi Etüdleri (300 Araştırıcı)

a) Büyük Selçuklular ve Kolları Tarihi

b) Anadolu Selçukluları Tarihi

c) Anadolu Beylikleri Tarihi

ç) Karakoyunlu-Akkoyunlu ve Safevî Tarihi

d) Atabeylikler, îyyubiler ve Memlûkler Tarihi



e) Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

f) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

g) Türkiye Dışı Çağdaş Türk Devletleri Tarihi 
(Kırım, Azerbeycan vs).

3-3. Güneydoğu Avrupa Etüdleri (50 Araştırıcı)

a) Bizans Tarihi

b) Balkan Devletleri Tarihi

4. Yukarıda söz konusu edilen Üniversite içinde veya dı

şındaki araştırma merkezi ile arşivler, kütüphaneler ve müzeler ara

sında sağlıklı bir işbirliğinin oluşturulması şarttır.

Bir araştırıcı ne kadar iyi yetişmiş, ne kadar derin bilgiy

le donatılmış olarsa olsun, yeterince araştırma merkezi bulamazsa, 

kendisinden istenilen verimin almamıyacağı açıktır. Bu bakıSdan, 

yetişecek ve yetişmiş tarih araştırıcılarımız için genel bir doküman 

tasyon merkezini sür'atle oluşturmak yoluna gidilmelidir. Bunun dı

şında, araştırıcıların zaman kaybını önlemek ve çalışmalarını sür1- 

atlendirmek bakımından arşivlerle ilgili formalitelerin asgariye in
dirilmesi ve bilhassa doküman tahdidinin kesinlikle kaldırılması 
şarttır.
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1. DUEUM :

Sosyal Yapı ve Kültür Değişmesi Komisyonunun bir milli 
kültür planlaması çalışması içindeki yeri daha ziyada» bu konularda 
bilgi elde etmenin yollarını araştırmak olabilir. Zira milli kültür- 
planlamacıları kendilerine hedefler koymada olduğu gibi bu hedefle
ri gerçekleştirme bakımından da ülkenin sosyal bünyesini ve bunun 
geçirdiği kültür-değişmelerini yakından takip etmek zorundadırlar. 
Mamafih Devlet Planlama Teşkilatının Kültür Özel İhtisas Komisyonun
dan beklediklerine bakılırsa, komisyonların normatif mülahazalardan 
tamamen sıyrılması düşünülmemiştir. Biz bu normatif mülahazaların 
Özel İhtisas Komisyonuna hakim bulunan ve yazı ile tesbit edilmiş 
olan ilkeler olduğunu düşünürsek, bu ilkeler çerçevesinde Sosyal Ya
pı ve Kültür Değişmesi Komisyonunun esas görüşlerini şöyleoe belir
tebiliriz :

Türkiye'nin çok süratli bir sosyal ve kültürel değişme 
içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu değişme 
hızının daha da artması beklenebilir. Böylece gerek sosyal yapı ge
rek kültür planında değişmeyi, istenen hedefler yönünde takip ve 
kontrol etmek başlıca mesele olmaktadır. Türkiye'nin vazgeçemiyece- 
ği değişmeler vardır ki bu sahalarda Planlamanın teşvik edici faali
yetlere öncelik vermesi beklenir. Sanayileşme hu değişmelerin başın
da gelmektedir. Öte yandan sosyal ve kültürel değişmenin en dikkati 
çeken özelliklerinden biri tam bir kantrola imkân vermemesi ve çok 
defa beklenmedik sonuçlara yolaçmaadır.. Demokratik bir planlamada 
cemiyetin ihtiyaç ve temayüllerinin esas olacağı güzönünde tutulur
sa, yapılacak işin temel hedeflere uygun değişmelere imkân ve fır
sat açmak olduğu görülür. İlk bakışta bu hedefin dışında gibi görü*» 
nen veya tartışmalı olan konularda planlamanın yasaklayıcı bir tavır 
takınmaktan ziyade öncelik sıralamasındaki ayarlamalar yoluyla ter
cihlerini belirtmesi beklenir.



Türkiye istikrarlı ve gelişmeci bir kalkuıma yolunu 
seçmiştir. Bu demektir ki sosyal tabakalaşmanın bir kutuplaşmaya doğ
ru gitmesi istenmediği gibi, orta sınıfların hacim itibariyle bü
yütülmesi ve desteklenmesi başlıca hedeflerden biri olmaktadır. Kül
tür ile sosyal bünye, keza İktisadî değişme ile kültür arasındaki 
sıkı ilişki gözönünde tutulursa, bu noktanın önemi daha iyi ortaya 
çıkar. Bu türlü bir gelişmenin iktisadi ve sosyal bakımından bili
nen neticeleri yanında Türkiye için özel bir mânâsı da vardır. Yaban
cı kültürlerin en fazla üst sınıflar yoluyla nüfuz etmesi, yani Tür
kiye de sosyo-kültürel üst tabakanın Batı kültürü karşısında bir çe
şit çrta-sınıf özentisi olması yüzünden, o seviyedeki kültür değiş
melerinin ancak pek azı memleketin gerçek ihtiyaçlarına cevap vere
cek niteliktedir. Yeni değerler ancak orta sınıflara intikal ettiği 
ölçüde istikrarlı birer değişme unsuru olabilirler.

Bir başka nokta nüfusun niteliği bakımından sosyal yapı 
değişmelerinin kültürle olan ilişkisidir. Türkiye sanayileşmeyi ve 
dolayısiyle şehirleşmeyi hedef edindiğine göre, şehirli nüfusun 
köylerde yaşayanlara nisbeti artmaya devam edecektir. Bu artış Tür
kiye'nin kültürel bünyesinde de önemli ve yaygın değişmelere yol 
açıyor. Köylü nüfus şehirlere yerleştikçe eski kültürünü aynen devam 
ettirmediği gibi, şehir kültürüne otomatik bir şekilde intibakı da 
söz konusu olmamaktadır. Bu kalabalık kitlelerin kalitesi ne olursa 
olsun, yeni bir kültür oluşturmaya çalıştıkları görülmektedir ki 
bunun en bariz örneğine müzikte rastlıyoruz. Bu değişmenin gerek 
sosyal, gerek kültürel boyutları hakkında ciddi pek az bilgiye sa
hip bulunuyoruz. Plânlama çalışmaları çerçevesinde bu sahalardaki 
araştırmalara yer verilmesi bize en azından bünyeyi tanıma fırsatı 
verecektir; değişmenin dinamiği hakkında edinilecek bilgi ise kül
tür planlamacısı için son derece kıymetli bir anahtar teşkil eder.
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Türkiye nüfusunun pek büyük bir kısmını çocuklar mey
dana getirmektedir. Bu durma eğitim yoluyla verilecek kültürün Tür
kiye'nin yakın gelecekteki sosyo-kültürel manzarası bakımından ne- 
kadar önemli olduğunu gösterir. Kültür bu çağlarda aynı zamanda 
sosyalleşme manasına geldiği için, ilk ve orta eğitim seviyesinde 
alınacak tedbirler sayesinde bazı temel tavırların yerleştirilmesi 
mümkündür. Memleketimizde ilkokul çağındaki çocukların günden güne 
yoğunlaşan bir şekilde bilgi bombardımanına tutulmaları, dolayısiyle 
tahsilin eğitimi bir tarafa bırakarak sadece öğretime yönelmesi 
kültür kalkınması bakımından tehlikeli bir işaret sayılmalıdır. îlk 
tahsilde ve orta tahsilin başındaki çocuklara verilecek eğitim he
defi bir yandan onların zihinlerine serbest gelişme imkâhı-sağlâmak, 
bir yandan da geniş manada "vatandaşlık eğitimi1’ dediğimiz şejriy ya
ni kültürü tanıma v8 ona katılma eğitimini-vermek‘‘•olm&li’dır. Çocük- 
nüfusunun yaşlı- nüfusunu çok geçmesini! bir-başka sonucumda bü'‘kitle
ye geleneksel kültür değerlerini aktaracak unsurların azalması «te
mektir ki, çocukların bu eksiklik! er in i foröel eği-fiSin k#pafSS§i 
gerekir.

Nüfusun kompozisyonu kültürü etkilediği gibi, kültür 
de bu kompozisyonun oluşmasında temel faktörlerden biridir. Sürat
li nüfus artışının doğurduğu yapısal farklılaşmalarda kültürün mu
hakkak ki büyük bir tesiri vardır. Bu yapının şu veya bu yönde de
ğişmesi istendiği takdirde yine kültürü bir manivela olarak kullan
mak mümkündür. Zira demografik değişme, İktisadî ve sosyal tesirler 
ne olursa olsun, bir ölçüde tavır meselesidir. Kültürün insana kar
şı tavrı değiştirilebilir. Burada nüfus planlaması ile ilgili belli 
bir görüş ileri sürmek istemiyoruz, zira bu hususta verilecek ka
rar hangi hedefleri seçtiğimize bağlıdır.



Modernleşmenin getirdiği bünye değişmelerinden biri de 
ailedeki değişmedir. Ailenin küçülmesi ve fonksiyonlarının daralması 
Türkiye'deki kültür kargaşalığının başlıca sebeplerinden birini teş
kil ediyor. Fakat bu kargaşalığı düzeltmek için eski aile tipini ko
rumamıza veya geri getirmemize imkan bulunmadığına göre, ailenin 
kültür tesirlerini artırıcı yollar bulunmalı, onun yapamadığını ise 
diğer müesseseler (başta okul) almalıdır. Okul öncesi eğitim ve ilk
okul eğitimi bu boşluğu kapatacak şekilde düzenlenmelidir.

2. İLKELER

Buraya kadar anlattığımız hususlar Kültür Değişmesi ve 
Sosyal Yapı ilişkileri bakımından ele alınacak konulardan sadece bi
rer örnek teşkil etmektedir. Dikkat edilecek olursa bu ve benzeri 
konular bazı temel hareket noktalarının varlığını öngörmektedir.
Eğer bu hareket noktalarını birer prensip olarak tesbit edecek olur
sak şöyle diyebiliriz. ;

2.1„ Kültür Değişmesinin planlanması her şeyden önce 
birtakım temel değerlerin mevcudiyetini ve yaygınlığını gerektirir. 
Öyle ki, ülkemizde hangi değerlerin ve hangi tip bir genel dünya gö
rüşünün yaygınlaştırılacağını bilmemiz gerekir. Aslında bu türlü 
değerlerin neler olabileceği hakkında ortak bir anlayışa varmak zor 
değildir. Eşitlik, hoşgörürlük, insana verilen değer ve duyulan say
gı ilk akla gelenler arasındadır. Bunların bizim geleneksel kültü
rümüzde derin kökleri bulunduğunu, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken 
de gözetildiğini biliyoruz. Devlet bir kültür planlaması yaptığına 
göre, bu türlü değerlerin işlenmesini ve yaygınlaştırılmasını teşvik 
edici tedbirlere ağırlık vermelidir.



2.2. Kültür değerlerinin geleneksel kültürde mevcut 
bulunmasının problemi çözmeye yetmediğini kabul etmeliyiz; öyle ol
saydı geleneksel kültür herşeye cevap verebilir ve hiç yıpranmazdı.
Bu yüzden, kültürümüzde bize cazip gelen değerlerin karşısında zıt 
temayüllerin varlığını da kabul etmeliyiz. Şu halde kültürden seç
meler yapmak, belli değer ve müesseseleri canlandırmak ve bunlara 
karşı özenti uyandırmak zorundayız.

2.3. Seçip kullandığımız şeylerin istediğimiz sonuçlan 
vereceğini hiçbir zaman garanti edemeyiz. Sosyal hayatın işleyişinde 
önüne geçilmez bir belirsizlik vardır. Şu halde kültür değişmesinin 
istenilen sonuçları vermesi için bu yolda atılan adımların sosyal 
araştırmalar yoluyla devamlı takip edilmesi gerekir. Halbuki memle
ketimizde bu çalışmaları yapabilecek elemanlar yok denecek kadar az
dır. Sosyal bilim çalışmalarının devletçe teşvik edilmesi, yurt dı
şında yetiştirilen ihtisas elemanlarına ait kontenjanda sosyal bilim
lere de fen bilimleri kadar yer verilmesi şarttır. Devlet Planlama 
Teşkilatının kendi bünyesinde bir devamlı araştırma grubu bulundur
ması veya en azından böyle bir grup teşkil ederek onunla devamlı 
işbirliği yapması tavsiye olunur.

2.4. Kültürümüzün değişmek zorunda bulunduğunu hemen 
hepimiz kabul ediyoruz, bu değişme sırasında Batıdan gelişigüzel şey
lerin gelmesine de hepimiz karşıyız. Şu halde gerek kendi kültürümü
zü gerek Batıyı iyi tanımak, böylece karşıiıızda sağlam alternatif
ler bulundurmak zorundayız. Devlet Türk kültürünün ve Batı kültürü
nün temel eserlerini özellikle gençlerimize ve aydınlarımıza tanıt
mak için gerekli tedbirleri almalı, ayrıca bu işi devamlı bir mües
sese halinde organize etmelidir.



- 5Q7 -

2.5. Memleketimiz içinde kültür birliği ve bütünlüğü
nün sağlanması son derece önemlidir. Bugüne kadar özellikle haber
leşme ve diğer ulaşım imkânlarının çok sınırlı olması yüzünden mem
leketin çeşitli yerleri birbirinden farklı yoğunlukta ve bazen fark
lı nitelikte kültür etkilerine marûz kalmıştır. Bu farklılığın sos
yal ve siyasi bünyemizde yarattığı problemleri ve kötü sonuçları her 
pimiz biliyoruz. Ülkemizde birliği bozucu istikamette gelişen bu 
farklılıkların giderilmesi elbetteki birtakım siyasi ve idari ted
birleri gerektirir. Kültür adamının burada yapacağı şey öncelikle 
Türkiyenin bir sosyal bünye ve kültür haritasını çıkarmak, sonra da 
kültür değişmesinin seyri hakkında vardığı sonuçlara göre birtakım 
tavsiyelerde bulunmaktır. Bu cümleden olarak, devlet üniversiteler
le işbirliği yapmalı ve üniversitelerin sosyal-bilim şubelerinin 
birinci derecede etnoloji araştırmalarına yönelmesi teşvik edilmeli
dir.

2.6. Kültürümüzün, yaşatılmasında fayda görülen değer
lerini canlı tutabilmek için kültür eserlerinin bugünkü hayatın bir 
parçası halinde kalması şarttır. Bir örnek verilecek olursa, Türk 
çeşmeleri hem bizim mimarimizin hem beşeri duygu ve değerimizin bi
rer abidesidir; bunların günümüzde de mutlaka sularının akması ve 
kullanılır halde tutulmaları gerekir.

2.7. Şehirleşmenin en yoğun olduğu bazı örnek bölge
lerde yapılacak araştırmalar bize kültürümüzün hangi noktalarda na
sıl bir erozyona uğradığını gösterecektir. Bu tür araştırmalar alı
nacak tedbirlere ışık tutar.



2.8. Devlet hem maddi hem manevi kültür bakımından 

tam bir sefalet manzarası arzeden bir veya birkaç bölgede her bakım

dan bir "diriltme" hareketine giriştiği ve buraları örnek yerler ha

line getirdiği takdirde, memleketin her yanında onun benzeri çalış

malarımı- 'yapılması beklenebilir. Böyle bir teşebbüs en azından hal

kımıza görgü ve istek kazandırır.

Bu türlü çalışmaların daha çok örneklendirilmesi müm

kündür. Yukarıda bahsedilen temel tedbirler alındığı ve bunlara 

müessese devamlılığı verildiği takdirde diğer problemler de ele 

alınabilir.



XVIII- DİN VE AHLÂK ALT KOMİSYON RAPORU

Başkan
Başkan Yardımcısı
Raportör
Üyeler

Doç.Dr.Süleyman Hayri Bolay
Prof. Dr. Ruhi Fığlalı
Musa Gürgün - Gülseren Öğün
Doç.Dr.Kerim Yavuz
Doç.Dr.Ünver Günay
Halis Ayhan
Dr.Şaban Kuzgun
Dr.Eyüp Sanay
Dr.Bahattin Yediyıldız
Rıdvan Congur
Dr.A.Yaşar Ocak



I- GİRİŞ

Beşinci Beş Yıllık Plan çalışmalarında KÜLTÜR POLİTİKASI ve 
PLANLAMASIYLA ilgili olarak araştırma yapmak, bilgi toplamak gele
cekte din ve ahlâk eğitiminin alması gereken şekli hakkında tavsi
ye ve tekliflerde bulunmak üzere, DPT bünyesinde kurulmuş olan ko
misyonumuz, Doç.Dr.S.Hayri Bolay'm başkanlığında 7-8-9 Temmuz 1982 
tarihlerinde toplanmış ve din ile ahlâk'm cemiyetimizdeki tesirle
rini, çocuk, aile, okul, halk, esnaf, işçi ve sanayici gibi çeşit
li kesimlerdeki bugünkü durumunu tesbit etmeye çalışmıştır. Yaptığı 
tesbitler ışığında konunun üç alt çalışma grubu halinde incelenme
sini ve bu hususlarda araştırmalar yapıldıktan sonra meselelere hal 
çareleri gösterilmesini uygun görmüştür. Bu alt çalışma grupları 
şunlardır:

- Sosyal bütünleşme ve kalkınma açısından din eğitiminin, 
din ve ahlâkın önemi,

- Din ve ahlâk açısından çocuk ve aile,

- Kitle haberleşme vasıtaları ile örgün ve yaygın eğitimde 
din ve ahlâkın önemi.

Daha sonra 6,7 ve 8 Eylül 1982 günlerinde toplanan Komis
yonumuz alt çalışma gruplarının raporlarını inceleyip görüşmüştür. 
Bunların birleştirilerek nihaî raporun hazırlanması için bir redak
siyon heyeti teşkil edilmiş ve 18 Ekim günü nihaî raporu görüşerek 
son şeklini vermiştir.



Yukarıda üç başlık altında belirlenen konulara geçmeden ön
ce; din ve ahlâk'm kültür ile olan münasebetleri, dinin ve ahlâkın 
fertlere ve cemiyete lüzumu, mahiyeti, kaynağı, geçmişte Türk cemi
yetine tesirleri hakkında görüşlerimizi açıkladıktan, kültürümüzün 
geçmişi ile irtibatını tesbit ettikten sonra, günümüzdeki durumunu 
belirtmeyi gerekli görüyoruz.

1- Din Nedir?

Din, insanla insan, insanla Allah arasındaki münasebet
leri düzenleyen, ayarlayan İlâhi kaynaklı bir müessesedir. Jacques 
Maritain'in dediği gibi hakiki din tabiat-üstü olup vahye dayanır, 
ve her medeniyeti, her kültürü aşar, gayesi de insanı kendisinin 
ve âlemin efendisi yaparak saadete ulaştırmaktır. Bu bakımdan biz 
de milletimizin tamamının benimsediği İslamiyet'i nazara alarak di
nin tarifüi İlâhî din anlayışına göre yaptık.

Bu bakımdan din, bir ihtiyaç neticesi olarak ortaya çık 
mış ve sun'i bir müessese olmadığı gibi, insan aklının ve düşüncesi 
nin mahsulü olan bir inanış sistemi de değildir. Aksine insanları 
ve diğer bütün varlıkları yaratan Allah'ın koymuş olduğu kanun ve 
nizamların bütünüdür.

İnsan aklı ve kafası tabiatla ve tabiat hadiseleriyle 
bir ölçüde tatmin olsa bile, ruhu, bunların gerisindeki hakiki se
bep ile irtibat kurmadan edemez. Ziya Gökalp'in dediği gibi "İnsan 
ayağını yere basmadan durumaz, ruhunu da Allah'a dayandırmadan du
ramaz ."



2- İnsanın Allah'a Olan İhtiyacı

Tabiatta, cemiyette ve dünyada cereyan eden çeşitli haâi- 
seler karşısında bunalan, zaman zaman dengesini ve ölçüsünü kaybeden 
insan, ruhuna bir destek, bir teselli ve bir sığmak arar. Dengesini 
bulmak ve ayarını yapmak için bir ölçüye ihtiyaç duyar. Tıpkı bir 
musikî aletinin durduğu yerde ayarının bozulması gibi ondan daha has 
sas olan insan ruhunun da zaman zaman ayarı bo&ulur. Bozulan bu aya
rın düzeltilmesi için akordunun yapılması lazımdır. Nasıl ki bir 
âletin akord edilmesi için bir diyapazona ihtiyaç vardır. Bunun gibi 
ruhun ayarı için gerekli diyapazon Allah fikri ve din inancıdır. As
lında Allah fikri, insanda doğuştan gelir. Descartes'in 5. Meditati- 
on'da dediği gibi "Allah insanı yaratırken bir işçinin eserine imza
sını kazması gibi kendi varlığına dair fikri de beni yaratırken zih
nime yerleştiriliştir" demek daha doğrudur.

îşte bu sebepten dolayı, insanoğlu, daima AllaVa muhtaç 
olmuş, O'na bağlanarak huzur., bulmak istemiştir. Böylece c aynı za
manda kendisini, başka insanlara kul olmaktan da kurtarmanın yolunu 
bulmuştur. Zira o anlamıştı ki Allah inancı ve din fikri değişmeyen, 
ebedi olan ve en yüksek en mutlak değerdir. Bu, zaman ve mekân üstü 
bir varlığa bağlanmanın verdiği huzur ile maddi âlemin ve tabiat 
hadiselerinin üstüne çıkmanın, süfli arzulara hakim olmanın da yolu 
idi.



3- Dine Olan İhtiyaç

Allah'ı bulan, insan, O'nun, emirlerine bağlanarak, mut
lak varlık ile temasını devam ettirmiş, böylece, tabiatın ve evrenin 
sonsuzluğu ile derin yalnızlığı içinde en büyük desteğe kavuşmuştur. 
Varlığını devam ettirebilmek, tabiat kuvvetlerine ezilmemek için aç
tığı amansız ve çetin mücadelesinde de insan en büyük dayanağı din« 
de bulmuştur. Bunun için tarih boyunca hiç bir topluluğun inançsız 
olmadığını, dinsiz yaşamadığını görüyoruz. Dinler tarihine ait araş
tırmalar milattan 8 bin yıl önce Hint'te ve Mısır'da tek Allah inan
cının mevcut olduğunu ortaya koymuştur. Hal böyle iken modem toplum- 
larda ve sanayileştikçe, makineleşen insanın daha çok dine ihtiyacı 
olması tabiidir. Bu husus, İlmî olarak da ortaya konulmuştur.

Çünkü din ferdi şahsiyetin derinliklerine kadar nüfuz 
edebilen ve bütün varlığı ile ferdin iştirak ettiği tek müessese ve 
vakıadır. 0, evvelâ fertlerin tek tek şuuruna tecrübelerle yerleşir, 
kol salar, sonra bu fertlerin ruhundan topluma akseder.

Din; tabiatı, tabiat olaylarını ve insanın çeşitli ihti
yaçlarını belli bir açıdan değerlendirir ve dindara, olaylar karşı
sında bir tavır takınma fikri verir. Böylece insan, tavsip, kabul, 
red, ferâgat, dayanışma, iştirak, teslimiyet gibi tavırlarıyla, dış 
dünyaya karşı aktif bir davranış içine girmiş olur. Din bu vasıfla
rıyla, yegâne varlık olarak insanı mühatab almakta ve onun ruhen 
olgun hale gelmesini ve ahlâken yükselmesini hedef almaktadır. İnsan 
huzurunu ve mutluluğunu esas alan din, bu yönüyle ahlâkın kaynağı 
olmakta, onun zaaflarını ıslah ederek olgun ahlâki davranışlarda 
bulunmağa sevk etmektedir.
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4- Ahlâk-Din ve Kültür Münasebeti

En yüksek ahlâki değer olan iyi'yi yakından tanıtmak su
retiyle din, insanı ahlâki bir varlık olarak ele almaktadır. Yine, 
iyiyi, güzeli ve doğruyu, değişmeyen değerler:olarak öğreten ve sev
diren din, bunun yanında, kültürle de bir noktada birleşmektedir. 
Zira kültürün de vasıtası, unsuru ve konusu insandır, onun da gaye
si insana iyi'yi sevdirmektir. Bu durumda dip., kültürün özü, kültür 
de dinin formu olmaktadır. Din farklı olarak iyi'yi yapmak ve yaşa
mak imkanı vermektedir.

Yukarıda işaret ettiğimiz ve dinin ferdi sevk ettiği ak
tif davranış, dinin diğer kültür sahaları üzerinde de tesirli olma
sına yol açmıştır. Kültürlerin ilk kaynağı çalışma olduğuna göre, 
insan için, kendisini eğiterek yükseltme, zihnen ve ruhen olgunlaş
ma yani kültürleşme bir zarurettir. Bu da insanı kuşatan varlıkları, 
onlar arasındaki yerini tanımakla, onlarla uyum içinde olmakla mümküı 
olacaktır.

Böylece, bütün kültür sahalarına şâmil ve tesirli olan 
din, hayat olayları için, görüşler, hal çareleri, bakış açısı ver
mesiyle kendisinin ayırıcı vasıflarını ortaya koymuş olmaktadır. 
Dolayısıyla her kültür sahasına nüfus etmiş olan dini, kültürden 
ve onun ortaya çıkış alanlarından ayırmak mümkün değildir. Bunun 
zararlı olması lâzım gelmez mi? Hayır. Çünkü, çok çeşitli ilim 
dalları ve kültür sahaları her biri insanı, parça parça ele almak
ta, şahsiyetinin küçük ve kesin sınırlandırılmış bir kısmını araş
tırma konusu yapmaktadır. Buna karşılık dinde ferd, inananca, dine 
bütün şahsiyetiyle bağlanır, böylelikle diğer sahaların şahsiyeti 
parçalayan tesirlerine karşı din onu korumuş, ve şahsiyetçe geliş
tirmiş olur.



Buna göre din, ahlâk ve kültürün temelinde bulunmakta ve 
çeşitli sahalara tesirleri devam etmektedir. Fertlere varlık şuuru
nu kazandırdığı gibi, fertleri ve toplumları biribirine bağlayan 
bir çimento vazifesi görmektedir.

Paul îellich'in dediği gibi sanayi toplumlarının göze 
çarpan en bariz vasfı, Tanrı'yı inkar veya ihmal ile insanı tabiata 
ve makinaya teslim etmesidir. İnsan kendisinin ve âlemin efendisi 
olması gerekirken, kendi meydana getirdiği makina ve tekniğin adetâ 
bir parçası haline geldi. H.Freyer'in tabiriyle insan "iktisadi bir 
mahluk, muazzam bir takiıtenin ufacık bir çarkı" oldu.

İşte din, fertleri şahsiyetlerinin parçalanması tehlike
sine karşı mukaddesat ile karşı karşıya getirerek şahsiyetlerinin 
vahdetini sağlamış ve bir bütün haline gelmelerini temin etmiştir.

Çalışmayı bir ibadet gibi sevdiren ve ibadet sevabı veren 
dinimiz için de aynı şeyler daha rahat söylenebilir.

İnsan, tabiatı icabı gelişen ve değişen bir varlıktır.Ba- 
citfâsa1 ilham olarak, kültürü, insanın tabiatına ilâve edilmiş insan 
olarak tarif edebiliriz. Bu durumda maddi tabiata ilâve edilecek 
bir üst tabiat, bir manevi hayat ortaya çıkmaktadır. Öyleyse insanı 
ve onun manevi ihtiyaçlarını merkez alan bir kültür meydana getiril 
melidir. Ancak böyle bir kültürle, iyimser, itâatlı, ümitli ve akıl 
cı bir nesil yetiştirmek müfcküniolabilir.



Meseleye bu açıdan maktığımızda bir kültür planlamasına 
ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkar. Türk kültür tarihinde din ve ahlâk 
ön planda ve hakim rol oynamıştır. Öyle ki Türk mimarisi, tezyini 
sanatları, edebiyatı, musikisi, hukuku, iktisadi, içtimai hayatı 
örf ve adetleri ahlâkı, İslâm dini, ihmal edilerek anlaşılmaz. Bu 
bakımdan bir de din ve ahlâk planlamasına ihtiyaç olduğu ortaya çık
mış olmaktadır.

Hatta, bundan dolayı, Türk milletinin varlığını ve birli
ğini devam ettirmekte İslâm, başlıca rolü oynamıştır. Çünkü, meselâ 
Hristiyanlığı kabul eden bir kısım Türkler varlıklarını bile muhafaza 
edememişlerdir.

Yine aynı sebeple meselâ Türklerin hepsi müslüman olduğu 
halde, Arap asıllı olarak pek çok Hristiyan vardır. Milletimizin 
$ 99,8'nin günlük hayatına hakim olan İslâmiyet; abdest gusülggibi 
üstün temizlik şekilleri ve namaz, oruç, zekat, fıtra, sadaka, hac, 
kurban, bayramlar gibi çeşitli dini ibadetler toplumumuz tarafından 
yaşanmaktadır. Dini inanç ve duygulardan gelen tesirler bugün de 
şiire, romana, musikiye, çeşitli san'at eserlerine aksetmekte, ah
lâkî ve sosyal yönden canlı bir şekilde yaşanmaktadır.

Din ve ahlâk iyi öğretilip yaşanmadığı takdirde toplumda 
nelere mal olacağı uzak ve yakın geçmişteki hadiselerle daha iyi 
anlaşılmıştır. Hatta şunu da zikr edebiliriz:

Devlet istatistiklerine göre, 1965-69 yılları arasında hap
se girenlerin sayısı, okur-yazarlarda, okuma-yazma bilmeyenlere naza
ran daha fazladır. Bu bizim eğitimimizin manevî destekten mahrum 
kaldığını gösteren bir delil olsa gerektir.



Bundan dolayı Atatürk milletin cehaletten kurtulması 
için uğraşmıştır; ama dininden ve ahlâkından uzaklaşmadan bunun 
için "Türk milleti daima dindar olmalıdır." "Türk milleti mütesa- 
viyen dinini öğrenmelidir. Dinini öğrenmek için tek bir yere muh
taçtır. Orası da mekteptir." demiştir. Bunur. için tevhid-i tedri
sat kanununu çıkartıp, herkesin aynı öğretimâan geçmesini istemiş
tir.

Bu kanuna ve bu direktiflere dayanan milli Güvenlik Kon
seyi din ve ahlâk derslerini bu sebeple mecburî hale getirmiştir. 
Milli bütünlükte, sosyal bütünleşmede dinin rolü ne kadar mühim 
ise kalkınma açısından da aynı şekilde mühim ve büyüktür. Kalkın
ma, fertlerin ve toplumlarm sanayi ve teknikte gelişerek yasama 
şartlarının düzelmesi, refah seviyelerinin yükseltilmesi ise, bun
da dinamizmi kazandıracak olan esas iki unsur din ve ahlâktır. 
Ruhsuz ve ahlâksız bir kalkınma insana neler verebilir? Daha doğ
rusu insandan r.eler alır? Bunur. örnekleri çoktur. Kalkınmanın esas 
unsuru insan olduğu için, insanın yetiştirilmesinde, ibadet şev
kiyle çalıştırılmasında din başrolü oynar. Batıda ve Doğuda bu 
beyledir. Hatta öyle kı Japon bankaları binlerce kişilik persone
line maneviyat eğitimi yaptırarak verimi artırma yoluna gitmişler
ve başarılı olmuşlardır.

II- SOSYAL BÜTÜNLEŞME VE KALKINMACA DİN YE AIIIAKIN IiOLÜ

1- Genel Değerlendirme ve Durum Tesbiti :
1.1- Sosyal Bütünleşme Açısından

Sosyal bütünleşme, bir devletin sınırları içinde yasayan 
insanların hâkim değer hükümlerini benimsemeleri ve bunu, tavır



alışları (attitude) ile yansıtmalarıdır. Diğer bir ifadeyle sosyal 
bütünleşme, bir sosyal sistemin unsurları veya bir milletin mensup
ları arasında mevcut olup birlik ve bütünlüğü temin eden, ortak me
seleler karşısında ortak tavır ve davranışlar ortaya koymayı sağla
yan karşılıklı bağımlılıktır. Yani organlaşmış, bir topluluk teşkil 
etmek üzere farklı zümrelerin anlaşıp kaynaşmasıdır.

Görülüyor ki sosyal bütünleşmede milletin bütün üyeleri 
tarafından benimsenecek kültür değerlerinin veya unsurlarının bi
linmesi, daha doğrusu aydınlar tarafından bunların şuuruna varılma
sı lazımdır. Dil, din, tarih, e&eteiyat, san'at, hukuk» teknoloji 
vs. gibi geniş bir yelpaze teşkil eden bu unsurlar arasında din ve 
dine bağlı ahlak en önemli yeri işgal etmektedir.

Günümüz Türk toplumu sanayileşme ve buna bağlı şehirleş
menin etkisi ile maalesef sağlıksız bir teknoloji toplumu haline 
dönüşme yolundadır. Bu suretle değişik bir takım tercihlerle karşı 
karşıya gelen insanımızın zamanla mütecanis olmayan (Keterogen) 
bir toplum oluşturma yoluna girdiği, Türk Milletinin tarihi kültür 
mirasını teşkil eden unsurlara daha çok yabancılaşmaya başladığı 
ve bu hususun hızlanarak devam ettiği müşahade olunmaktadır. İşte 
bu tam anlamıyla bir sosyal çözülmenin işaretidir.

Bu bakımdan süratle değişmenin sebep olduğu kültür buhra
nının Türk Toplumunu, fazla sarsıntıya uğratmasına meydan vermeden 
sağlıklı bir gelişme ve sanayileşme yoluna sokmak gerekmektedir. 
Devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmezliği korunmalı ve çağı
mızın büyük meseleleri karşısında milli tutum ve davranışlar geliş
tirilmelidir. Çünkü içtimai gelişmeler ve kültür değişmeleri sıra
sında ortaya çıkan, bütün şüphe, korku ve karışıklık ile hepsinden
daha tehlikeli olan inançsızlıktan kurtulabilmek için kollektif bir 
ideale ve ahlaki temele ihtiyaç vardır.



İslamiyet'le birlikte Türeler, toplumu bütünleştirici ger
çek unsura kavuşmuşlardır. Bu unsur sayesindedir ki Anadolu, Türk va
tanı haline gelebilmiştir. İslamiyet'in bu birleştirici ve bütünleş
tirici, fertle toplum arası bağları kuvw»tlendirici hüviyeti, Türk= 
toplumuna derinden nüfuz ederek onu günlük hayatının her sahasında 
etkilemiş, idareye ve elit zümreden halk tabakasına kadar Türk mille
tini kenetlemiştir. Böylece halk ile yönetici, halk ile aydın arasın
da sağlam bir köprü oluşmuştur. Bu sayede Selçuklu ve Osmanlı dönem
lerinde asırlarca yüksek bir kültür ve medeniyet meydana getirebil
miş ve mütecanis (homojen) bir toplum teşekkül etmiştir. Karahanlı- 
lar'dan Osmanlılar'a kadar bütün müslüman Türk devletlerinde yöneti
ciler, sosyal bütünlüğü sağlayıcı fonksiyonu sebebiyle dini ağırlık
lı bir takım müesseseler kurarak halkın hizmetine sunmuşlar ve hal
kı bütünleştirici ve toplumda sosyal ahengi sağlayıcı rol oynadık
larından, ülemâ (Bilginler) ve mutasavvıflar ile yakın münasebetler 
kurmuşlardır.

Dinin bu gücü, Türk tarihinin yalnız parlak dönemlerinde 
değil, buhranlı devirlerinde de toplumun çözülmeden, moral bozuklu
ğuna uğrayıp dağılmadan ayakta durabilmesini temin etmiştir. XIII. 
yüzyılda Moğol boyunduruğunun Anadolu'ya bütün ağırlığıyla çöktüğü 
yıllarda, Ahî Evran, Hacı Bektaş, Mevlânâ ve Yunus Emre'nin fikir 
ve faaliyetleri halka büyük bir teselli ve yeniden toparlanma için 
gerekli güç kaypağı olmuştur. Bu yüzden, siyasi otorite buhranı ve 
İktisadî çöküntüye rağmen millet çözülüp dağılmamış, tersine, elli 
yıl içinde Osmanlı Devleti gibi çağının en güçlü devletine doğuş 
imkanını hazırlamıştır. Bu, üzerinde dikkatle düşünülmesi icap eden 
büyük bir olaydır. Birinci Cihan H ti sonunda yıkılarak artık ke
sinlikle ortadan kaldırıldığı sanı - r Osmanlı Devleti, dinin bu 
bütünleştirici ve dağılmayı engeli :ci rolü sayesinde İstiklâl 1



harbini kazanarak yeni bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğu

şuna imkan vermiştir.

Geçmişte bu derece önemli ve sosyal bütünleşmede temel pa

yı bulunan dinin, yakın tarihimizde çeşitli sebeplerle bilgisiz kim

selere bırakılmış olması ve bilhassa yanlış bir batılılaşma anlayış; 

ve uygulaması sonucu tamamıyle ihmal edildiği ve gelişmeyi engelle

yici bir faktör olarak değerlendirildiği görülmektedir.

Daha XVIII. yüzyıldan itibaren Batı'nm teknolojik ve İl

mî. alandaki üstünlüğünü farkederek eziklik hissetmeye başlayan Türk 

aydını, Tanzimat'tan itibaren geri kalmışlığın sebebini umumiyetle 

dine yüklemeğe başlamış, bu sebeple dine karşı açıkça cephe alırken, 

halk ile kendisi arasındaki köprünün giderek yıkıldığının ve aydın 

halk ikileşmesinin doğduğunun farkına varamamıştır. Bunun farkına 

varıldığında ise, yapılan hatanın sebebi başka yerlerde aranmıştır.- 

Tiyatra ile, roman ve şiirle ve hatta bazı yabancı ideolojilerle 

bu aydm-halk uçurumu kapatılmaya çalışılmış, fakat bugüne kadar hiç 

bir başarı sağlanamamıştır. Çünkü Türk aydını ve halkını toptan ku

caklayan ve kucaklaması gereken Türk kültürünün temel unsurlarından 

biri bilgisizce veya kasten köreltilmek istenmiştir. Cumhuriyet dö

neminde çoğu zaman yanlış bir yaklaşımla yorumlanan ve dine hayat 

hakkı tanımama şeklinde anlaşılıp antılmaya çalışılan bir lâiklik 

anlayışının sonucu, sanayileşme sürecinde bulunan ve bunun getirdi

ği çok çeşitli, karmaşık meselelere tavır almayı beceremez hâle dü

şen Türk toplumu, bu konuda en büyük yardımcısından uzak tutulmuş

tur. Türk toplumu, bu sûretle». ktiltürünün hanea her kesinti dinle 

yoğrulduğu için, geçmişiyle bağını yitirmiş, dolayısıyla tabi* 

temellerinden kopuk hale gelmiştir. İşte yaratılan bu zemin aşağı 

yukarı 40  yıla yakın bir zaman içinde muhtelif yabancı ve bölücü



için bulunmaz bir fırsat olmuş, halk birbirine düşman kamplara 
ayrılmıştır.

Cumhuriyet tarihinde, bir kısım aydınlar ve kısmen yöneti
ci çevrelerde hakim olan dini tanımamaktan ve tanımaya yanaşmamaktar. 
ileri gelen din aleyhtarı tutum, tabiatıyla bir taraftan, mistik bir 
hüviyetle tezahür etmiş diğer taraftan aynı tesirle din-devlet ve mil
li kültür düşmanı bir nesil yetişmesine yol açmıştır ki bunlar ize 
dönmek yerine, bazı büyük devletlerin politikalarına dayanan ideolo
jilerin âleti olarak silahlı eylemlerle devleti yılmaya teşebbüs ede
cek kadar ileri gitmiştir.

Gerek bir kısım aydınlar gerekse onların tesiriyle hali: 
arasında, uzun yıllardan beri sağlam ve İlmî temellere dayanan bir 
din kültürü ve yaşayışının yokluğu sebebiyle, meydana çıkan dinî 
tefekkiirsüzlük sonucu, dine değişik acılardan yaklaşan gruplar nasıl 
olmuştur. Bunların bir kısmı OsmanlI devrindeki tarikatların daha da 
sağlıksız bir devamı seklinde sürüp giderken, bir kısmı da bir tarikat 
olmamasına rağmen temelde yine mistik bir kareter arz etmektedir. >.i?- 
hassa üniversite devresindeki bir kısım genç nesil, içinde bu'; utmam 
bu sosyal ve kültürel bunalım sonucu, bu gruplardan birine 1 rrk 
ruhî bir tatmin, ferahlama ve hiç olmazsa özlemini du'.'duku ve tonlum
da görmek istediği dinî ve alhaki bir hayatı şeklen de clsa vanama 
imkânını elde etmek istemektedir. Bu yüzdendir ki, ulumayı arzula
dığı tatmin duygusu bu genç nesli bir takım kılık kıyafet değişikli
ğine sevketmekte, hattâ ailesiyle ve çevresiyle olan münasebetler::’ 
koparmaya, bozmaya itmektedir. Basın ve yavın organlarından hervrun 
ve her vesileyle işlenen din aleyhtarı tutumlar ve dinî unutturmayı 
hedef alan uygulamalar bu genç nesli rencide ettiği ölçüce sn İki 
rercide etmiş ve devlete, yönetici çevrelere duyması gereken i ıımat 
ve bağlılığı sarsıcı bir faktör olmuştur.



Sosyal bütiinleşmede dîn ve ahlâkın önemi belirlenirken 
toplumun ve ahlâkî yaşayışın temeli olan ailenin rolü üzerinde du
rulması ve güçlü ailenin sosyal bütünleşmedeki foAksiyonunun gözden 
uzak tutulmaması gerekir. Türk loplumunun var oluşu ile özdeş olan 
Türk ailesinin dinî, ahlakî ve insani değerlerini kaybetmemesi bü
yük önem taşımaktadır. Türk ailesinin özellikleri ve sosyal bütünleş
medeki rolünü iyi takdir eden Gökalp, aileyi, milletin küçük bir mo
deli olarak görmüş, güçlü aileyi güçlü devlet ve milletin temeli ola
rak düşünmüştür.

Birlik ve beraberliği telkin eden Türfe-İslâm terbiye esas
larına göre fertte, aile bütünü içinde sevgi ve dayanışma yolu ile 
kendisini aşma ve paylaşma du.ygusu ve gücü gelişmektedir.

Aile birliğinin bozulması sosyal bütünlüğün önemli bir 
parçasının devreden çıkması sonucunu doğuracağından aile birliğini 
bozan faktörlerin sosyal bütünlüğü bozan faktörlerden farklı düşü
nülmemesi gerekir.

1.2- Kalkınma açısından :

"Kalkınma" kelimesi, neyi ifade eder? Kelimeden anlaşılan 
mânâ değişik olmakla beraber, umumiyet itibariyle, fertlerin ve onla 
rın teşkil ettiği cemiyetlerin bilhassa sanayileşerek yaşama şartla
rının düzelmesi, refah seviyelerinin artması ve bereketli olması 
mânâsı kastedilmektedir.



Bu mânâ, daha çok, maddi esasları içine alan bir kalkın
mayı kapsamaktadır. Memleketin tarım ve sanayi alanlarında üretimin 
artırılarak, gelirin oldukça dengeli bir şekilde dağıtılması, kamu 
hizmetlerinin geliştirilmesi, tam işler bir hale getirilmesi halin
de; yani, eğitim, sağlık, yol, otobüs işletmesi, elektri i:-havagazı; 
temizlik ve kanalizasyon, içme suyu gibi halkın zaruri ihtiyaçları
nın temini halinde halk ve toplum refaha ve huzura kavuşmuş olacak- 
mıdır? Meselâ ileri bir memleket olan İsveç'le olduğu gibi yeni do
ğan çocuk, ömrünün sonuna kadar tam bir işsizlik sigortasına kavun
sa, herkes maddi endişelerden kurtulacak seviyeye getirilse, onların 
her türlü eğlence ve sefâsı temin edilse insan'ı saadete kavuşturmak 
mümkün olacak mıdır? Bu sorulara "Evet" diye cevap vermek mümkün 
değildir. Eğer, mümkün olsaydı bizzat İsveç'de hiç bir huzursuzluk 
olmaması gerekirdi. Dünyanın en çok gelişmiş iki-üc ülkesi arasın
da bulunan Japonya ye Almanya'da, yahut Isveç'de böyle bir hal ile 
karşılaşmak mümkün değildir. Halbuki meselâ Japonya 1959-1969 yıl
ları arasındaki 10 yıllık donemde, Birleşmiş Milletler istatistikle
rine göre, sınai kalkınmayı <$> 246 nisbetir.de artırmıştır, japonva- 
nın, kalkınmayı, dini ve milii değerlerine sadık kalarak gerçekle - 
tirdiği bir vakadır. Hattâ bugün bile, bir takım büyük Jaoon banka
larının mensuplarına çalışma gücü aşılamak, maneviyatlarını yükselt
mek ve dolayısıyla verimi artırmak içir. "Maneviyat Eğitimi" yaptır
dıkları da bir vakadır. (Bk:...................  Bir Japon Bankasında
Maneviyat Eğitimi, Çevs T.Yazgan) Buna rağmen Japonya'da suçlar ve 
intiharlar artmaktadır.
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Durum, maddi kalkınmayı esas alan ve tam olarak başaran 

İsveç1de çok daha farklıdır. 1969 baharında memleketimize gelen 

İsveç Emniyet Genel Müdürü, incelemelerini bitirdikten sonra yaptığı 

basın toplantısında şu mealde konuşmuştur: Memleketimiz, şimdiye 

kadar, ilimde, teknikte ve san'atta dünya çapında bir çok birinci

likler aldı. Bunlarda daima iftihar ederiz. Fakat son zamanlarda ba

zı birincilikler almaya başladık ki bunlarla, iftihar bir tarafa, 

yüzümüz kızarıyor. Ülkemiz hırsızlıkta birinci, uyuşturucu madde kul

lanmakta ve intiharlarda ikinci, cinsi cinayet işlemekte üçüncü oldu 

Bu konularda Türk meBİekdaşlarımızla işbirliği yapmağa geldim. 

(30.4.1969 İstşLnbul Gazeteleri)

Sosyal adaletin gerçekleştiği ve geçim sıkıntısının olma

dığı, işsizlik sigortasının ömür boyunca işlediği bir ülke neden 

hırsızlıkta başa geçiyor? Her türlü meşru ve gayri meşru zevklerin 

serbest olduğu bir ülkede uyuşturucu madde kullanmak ve intiharlar 

neden bu kadar yaygınlaşıyor? Bir gazetecinin ifadesiyle "Cinsel 

Demokrasi"nin gerçekleştiği bir ülkede neden cinsi cinayet bu kadar 

artıyor?

Bunların hepsi, manevi hayatın ve değerlerin yıkılmasından 

başka bir sebebe dayandırılamaz. Batılı diğer ileri ülkeler İçtimaî 

hayatı bakımından İsveç'den fazla farklı değildirler. Neden? Bunun 

çok sebepleri olmakla beraber, orada hayat ve dünya görüşü maddeci 

bir felsefeye dayanmaktadır.

Kalkınma maddi mi olmalıdır mânevi mi?

Kalkınma maddî bir temele dayanırsa ne olur? bu suale 

isabetli cevap verebilmek için kalkınmanın esas unsurunun ve esas 

gayesinin ne olduğunu tesbit etmeliyiz. Kalkınmanın esas unsuru



insandır. Gayesi de bu insanın çeşitli ihtiyaçlarını temin ile hu
zur ve mutluluk içinde yaşatmaktır. Çünkü kalkınma ile elde edile
cek değerler hep onun mutluluğu ile ilgilidir. O halde insanın çe
şitli ihtiyaçları nedir? Bunlar maddî ve mânevi yahut beder.î ve ru
hî ihtiyaçlar olmak üzere ikiye ayrılırlar? Kalkınma sadece bedenî 
ihtiyaçlar, maddî zevkler gözcinüne alınırsa, yükselme hareketi mad
dî bir temele dayandırılmış olur. Bu da ruhî ve manevî ihtiyaçların 
tâli derecede gözönünde bulundurulmasına yahut tamamen bir kenem 
itilmesine yol açar. Bu ise insanın sadece maddesi ile, bedeni ile 
insan olduğunu kabul etmek demektir. Acaba bu doğru nu? Insar. sa
dece bedeni ile insansa, doğrudur? Ama, insanın esas ruhuyla insan 
olduğu, aksi takdirde hayvandan hiçbir farkı olmadığı, bedeni esas 
idare edenin ruh olduğu kabul edilirse; insanın cismiyle değil ru
huyla, yahut hem ruhuyla hemde cismiyle insan olduğu anlaşılır. 
İnsanın ruhuyla insan olduğunu söyleyen, sistem ruhçu (Spirıtualist) 
bir felsefeye, ruhun maddeden müstakil varlığını kabul etmeyip de 
her şeyi maddeye bağlayan sistem de maddeci (Materyalist) bir fel
sefeye dayanır.

Manevî kelimesi mânaya ait olan, maddi olmayan, ruhla 
ilgili olan şey mânâsına gelir. Iviânevıyat ise ruhla ilgil şevler 
demek olup, terim olarak insanın iç dünyasını, ruhî hayatını teş
kil eden ve onu ayakta tutan değerler demektir. Bu değerlere gere
ken önemin verilmemesi ruhun gerilemesine, dolayısıyla insanın, 
aklının, ruhunun ve iradesinin emrinden çıkarak içgüdülerinin em
rine girmesine sebep olur. İçgüdülerinin emrinden çıkmayan insan
larla kalkınma, ilim, teknik ve medeniyet kurulabilir mi? Yunui 
hangi medeniyet, maddi zevkleri peşinde koşan, bedeninin ıhı:yad
larını esas alan topluluklarla kurulmuş veya ayakta kaimıstır?



Manevî değerler nedir? Bunlar dinin, ahlâkın ve estetik 
duygusunun esasını teşkil eden değerlerdir. Bunlar insanlara disip
linle düzgün bir hayat temin ederler, iman ve güç verirler, insanla
rı birbirine kardeş kılar ve sevdirirler. Hırsları, ihtirasları ve 
kinleri dizginlerler. Bunun için Amerikalı meşhur düşünür ve âlim 
Robert Milikan "İlim ve Hayat" adlı kitabında; maneviyatın kıymeti
ne ve önemine vukufla işaret ederek şöyle diyor; "Hayatta en mühim 
şey ahlâkın hakikatma ve maneviyatın kıymetine iman etmektir, bu 
imanın zevali umumi harbe sebep olmuştur. Şimdi onu kazanmağa ve 
kuvvetlendirmeğe çalışmazsak ilmin hiç bir kıymeti kalmaz."

Yine aynı düşünür "Dünya Eserleri" mecmuasındaki bir ma
kalesinde de şunları söylemiştir: "İlmin gayesi her türlü garaz ve 
ıvâzdan uzak olarak hakikatları ve tabiatın kanunlarını tekâmül et
tirmektir. Dinin daha mühim olan gayesi de beşerin vicdan, mefkûre 
ve emellerini tekâmül ettirmektir. Ekseriye hayatın ilim ve din ta
rafları birbiriyle temas eder ve her iki taraf diğerine istinad 
eder. Dinsiz ilim, beşeriyet için saadetten ziyade bir felâket olur. 
Fakat dinin yol gösterdiği bir ilim, ilerlemenin anahtarı ve gelece
ğin ümidi olur. (Lee, İlim Adamları Dindar Olabilir mi? İst.., 1946)

John U.Nef "Sanayileşmenin Kültür Temelleri, İst., 1971, 
1000 temel eser serisi" adlı eserinde müsbet ilmin insandaki ve eş
yadaki maneviliğe nüfuz edemediğine işaret ederek esas problemi.or
taya koyuyor ve şöyle diyor: "İlmin, teknolojinin ve iktisadin me- 
todları tanrısallığa götürecek hiç bir anahtar vermiyor. Sanayi ada
mı Tanrı değildir; onun felâketi, müteveffa Russell Davenport'un 
söylediği gibi "İnsan bile olmayışı"dır. İnsanı yeniden bulmamız lâ
zımdır; onu Tanrı'ya ancak böylece ulaştırmayı ümid edebiliriz".



Bu sözlerden anlaşılan esasları şöyle sıralayabiliriz:
- Ahlâk ve mâneviyata bağlılık hayatta en büyük kuvvet kay

nağıdır .

- Din ve ilim çatışma halinde değil, birbirini destekler.

- Dinsiz ilim felâket kaynağıdır.

- Dinsiz ilim ve onun tatbikatı insanı insanlıktan çıkarıp
robotlaştırır.

- İnsanı yeniden keşfetmek lâzımdır. (Esas problem budur.)

- Böylece onu esas kaynağına bağlamak mümkün olur.

Kalkınma ruhen ve ahlâken olmalıdır. Yoksa insan ruhunu 
ve ruhunun meleklerini bir tarafa atarak, onları doyurmaksızm, be
denin ve cişmar.i zevklerin-, ihtiyaçların tatminini ilk hedef olarak 
yapılacak bir kalkınma hareketi, felâket doğurur. Çünkü,insan robot
laşır, makineleşir, manevi kudretini, dayanağını kaybeder. İcatcı 
ve yaratıcı tarafları ortaya çıkmaz. Yahut kapitalizmin "Homo Eko- 
nomicusu" olur. Sömürme ve çıkardan başka bir şey düşünemeyen bir 
canavar haline gelebilir.

Şu halde esas ve köklü kalkınma, mânevî temele dayanan 
kalkınmanın rehberliğinde olmalıdır. Birinin ihmaline fırsat ver
memeli yahut kalkınma ruh ile maddeyi, ilim ile dini beden ile mâ
nâyı dengede tutmalı, arada ahenk kurarak olmalıdır. Bu hususu bcy- 
lece tesbit ettikten sonra yine yukarıda sorduğumuz sualin cevabı
nı verelim: Kalkınmanın sosyo-kültürel ön şartları; sağlam esas
lara dayanan bir eğitim, sağlam bir ahlâk ve din, millî ve dinî 
şuurdur. Bu şartlar kalkınmayı sağlayarak ve kalkınmanın hedefi 
olan insan modelini yetiştirmek için köklü bir eğitim ve kültür 
politikası gerektirir. Zira, Ziya Gökalp'in de "Malta Mektupları"ndan



birinde dediği gibi, küçüklüğünde çok sağlam dini terbiye (Din 
Bilgisi değil) almayanlar, büyüdüklerinde köksüz, istikrarsız ve 
şahsiyetsiz olmaktadırlar. Demek ki insan şahsiyetinin teşekkülün
de din ve ahlâk terbiyesi baş rolü oynamaktadır. însanm hürriye
tin iadını tadabilmesi ve değerini anlayabilmesi için bir iç disip
linine ihtiyaç vardır. Bu iç disiplini insana dini inançlar, ahlâk 
kaideleri, içinde yaşadığı toplumun örf ve adetlerini sağlar. Bu
nun için insanı yeniden keşfetmekte dinî ve ahlâkî eğitimin önemi 
başta gelmektedir. Çünkü din insana hakikî gücünü, dinamizmini ve
rir. Bu, dışardan enjekte etmekle kazanılmaz. İnsana hayatta sada
kat, ümid ve sevgi aşılar, bunları kuvvetlendirir. Din, insanları 
bir ideale, sosyal ve ferdi gayelere bkğlar ve ferdi hayatı bu ga
yelere hasretmeyi öğretir. Bunu tatbik etmenin heyacanmı yaşatır. 
Din hem verimli çalışmayı, hem istirahatı öğretir. Toplumda iç ba
rışı sağlar. İnsanı fedâkâr ve ferâgâtlı yapar. İlim insana, ide
alist ve sosyal bir şekilde faydalı olacaksa, dinin yardımı olma
dan bunu yapamaz. Din de gayelerine ulaşmak için en iyi vasıtala
rı öğrenmesi için ilme muhtaçtır. Demek ki kalkınmada ilim din ve 
ruh-beden dengesini korumak şarttır. Bunlardan başka girişte temas 
ettiklerimizin dışında şu bakımlardan da din lüzumludur.

- Baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknoloji, makina- 
laşına ve sanayileşme karşısında insanın robotlaşmasını, canavar
laşmasını önlemek hususunda, insana bir iç direnç ve mukavemet gü
cü vermek için.

- Zorlaşan hayat şartları, hayatın elem ve sıkıntıları, 
gürültüleri içinde insana manevi destek, moral sağlamlığı vermek, 
onun hayata olan bağlılığını artırmak, ümitsizliğin yıkıcı pençe
lerine düşmesini önlemek için.



- İnsanı yıkıcı cereyanların, zararlı fikirlerin, ideolo

jilerin, ümitsizlik ve ahlâksızlık telkin eden felsefelerin kötU 

tesirlerinden kurtarmak, ona bu hususta mukavemet gücü vermek için,

- Yetiştirdiğimiz insan modelinin modern hayatın çarkları 

arasında ezilmesini önlemek ve onu korumak için,

Bu yüzden L.Vrooman yukarıda adı geçen eserinde "İçti

mai hayatın manevi bir şekilde tanzimi her zaman bir din meselesi

olmuştur." ".............................  ilmi araştırmaların vuzuhla ortaya çıkardığı

en mühim şey, dinin ferdi ve sosyal hayat üzerinde tesirli olan kuv

vetidir." "..................................... işte böylece din, büyük bir terbiyeci, insani

heyecanları sosyal hayat görüşü noktasından idealist olan cihetle

rinde büyük bir düzenleyicidir." demektedir.

Demek ki şahsiyeti tam teşekkül etmiş, imânlı, bilgeli, 

ahlaklı, huzurlu insanların teşkil ettiği bir toplumda, kalkınma da 

şuurlu ve huzurlu olur, hedeflerine daha kolay ulaşır. Aksi takdirde 

ferdi ve sosyal huzurun bulunmadığı, bunalımların ve anarşinin kol 

gezdiği, karşılıklı itimadın ortadan kalktığı bir toplumda ise ikti

sadi hayat'da felce uğrar. Zira iktisadi faaliyet, her şeyden önce 

itimada, huzura ve güvene dayanır.

Batı'nın sanayileşmesi nasıl olmuştur?

Şimdi de kalkınmayı, iktisadi ve içtimai ilerlemey4, 

sanayileşmeyi çok ileri götüren Batı'nın sanayileşmesinin temelle

rinde hangi unsurlar olduğunu tesbite çalışalım : Hristiyanlıktaki 

bir takım esasların hayatı bütünüyle kucaklamağa ve bilhassa ilmi 

hayatı canlandırmağa kifayetsiz olduğu bilinmektedir. Bu yüzden



kilise tabiat ilimlerinin araştırmaları ve yeni buluşlar karşısında 
ilim adamlarına karşı çok sert bir tavır takınmıştır. Hatta bu hu
susta Hristiyanlıktan dört asır önce yaşamış olan Aristo'nun ilim vı 
felsefesine dayanmış, Aristo fiziğindeki bir prensibin yanlışlığını 
Piza kulesindeki denemesiyle, isbat eden Galile'yi kilise, engizis
yon mahkemelerinde süründürmüştü. Kopernik astronomide yaptığı in- 
kilâbı hayatında iken neşr edememişti. Kilisenin bu yanlış tutumu 
bir taraftan dine karşı husumeti artırırken diğer taraftan insanı 
"Makina Hayvan" kabul eden maddeçı felsefelerin gelişmelerine, ve 
toplum hayatını alt-üst etmelerine sebep oluyordu. Bu sırada Roma 
kilisesine karşı çıkan Luther adlı bir ilâhiyatçı, aradan vasıtayı 
kaldırarak insanı.kendi iç dünyasına döndürüyor, geliştirdiği sub- 
jektivist felsefeyle, insanları sevgiye ve. kaynaşmaya çağırıyordu. 
Tabiat ilimlerinin bıraktığı boşluğu yeni ruhcu felsefelerle dol
durma gayretleri de meyvelerini vermeye başlamıştı. Bunlardan bi
risi matematikte ve tabiat ilimlerinde büyük dehasını gösterdikten 
sonra, bunların yetersizliğini gören, bu yüzden de 26 yaşında kili
seye çekilen Pascal'dır. Bu büyük düşünür, çağımızın ruh/ ve mane
viyatçı büyük fikir hareketlerine dört asır önceden temel teşkil 
edecek görüşleri getirmiştir. Bunların yanında bilgimizin kaynağını 
ve doğruluğunu, Allah'ın varlığına bağlayan büyük düşünür Descartes 
ile Malbranche ve Geulinx gibi Descartes’cı görüşlerin takipçileri
ni, Leibniz'in monadlara dayanan ruhcu felsefesini, Kant'm tenkit
çi rasyonalizmini hatırlamak lâzımdır.



Fakat bunların hepsinden çok daha büyüle rolü olan iki ki
şi vardır ki hiç hatırdan çıkarılmaması gerekir. Bunlar François'de 
Sale ve Vincent de Paul'dur. Bu iki düşünür ve din adamı, 16. asrın 
ikinci yarısına has olan iç kargaşalıkların ve dine karşı ilgisiz
liğin, yahut düşmanlığın dışında yeni bir dinî hayat getiriyorlar, 
ahlâki olgunluk ile dünya hayatı arasında daha önce iyi bilinmeyen bir 
münasebet kuruyorlardı. Bu kimseler zâhidliği manastır dışına çıkar
mışlar ve onu kavrayabilecek her insanın hayatına sokmuşlardır. Orta
çağ Hristiyan dünyasındaki, insan ve dünyayı aşan sevgi ile Rönesans- 
ta gelişmeğe başlayan güzellik ve zerafet hevesini birleştirme yolu
na gitmişler; buradan da san'atta ve kültürde yeni hamleler yapan 
nesillerin yetişmesine yol açmışlardır.

François de Sales 158 / de bas almış olan "Ruhun Huzur ve 
Surüru Üzerine Fevkalade Bir Nutuk" adını taşıyan bir kitabın tesi
rinde kalarak ortaya çıkmıştı. Kitap, hüviyeti karanlık bir pro .as
tan tarafından yazılmıştı. Kitabın yazarı, eski felsefelere ve ahlâk 
sistemlerine çatmakta, onları İncil'in gösterdiği çareleri anlayama
dıkları ve Hristiyan imanı içinde insanı yüceltme esasına göre bir 
ahlâk sistemi kurmadıkları için suçlamaktaydı. Yazar kendisi, Hz. İsa 
nm dünyasında yaşamak suretiyle geliştirilecek bir ahlâk sistemi 
kurmağa çalışmakta idi. F.de Sales ve V.de Paul'un eserleri, fazilet
leri (Bilhassa lütüf, ihsan, şefkat ve merhameti) bu dünyada yeni
den diriltmek suretiyle Hz. İsa'yı yeniden keşf ettiler. Böylelikle 
tam sanayileşme hareketinin zihinlerde doğmaya ve kantitatif kıymet
lerin, yeni ilim metodlarının önem kazanmaya başladığı bir devirde 
Hristiyan imanına elle tutulur yeni unsurlar kattılar ve yeni bir 
kuvvet kazandırdılar. Her ikisi de büyük bir maddî cesaret göstererek 
hem tam mânâsıyla hayatın içinde yaşayıp, dünyadan kopmadılar, yanı 
realiteden ve realitenin mesuliyetlerinden kaçmadılar, hem de tam



âhiret adamı olmayı becerdiler. Bunun için bilhassa F.de Sales1 m 
hal tercümesini yazanlar, onu, "Din duygusundan doğan bir ahlâk'a 
ait ilk model ve ilk misâl olarak" tasvir etmişlerdir.

0 zamanlar Fransa'da sınıflar arasında çok geniş mesafe
ler vardı. Memleket, iktidasi bakımdan, "Rekabet yapmayan gruplar"a 
bölünmüştü. Böyle bir ortamda François de Sales neyi başardı? 0, 
Hristiyanlığı bu dünyadaki zengin-fakir, asil-köylü herkesi saran 
sefaletleri gidermek, yahut onları tahammül edilebilir bir hale ge
tirmek için vasıta olarak kullandı. Taze bir Hristiyan kültürü kura
bilmek için geliştirdiği temeller "Zühd Hayatına Giriş" ve "Allah 
Aşkı" adlı eserlerinde mevcuttur. F.de Sales sınıf, cinsiyet, yaş, 
ırk gözetmeksizin herkese şahsen hitabediyormuş gibi yazıyor; dua 
ve zâhidlik yoluyla ruhun kazanacağı kudret sayesinde günlük hayatın 
her çeşit faaliyetine katılmalarını ve bu hayatı mükemmel bir hale 
getirmelerini istiyordu. Ona göre, bizi kuşatan günah ve çerlerden 
tiksinerek kaçmak meseleyi halletmez, böylelikle aziz hayatına eri- 
şilemez. Bunun yolu iç hayatımızda bir kale, bir istihkâm meydana 
getirerek bütün bu günah ve şerleri orada oldukları gibi karşılamak
tır. Dünyadaki hayat bizi her şeyden önce tercih yapmanın, yani hür 
irademizi kullanmanın güçlükleriyle karşılaştırmaktadır. Fakat, bu 
seçme hürriyeti, Hristiyanlığm bahşettiği bir şereftir. F.de Sales 
adı geçen ilk eserinde, insanın dünyadaki ihtilafları yeni bir tut
ku ile, Hz. İsa'nın Hristiyanlara miras mıraktığı manevi bir kurs 
ile karşılamasını telkin ediyor. İnsan içgüdülerinin esaretini yen
mek için bir irade gücüne muhtaçtır. F.de Sales bu iradeyi kazanmak 
için gayret ve mücadele tavsiye ediyor. Artık bu irade kazınılınca, 
günlük hayatı ibadet ve zühd ile mükemmel bir hale getirme teşebbüs
lerimiz bizi saadete götürür diyor. Ona göre, ibadetin tesiri ile 
Allah'a; .bağlılığımızla, komşumuza olan bağlılığımızı birleştirebiliriz



Böylelikle .günlük hayatı, bütün ızdırap ve acılarına rağmen, tat
lılıklarla doldurulabiliriz. Felaketlere karşı duracak şekilde kuv
vetleniriz.

F.de Sales'e göre, hayatın tecrübeleri iman gücüyle kar
şılandığı takdirde şekerle karıştırılınca ağı?da kadifeye dönen 
acı meyveler gibi olur. Dinin fonksiyonu bizi bu tatlı yollara ilet 
mektedir. Din, felaketleri dahi acı taraflarından sıyırabilir ve 
ızdırap çeken insanları sevgi ve ümide götürür.

F.de Sales diğer kitabında, insan ruhunda çok mükemmel 
bir Allah sevgisi yaratmak gayesini güder. Böylece bu katolik papa
zı, din hayatını sosyal ve asrî bir hale getirerek, insanı, şahsi
yet bütünlüğü içinde hayatla mücadeleye sokuyor. Vıncent de Paul 
ise Hristiyan ideallerini, insanın, günlük hayatına sokmağa çalış
mış, bunun içinde tanrı ile insan arasındaki vasıtayı kaldırılıştı. 
Bu iki zat da bu düşüncelerini geniş tabakalara yayabilmek içir, 
kadınlardan çok istifade etmişlerdir.

Daha önce bahsettiğimiz güzel-kutsal terkibi, yer.i ne
siller tarafından san'at ile faziletin yeni bir tarzda birleştiril
mesi, dünyevi bir birleşme idi.

Şimdi, bu iki papazın gayretlerinin neticesi ne oldu, ya
hut buradan manevi kalkınmayla ilgili nasıl bir netice çıkabilir? 
Bunu görelim:
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John Nef "Sanayileşmenin Kültür Temelleri" adlı eserinde; 
"Medeniyet'in asıl kül.türel temellerini, ne modern ilmin ne de mo
dern ekonominin doğuşunda bulabileceğimizi" söylüyor. Ona göre "Bu- 
temellerin başlıca kaynağı Hristiyan ahlâkını geçici dünyaya sokmak 
ve kendini hazza vermiş bir cemiyette güzellik ile fazileti bir ara
ya getirmek üzere kısmen başarılan gayretlerdir. Yaşama san'atmı 
mükemmelleştirme gayreti, 17. asırda ve 18. asır başlarında Avrupa- 
nm büyük bir başarısını teşkil etmiştir." Yoksa 19. asır boyunca 
Batı'da hâkim olan miktar ekonomisi,"Bugün halkın ve ilim adamları
nın zannettiği gibi, yeni çağlardaki bu ahlâki ve manevî ilerlemeye 
temel teşkil etmiş değildir.". Bu miktar ekonomisinin başlıca kay
nağı olarak da, aynı yazar, Din Harplerinin ortasında başlayan, mâ
nevi ve ahlakî ilerlemeyi göstermektedir. Fakat bu ilerlemenin ola
bilmesi için, "İnsan hür iradesiyle ilahi lütfü aramış", yeni İlmî 
metodlarm başa çıkamadığı sahalardaki (Din, ahlak ve san'at) prob
lemleri çözmek için Tanrı1nm yardımını elde etmeye çalışmıştır. Av
rupalIlar, 1 . ve 18. asırlarda bir taraftan fizik ve biyolojik âlen 
lere ait bilgilerini artırırken, sanayi inkilâbını yapar irken; bir 
taraftan da bu inkilâbı sağlam mânevi temeller üzerine oturtmuşlar; 
bunun için ise insan'ı bir bütün olarak mükemmel hale getirmenin, 
yani ruh ve bedeninin ahengini kurmanın yollarını aramışlardı.

Bu yüzden John Nef refahın belli bir noktadan sonra bazı
larını kuvvetlendirmek ve bazılarını da zayıflatmaktan başka bir 
rolü olmadığını işaret ediyor ve şöyle diyor; "Üstelik, cemiyetlerin 
manevi, ahlakî ve etsetik hayatta hakiki bir veli ahlâkı, iyilik, 
ve yüksek kabiliyet temin edişini sırf sayı ve miktara göre ista- 
tistiki olarak ölçülen şeylere bağlayamayız".



Bu sözlere bir yorum ilave etmeğe hâcet yok. Netice şu 
Sanayileşmenin ve Batı Medeniyetinin kültür temelleri Din ve Ah
lâk' tır.

Batı'da Maddeci Cerayanlar ve Bizdeki Tesirleri

Şimdi akla bir soru gelebilir. Batı'da sanayileşme böy
le sağlam temellere dayandığı halde, niçin Batı'lı cemiyetler büyük 
manevî buhranlara düçar olmaktadır? Bu sorunun cevabı basittir. Bu
nun sebebi, sanayi inkilabmın sağlam temellerle başarılmasından 
sonra, sömürgeci anlayışın da yeniden dirilmesi, kapitalizmin büyük 
bir gelişme kaydetmesi, böylelikle miktar ve sayıya dayanan bir 
ekonominin bütün 19. asır boyunca İngiltere'de, Amerika'da ve diğer 
bazı Avrupa ülkelerinde tamamen hakim olarak manevi hayatı ve değer 
leri baskı altına almasıdır. Memleketimizde, geçen asırlardan ben, 
manevi ilerlemeyi engelleyen Batı menşeli çeşitli felsefi ve fikri 
cereyanlarını ve bizde bıraktığı tesirleri kısaca gözden geçirmek, 
bu bakımdan faydalı olacaktır.

İktisadî hayattaki bu büyük gelişme aslında, kökleri Es
ki Yunan'a ve Rönesans devirlerine uzanan maddeci yanı insanın ru
hi cephesini inkâr veya en azından ihmal eden bir felsefeye dayanır 
Bu maddeci anlayış, 18. asırda ansiklopedistler tarafından temsil 
edilmişti. Bunlar Descartes'in ruh ve madde ikiliğinde ruhu inkâr 
ederek, kendilerini bu filozofun tabii bir devamı gibi göstermiş
lerdi. Zamanlarının tabiat ilimlerindeki gelişmelerine dayanarak, 
bu gelişmeleri tamamen maddeci açıdan yorumlayan lo. asır ansik- 
lopedistleri, hiç bir manevideğer tanımamışlardır. Bunlardan la 
Metterie "Makina insan" diye kitap yazmış, ve kendi mekanik mad
deci felsefesini burada ifade etmiştir. Çünkü onlara göre âlem



gibi insan da, kendi kendine mekanik tarzda işleyen bir makinadan 
ibarettir. Ansiklopedist filozofların dine, ahlâka ve çeşitli mane
vi değerlere devamlı hücûmu, Batı toplumlarmda ve bilhassa Fransa'da 
dinî hayatın ve müesseselerin zayıflamasına, yahut yıkılmasına yol 
açmış, bu hal ise büyük bir manevî boşluk ve buhran doğurmuştur. 
İçgüdüleri, ihtirasları dizginleyen manevî bir kontrol güeü kalmayın
ca menfaat ve kazanma duyguları azgınlaşmıştır. Azgınlaşan kazanç 
hırsı ile Kapitalizm büyük bir merhale kat etmiş, sömürgecilik yeni 
dayanaklara kavuşmuştur. Azgınlaşan kazanç hırsı, ve artan gelir, 
bir taraftan toplumdaki dengesizliği artırmış, bir taraftan da ma
nevî değerlerin cemiyet hayatından tesirlerinin silinmesine vesile 
olmuştur. Böyle bir ortam içinde gerçekleştirilen Fransız ihtilâ
li manevi hayatın daha da karışmasına sebep olmuştur. Maddeciliğin 
tesirlerinin bu kadar yayılması, 19. asırda miktar ekonomisinin hâ
kim olmasına yol açmıştır. Bu maddeci havaya aksülamel olarak fel
sefe tarihinin en büyük sistemlerinden biri olarak Hegel tarafından, 
yeni bir ruhcu ve idealist felsefe geliştirildi. Maddeyi inkâr eden 
bu mutlak idealizme de hem kendi içinden, hem de dışından aksüla- 
melleri temsil eden yeni felsefeler türedi. Bunların başında A.Com
te 'un ileri sürdüğü ve cemiyetleri müsbet ilimlerin verilerine göre 
yeniden teşkil etmeyi hedef alan "Pozitivizm" gelir. Bu filozof, 
daha sonra, felsefesini, devirlerini doldurduğunu haber verdiği 
dinlerin yerine Kâim olmak üzere "İnsanlık Dini" denen pozitivist 
bir din haline soktu. Bu dinin ilmihalini yazdı, ayinlerini tesbit 
etti. Metafiziği inkâr eden, deneye giren olayların gerisinde hiç 
bir sebebi kabul etmeyen A.Comte, kurduğu yeni dinin Tanrısı olarak 
"İnsanlık"ı ilan etti; insanlığı temsilen de 30 yaşında bir kadına 
tapılmasını istedi. Bu kadına günde üç defa nasıl tapılacağım da 
tesbit etti. A.Comte'un "Pozitivizmin İlmihâli" adındaki bu eseri 
dilimize çevrilmiş ve M.E. Bakanlığı tarafından 1951'de basılmıştır.



19- ve 20. asırda çeşitli şekilleriyle en çok tesir uyandıran bu 
pozitivist felsefedir. Psikolojik, sosyolojik, biyolojik sahalarda 
da tesirlerini gösteren bu gelsefe, bilhassa sosyolojik pozitivim 
olarak memleketimize girmiştir. Sosyolojik pozitivizmin en büyük 
temsilcisi Durkheim'in fikirleri ve sosyolojik görüşleri Ziya Gökalp 
vasıtasıyla ülkemizde temsil edilmiş ve Cumhuriyet devrinde yarım 
asır okullarda resmî görüş olarak okutulmuştur. Bunun karşısında 
gelişen diğer çeşitli sosyoloji mekteplerinin görüşleri, resmî des
tek bulmadığı için, tutunamamıştır. Durkheim sosydojisi, pozitivist 
esaslardan hareket ettiği için, cemiyete Tanrı demiş, değerler sa
hasını pozitif ilim verileriyle tanzim etmek istemiş, eğitimi ve 
ahlâkı rasyonelleştirmek için, bunların dini tesirlerden tamamen 
kurtulması gerektiğini ileri sürmüştür. (Bk. L.Education Morale) 
Kapalı bir maddecilik karakteri taşıyan Durkheim'in eserleri ve 
fikirleri, ülkemizde, hakikî değerlerin yıkılmaya yüz tutmasına yol 
açmış, felsefi pozitivizmin bir din gibi yerleşmesine sebep olmuş
tur. Durkheim'in belli başlı eserleri dilimizde, muhtelif defalar 
tercüme edilerek devlet tarafından bastırılmıştır.

Pozitivizmin bir başka kolu "Siyantizm"dir. Yani müsbet 
ilimleri değerler sahasında da hâkim kılmak isteyen, dinî, ahlâkî 
ve san'ata dair problemleri müsbet ilim metodlarıyla çözmeğe çalı
şan mutlak bilgiyi ilimle ulaşılacağını iddia eden bu cereyanın en 
büyük temsilcisi Ernest Renan'dır. Renan bir ilim adamı ve düşünür 
olmakla birlikte İslamiyet'e hassaten, ayrı bir düşmanlığı vardır. 
1883 de Fransız ilimler Akedemisinde İslamiyet'in ilim, maârif ve 
ilerleme düşmanı olduğunu ilân etmiştir. Bu Konferansa Namık Kemal 
(Renan Müdafanamesi, 1326, İst.) adlı eseriyle cevap vermiştir.
Celâl Nuri'de ayrıca edebiyat mecmuasındaki bir makalesinde cevap 
vermiştir. Fakat Cumhuriyet devrinde Renan'm bu ve benzen



konferanslai’i "Nutuklar ve Konferanslar, 1945, İst." adıyla dilimi
ze çevrilmiş ve devlet tarafından bastırılmıştır. Hem de Namık Kemal 
in gösterdiği hassasiyetin binde biri bile gösterilmeden. Ayrıca Re- 
nan’m "Bilimin Geleceği, I-II İst., 1945", "İsa'nın Hayatı, İst. 
1945" ve "Havariler" adlı eserleri de hiç bir not ilâve edilmeden 
tercüme ettirilip devlet kitapları arasında bastırılmıştır.

E.Renan "Bilimin Geleceği" adlı eserinde yer yer Kuran'a, 
Hz.Peygambere, ve İslâmiyet'e hakaretler yapmış, gelişen Batı ilmi 
karşısında İslâmiyet'in yıkılacağını haber vermiş (ls,s: 59-60) ve 
"geleceğin amentulerini ilmin yazacağını" iddia ederek, (l,s:135) 
ilmi bir din gibi takdim etmiştir. Aynı alim "Hz. İsa'nın Hayatı" 
adlı eserinde ise Hz. İsa'nın yeryüzünde gelmiş ve gelecek en bü
yük insan olduğunu söylemiştir, (s.271)

19. asırda ortaya çıkan diğer büyük bir cereyan da Mark
sizm' dir.

Hegel' in diyalektik metodunu î,larx idealist müh levasından 
boşaltarak cemiyetlerin iktisadi gelişmesine tatbik etti, cemiyet
lerin güçlü merhaleler halinde çatışma içine girerek geliştiğini 
iddia etti. Tarihin maddeci bir yorumunu yaparak, dini afyon ilan 
etti. Ahlâki ve diğer sosyal müesseselerin temeli olarak iktisad'ı 
kabul etti. Marx ve Engels diyalektik gelişme içinde kapitalizmin 
yıkılacağını, her cemiyette komünizmin hakim olacağını ideoloji 
olarak ortaya koydular. Bunun da vasıtasını "Sınıflar arası çatış
ma" olarak belirlediler. Aslında sınıf çatışması fikri, Darvvin'in 
"Hayat Mücadelesi" fikrinden alınmıştı. Marksist görüş, sanayileşen, 
sömürgeci ve adaletsiz ülkelerde ve sosyal müesseseleri zayıflamış 
geri cemiyetlerde kolay .yayıldı. Bu fikirler memleketimize, 1910'da



kurulan "Osmanlı Sosyalist Partisi" ile girmeğe başlamış ve günümü
ze kadar çeşitli merhaleler katederek devlete silah çeken "Eylemlere" 
kadar ilerlemiştir. Bu ideoloji ahlâk, din, vatan, millet, milli 
kültür gibi değerleri kabul etmediği için, bunları zihinlerden ve 
kalplerden boşaltarak yerlerine kendisi bir din gibi yerleşmek is
ter. İnsana bakış açısı bakımından kapitalizmden hiç farklı değil
dir. Çünkü ikisinde de "İnsan" üretim vasıtasıdır ve "Homo Ekonomi- 
kus"tur. Bu sistemde insan asıl itibariyle tabiata irca edilir. Böy- 
lece de insanın ruhî ve mânevi cephesini ikisi birden inkâr ederler, 
yahut mânevi ihtiyaçlarının maddî ihtiyaçlarla giderileceğine ina
nırlar.

İnsanı tabiata irca eder:, onun bir parçası sayan; insanın 
tabiatta bulunmayan, tabiattan gelmesine imkan olmayan mânevi ve ru
hi üstünlüklerini hiçe sayan, tabiatçı görüşlerin başında Darvvin'in 
nazariyesi gelir. Bu biyolojik nazariye insanı maymun asıllı olarak 
ilân etmiş, tabiattaki mekanik işleyişin son merhalesi olarak evrim 
halkasının maymundan insana geçişle tamamlandığını ileri sürmüştür.
Bu nazariye asrımızın başından beri çeşitli araştırmalarla çürütül
müş olmasına rağmen, yaratılışa inanmayan maddeci anlayışlar, bil
hassa marksizm tarafından hâlâ el üstünde tutulmakta, yen: bir ilmi 
buluş gibi propaganda edilmektedir. Memleketimize Memduh Süleyman'ın 
tercümeleriyle giren Darvvinizm, günümüze kadar okul kitaplarında yep
yeni ve zarurî İlmî bir inançmış gibi körpe dimağlara aşılanmıştır.

İnsan'ı tabiatçı ve maddeci açıdan ele alan görüşlerden 
birisi de Freud'izmdır. İnsan şahsiyetinin Libido'dan (cinsi arzular 
ve anormal istekler) kaynaklandığını iddia eden Freud bulduğu bazı 
ilmi hakikatları bütün olaylara teşmil ederek san'at; dini ve ah
lâkı hep cinsiyet duygusu ile açıklamış, bunların kaynağını cinsiyete



bağlamış, bu husustaki görüşlerini ilmi bir sistem, bir dünya görü
şü haline getirmiştir. Freud, ferdin cinsi duygularını putlaştırır
ken, cemiyeti, devleti, dini, ahlakı ve aileyi bir düşman olarak 
göstermiştir. Bö.yiece meşru olarak bu duygunun boşalmasını hoş gör
meyen, her türlü cinsî duygunun serbestçe ve her yerde boşalabilme
si hiç bir engel ve otorite tanımayan Froydizm, insana şehvetinin 
geşinde koşmak gibi gizli bir gaye göstermiştir. Tarih boyunca, şe
hevi duygularının önüne herhangi bir maddi veya manevi engel çık
masının istemeyen ve bu hususta hayvanı bir hayat yaşamak isteyen 
insanlar çıkmıştır, işte Froydizm, bu tip kimselere ilmi görünüşlü 
bir mesned dermiş, cemiyetleri ve fertleri manevi duygular yönünden 
zayıflatmış, bilhassa Batılı toplumlarm manen daha da sarsılmasına 
sebep olmuştur. Son senelerde san'atı, aşkı ve her türlü manevî 
hayatı öldüren seks furyası, Froydizmin tabii bir neticesi olsa ge
rektir, İnsanı sadece maddi unsurlarıyla değerlendiren bütün anla
yışlar, :kalkınmanın günümüzdeki Modern ISUlti-disipiiner anlayışı ile 
çelişki teşkil eder.

Nitekim butun bu maddeci, felsefeler, Batı'da d büyük bir 
manevi çöküntüye sebep olmuşlardır. Bunun neticesi olarak 19. asrın 
ilk yarısında Kıerkegaard adlı DanimarkalI bir filozof, dindar bir 
varoluşçu felsefeyi ortaya atmış, 1870 lerden itibaren Aziz Thomas'ır 
felsefesini asra uydurarak yeniden "Neo Thomizm" Aziz Augustinus'un 
felsefesini dirilten "Aksiyon Felsefecisi" M.Blondel'in önderlik 
ettiği "Neo-Ogustunizm", yeni dindar varoluşçu felsefeler, Bergso- 
nizm gibi büyük metafizik ve maneviyatçı sistemler hep maddeci fel
sefelerin karşısına çıkmışlardır. Hatta pozitivizmin metafizikleri 
inkâr eden anlayışına karşı ilme dayanan fizikçi Meyerson'un kurdu
ğu Kozalizm de metafiziği müdafaa eden bir sistemdir. Fakat bunların



hepsi maddeci felsefeler kadar tesirli olmadıkları için Batı'da 
da bizde de maddeci felsefelerin hakimiyetlerinden kurtulmak müm
kün olamamıştır. Çünkü meselâ Nıetsehe'nin nihilist (Hiç birşe.ve 
inanmayan), yıkıcı felsefesi, Sartre'ın inkarcı, karamsar felsefe
si, zevkci anlayışlar gibi, daima kolay taraftar bulur. Zira insan, 
ruhi cephesini disipline sokmakta, iradesini kuvvetlendirmekte, iç
güdülerine hakim olmakta çok güçlük çeker; hatta bu hususta fert 
olarak insanı kanunun, devletin, eğitimin, ailenin, dini ve ahlâki 
prensiplerin desteklemesi gerekir. Fakat yıkıcı ve inkârcı sistem
ler daima kolay yayılır; Kanuni ve kültürel engellere rağmen kendi
liğinden yayılır. Hele bir de önü serbest bırakılsa en kısa zaman
da cemiyetlerin altı üstüne gelir. Meselâ bir Sultan Ahmet Camiini 
bir kaç işçi, bir kaç günde yerle bir eder; fakat bu san'at abide
sini yapmak için bir Sultan Ahmet ve bir Mimar Davûd Ağa lâzımdır. 
Bunun gibi maddeci felsefelerin ve onlara dayanan yıkıcı fikir ve 
ideolojilerin karşısına rühcu ve maneviyatçı felsefelerle çıkılmaz
sa, herşeyden evvel "İNSAN"ı kayoederiz. 0 olmayınca ne kalkınma 
kalır ortada, ne devlet, ne cemiyet...

Simdi bunun memleketimizdeki bir örneğini görelim: İrras
yonalist bir felsefe olan pragmatizmin ve tecrübeci bir felsefe sa
yılan pozitivizmin tesirleriyle yürütülen Cumhuriyet devri eğitim 
sistemi ne gibi bir neticeye ulaştı? 192b de maarif vekâleti tarafın 
dan basılan Jean Meslier'nin "Akl-ı Selim" kitabı, 1935 de liselere 
yardımcı kitap olarak tercüme ettirilip özet halinde bastırılan meş
hur materyalist Emest Heackel’in "Kainatın Muammaları", daha sonra 
bastırılan Yunan mitolojisine ait bir sürü lüzumsuz eser, sosvclo- 
jizmin, pragmatizmin, utilitarizmin ana kitapları ve benzeri bir 
çok eserlerle desteklenen Cumhuriyet devri Türk eğitimi başarılı 
olmuş sayılmaz. Eğitimde kalite değil, daima kantiteye bakılmış;



imanlı, bilgili, ahlâklı insan yetiştirmek esas olacakken; devle
tin memur kadrolarını şişirmekten başka hiç bir işe yaramayan sa
yısız yarı aydın yetiştirilmiş, yahut mektup ve gazeteden başka 
bir şey okumayan okur~yaz.ar tipini çoğaltmaya önem verilmiştir. 
Bunların çoğalması büyük bir başarı gibi gösterilmiştir. Bu iki 
tip memlekete ne gibi faydalar getirmiştir. Bunu biz değil, rakam
lar ve hadiseler ortaya koymaktadır.

12 Mart muhtırasından iki gün sonra, zamanın Cumhurbaşka
nı TRT. mikrofonlarından yaptığı konuşmada "Bu hadiseler Cumhuriyet 
eğitiminin iflâs ettiğini gösterir" demişti. (Bu konuşma ertesi gü
nün büyük gazetelerinde yayınlanmıştır.) Bu, dini ve ahlâki terbiye
den mahrum, milli ve tarihi şuurdan yoksun olarak yetişen nesillerin, 
kafaları ve kalpleri iyi doldurulamamış, ilim aşkı verilememiş, fa
kat okumuş gençlerin Cumhuriyeti ve devleti nasıl yıkabileceklerinin 
resmen ilanıdır. Bu gençler hangi okullardan yetiştiler? Demek ki 
bu eğitim sistemi muvaffak olamadı. Reden? Her şeyden önce rühcu, 
mâneviyatcı ve idealist bir felsefeden, bir ilim anlayışından ve bir 
tarih görüşünden mahrumdu. Pragmatizme, pozitivizme dolay-jıyla çe
şitli maddeci görüşlere dayanmakla, eski yunan mitolojileriyle yeti
şen nesiller, köksüz ve muallakta kalıp, çeşitli yıkıcı ideolojilerin 
pençesine kolayca düşebilmişlerdir. Bir eylemci ve anarşist yıkıcılı
ğın doğurduğu zararlar, devletin başına açtığı gaileler, iktisadi 
hayatta uyandırdığı ürküntü, işyerlerinde açtığı tahribatın maddî 
portresi, devlete çok pahalıya mal olmuştur.

Şu halde bu derdin devası her şeyden önce "Model İnsan" 
yetiştirmektir. Keyfiyeti değil, kemmiyeti hedef alan muhtevasız 
eğitim sistemimiz miktar eğitimi bakımından aslında, başarı kazan
mış sayılır. Fakat muhteva bakımından da başarılı sayılamaz.



Eunu da girişte işaret ettiğimiz olaya ait rakamların dilinden 
görebiliriz: Memleketimizde 1965 yılında 46 323 okur-yazar kişi 
hapse girdiği halde 35 377 adet okuma-yazması olmayan kimse hap
se girmiştir. 1969 senesinde ise 42 802 adet okur-yazar kimse 
hapse girdikleri halde, aynı yılda 1 8 712 okuma-yazması olmayan 
kimse hapse girmiştir. (Bk. Türkiye'de İstatistik Yıllığı 1971, 
Ank. 1973, s.138) Evet Devletin İstatistik Enstitüsü böyle söy
lüyor. Burada mantığa aykırı görünen bir netice çıkıyor: Okuma 
yazması olmayan kimseler daha az suç işliyor, daha çok kanuna, 
devlete ve otoriteye saygılı oluyor. Buna karşılık devletin res
mi okullarında okumuş, eğitilmiş olan kimseler daha çok suç iş
lemekte, daha çok devlete ve kanuna karşı gelmektedir. Üstelik 
devlete yıllarca ayrıca da bir sürü mâli külfet ve yük yüklemek
tedirler. Mâneviyata değer vermeyen, yahut sırt çeviren bir eği
timden de daima böyle neticeler alınması tabiidir. Demek ki bi
zim eğitimimiz, ferde ailesinden, töresinden ve imanından gelen 
otorite saygısını ve ahlâki disiplini de elinden almış; onu des- 
tessiz ve muallakta bırakmıştır. Nitecede de bu acı durum ortaya 
çıkmıştır.

Herşeyden önce dinin sadece bir vicdan meselesi olduğu 
ve vicdanlarda hapsedilerek ferdî davranışlarda ve toplum hayatın
da hiçbir yankısının olmadığı fikri isabetli değildir. Çünkü en 
ilkel toplumlardan en gelişmiş toplumlara kadar din toplum hayatın 
düzenlemekte fertlerin davranışlarına yön vermektedir. Giriş kıs
mında zikredilen bir takım dinî emir ve kuralların canlı bir şekil 
de yaşanmakta olması, dinin toplumdan ayrı tutulamayacağını gös
termektedir.
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2. Tedbirler t

2.1. Şu halde maneviyat eğitimi, dini ve ahlâkî ter
biye (Sadece Din Bilgisi ve Ahlâk Bilgisi dersleri değil), Millî 
ve tarihî şûur lüzumludur. Bunlarla önce insanımızı teşvik edece
ğiz. Kalkınmayı gerçekleştirecek olan "Model İnsan" tipini çoğalt
ma imkanına erişeceğiz. İnsana ve onun ruhuna önem vermedikçe, 
maddî kalkınma yeterli olmayacaktır. Model insanın yetişmesi, kal
kınmayı önleyici zararlı felsefe ve ideolojilerin önlenmesi ile 
mümkündür.

Kalkınmayı sağlayacak insan tipi nasıl olmalıdır? 
Bu tip, Francois de Sale' in belirttiği ve tatbik ettiği Prof. Dr. 
Mehmet Kaplan'ın "Büyük Türkiye Rüyası"nda ifade ettiği gibi "Mo
dern veli tipi"dir. Bu tipin gelişip, topluma hâkim kılınması lâ
zımdır:

Yukarıda işaret edilen bu yanlış anlayıştan 
dönüldüğü zaman insanımızı insan yapan ve ruhumuzu doyuran inanç ve 
yaşayışımızın, millet hayatındaki ve millî kültürümüzdeki köklü 
rolü ortaya çıkarılmış olacaktır.

2.2. Dinin topluma dinamizm veren canlı bir sosyal 
vâkıa olduğu bilinmelidir. Din, toplumu bütünleştirici ortak hedef
ler sunan, sosyal hayatın çeşitli seviyelerinde insanın hareket 
tarzlarına yön veren bir unsur teşkil ettiği prensibinden hareket 
eden bir din eğitimi uygulanmalıdır. Çünkü bu prensibe dayanan bir 
din eğitimi, dini sosyal hayattan tecrit etmeyeceği için, hem mev
cut aydın-halk kopukluğunu ortadan kaldıracak, hem de halkın dev
letine ısınmasını ve güven duymasını sağlayacaktır.



2.3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Milletinin ge
leceğinin bütün yönlerini dikkate almak zorundadır. Lâiklik, di
nin dikkate alınmayacağı şeklindeki bir düşünceye seoep teşkil et
memelidir. Böyle bir anlayış Atatürk'ün düşüncelerine de aykırı 
olur.

Devletin mutlaka bir din ve ahlâk eğitimi poli
tikası bulunmalı ve vakit geçirilmeden Türkiye'nin dinî haritasının 
çıkartılabilmesi için devlete düşen her türlü tedbir alınmalıdır.

2.4. Millet vicdanını derinden sarsan din düşmanlığı
nı önleyici çalışmalar yapılmalıdır. Devlete ve özel teşebbüse
ait kurum, kuruluş ve basın organlarının yeterince saygılı olma
ları sağlanmalı, dini sevdirici yayın faaliyetlerine yönelmeleri 
teşvik edilmelidir.

2.5. Yurt içinde ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza 
çeşitli mihraklar tarafından yöneltilen İslâm dışı dinlere ait ve 
İslama karşı bölücü cereyanlara ait faaliyetleri kesinlikle önle
yici tedbirler alınmalıdır.

2.6. İnsanlar hangi mesleğe sahip olurlarsa olsunlar, 
mistik eğilimler her zaman için mevcut olmuştur. İnsan şahsiyetinde 
inanç ve İlmî düşünceye temel teşkil eden unsurlar ayrı ayrı fakat 
bir arada bulunmaktadır. Bu sebeple gelişmiş toplumlarda gelişmiş 
mistik sistemler, tasavvufî ekoller görülmektedir. Bugün de geliş
miş batı toplumlarmda bu tip gelişmiş teşekküller mevcuttur. Bi
zim toplumcunuzda tasavvufî mektepler görülegelmiştir. Bilhassa 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bunların sosyal bütünleşmedeki, 
rolleri tarihen sabit olmakla birlikte bugün de çeşitli tesirleri 
devam etmektedir.



Mevlâna'nın ölüın yıldönümünde şeb-î arûs tören
leri düzenlemekte, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı vasıtasıyla Mev- 
lâna ve Yunus yılı kutlamaları yapılmakta, Devletimizin resmî ku
ruluş ve kişileri tarafından meşhur mutasavvıflarımızın, özellik
le Mevlâna ve Yunus'un örnek şahsiyetlerinden sosyal bütünleşmeye 
olumlu yönde etkileyecek şekilde övgü ile bahsedilmektedir. Tasav- 
vufî ekollerin ve duyguların tatminsiz ve kontrolsuz kalmaları 
bazı durumlarda zararlı ve bölücü gelişmelere zemin teşkil ede
bilmektedir. Bu hallerden dolayı halkın ve aydınların arasında 
meydana gelen derin manevî boşluk, sipiritizma (Ruh çağırma) 
seansları ve benzeri faaliyetlerle doldurmağa çalışılmaktadır. Bu 
boşluğun, bazı ara müesseselerle telâfisi cihetine gidilmesi millî 
bütünlüğümüz açısından önem taşımaktadır. Bu ara müessese Schleir- 
maoher'in "Din bilgisinden dinî hayata ulaşılmaz" sözünden ilham 
olarak din duygusunu halkta ve aydın kesiminde bünyeleştirici ted
birlere yönelmelidir.

2.7. İlahiyat Fakültelerinde bir taraftan memleket 
içinde ve dışında çeşitli seviyelerde din eğitimi ve öğretiminde 
istihdam edilecek elemanların daha kaliteli olarak yetiştirilmesi, 
bir taraftan da, kültür hayatımızda yüksek bir tefekkür ortamanın 
canlandırılmasını sağlayacak araştırmaları yapmak üzere eleman
ların yetiştirilmesi için yeterli tedbirler alınmalıdır.
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2.8. Bu suretle yetişecek ve yetişmiş araştırıcı elemanlar 
vasıtasıyla Türkiye'nin sosyo-kültür ve dini yapısının disiplinler 
arası bir anlayış ve işbirliği içinde incelenmesi sağlanmalı ve şim
dilik üniversitelerce, ilerde ise bu çalışmalar yoğunlaştıkça ted
ricen teşekkül edecek muhtelif araştırma müesseseleriyle bu program 
gerçekleştirilmelidir.

Komisyonumuz bu konuda devlet tarafından finanse edilme
si gereken ve kısa vadede meselâ Beşinci Beş Yıllık Plân devresin
de tamamlanması icap eden şöyle bir araştırma projesinin gerçekleş
tirilmesini uygun görmektedir: Türkiye'nin değişik özelliklere sa
hip bölgeleri içinden tipik 8-10 mıntıka tesbit edilmelidir. Seçi
len mıntıkalardan her birinin, Üniversitelerde veya DPT içinde muh
telif ilmî disiplinlere mensup araştırmacılardan kurulu ekiplerce 
yapılacak arşiv çalışmaları ve saha araştırmaları neticesinde elde 
edilecek verilere dayanarak sosyo-kültür ve sosyo-ekonomik tarihi 
yazılmalıdır. Bu çalışmalardan hareketle yapılacak olan sentez bi
ze toplumumuzun ve kültürümüzün yapısını, ana unsurlarını ve dina
miklerini tanıtacak, milletimize rasyonel ve İlmî bir zemin hazır
layarak ışık tutacaktır.

Bu araştırmalar sonunda kültürümüzün dinî boyutu da 
aslî hüviyetine ve dinamizmine kavuşacak, gerçek şahsiyetini bu
lacak, böylece din ve dahil bütün kültür boyutları arasında denge 
sağlanacaktır. Ayrıca bu espriye dayalı bir din eğitimi ve politi
kası, halen toplumumuzun bazı kesimlerinde mevcut dinî taassup ve 
din istismarına da müsait zemin bırakmayacak, en azından sahasın: 
çok daraltacaktır.



2.9. Din ve ahlâk değerlerinin ailede kazanılıp yaşatıldığı 

ve sosyal bütünleşmede ailerin rolünün en başta geldiği bir gerçek

tir. Bu bakımdan aile müessesesinin sarsılması veya yıkılmasına yol 

açabilecek bir mahiyet kazanması muhtemel olan kürtajın serbest bı

rakılması isabetli görünmemektedir. Çünkü kürtajın serbest bırakıl

dığı çeşitli ülkelerde aile birlik ve beraberliği bozulmuş, boşan

malar artmıştır. Kürtajı serbest bırakan kanunlar ailenin ahlakî 

karakterine menfi yönde tesir etmektedir.

2.10. Anayasamızın gençliğin korunmasıyla ilgili maddesinde, 

gençlerin alkol düşkünlüğünden uyuşturucu maddelerden, suçluluk, 

kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korunması için 

Devletin gerekli tedbirleri olacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

Bu tedbirler içinde; alkollü içki reklamlarının yasak

lanması, okullara yakın birahane ve içki satan büfelerin açılması

nın önlenmesi (ruhsat verilmemesi) örgün ve yaygın eğitimde alkol 

ve uyuşturucu maddelerin kötülüklerini belirten programlara ağır

lık verilmesi, alkolün beden ve ruh sağlığına zararlı etkilerinin 

TRT programlarında (haber öncesi programlarında) ibret verici kısa 

oyunlar olarak halka sunulması, yatılı okul ve yurt gibi toplu öğ

renci barındıran yerlerde sıkı alkol kontrolü yapılması, aşırı al

kol kullanarak kendisini ve ailesini zarurete maruz bırakanlar hak

kında T .Medeni Kanunu'nun öngördüğü tedbirlerin uygulanabilmesi 

için bu konuda halkın aydınlatılması, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığı bünyesinde "Alkolle Savaş" biriminin kurulması gibi tedbir

lere öncelik verilmelidir.



2.11. İnsanımızı Avrupa hayranlığından, Avrupalıyı taklit
ten, Batı'lı değerlere sadık kalmaktan, kendi değerlerimizi hor gör
mekten ve dolayısıyla gereksiz bir kollektif aşağılık duygusundan 
kurtaracak veya aşağılık duygusuna kapılmakdan alıkoyacak tedbirle
re önem ve ağırlık verilmelidir.

2.12. Batılıların tarihinde görülen bir takım kavgaların biz
de de geçtiğine, bizim dinimizin ve ahlâkımızın bizi geri bıraktığı
na inanmaktan kurtulmak, milletimizin dinamizmine ve hız kaynağına 
dönmemizi sağlayacaktır.

2.13. İnsanın butun melekeleri ve mânevi güçleri ile kabili
yetleri iş yapmaya tam kapasite ile girmelidir.

Böylelikle kalkınmanın sosyal, kültürel, sosyal denge- 
ve iç huzur gibi ön şartları yerine gelmiş olacaktır.

2.14. İnsan için ruha ve manevîliğe öncelik tanınmalı, insa
nın önce ruhuyla sonra bedeniyle insan olduğunu kabul ve telkin et
melidir. Bu hususta en az beden eğitimi kadar ruh eğitimine ve ruh 
terbiyesine önem verilmelidir.

2.15. Yabancı menşeli teşekküllerin Türkiye kopyalarının ku
rulması ve yayılması kontrol edilmelidir.

2.16. Memlekette Bizantizmin, Bizans ve Helen hayranlığının 
zararlı ölçülerde gelişmesine mâni olunmalıdır.

2.17. Dini ve millî bütünlüğümüzü bozucu gayelere yönel;7 
faaliyetler gösteren Hristiyanlık propagandası, Yahova şahitler: 
ile misyonerlerin faaliyetleri kontrol altına alınmalı, bunlara



yardımcı olunmamalı ve bu propagandalara karşı okullarda bilgi 
ve uyanıklık kazandırılmalıdır.

2.18. Dini Bayramların, milli bütünlüğü ve kaynaşmayı temi
nindeki rolü gözönünne alınarak, daha canlı kutlanması için tedbir 
alınmalı sadece bir tatil fırsatı gibi görülme eğilimi, kutsallığı 
ve bütünleştiriciliğine ait duygu ile yer değiştirmelidir.



III. DÎN VE AHLÂK AÇISINDAN AİLE VE ÇOCUK EĞİTİMİ 

1. Durum Tesbiti

Aile insan topluluklarının ilki ve çağdaş demokratik 
toplumlarm temelidir. Bu bakımdan modern anayasalarda ailenin ko
runmasıyla ilgili hükümlere yer verildiği görülmektedir.

Günümüzde fert hürriyetlerine ağırlık veren düşüncele
rin tesiri ve hızlı sanayileşme ve şehirleşme karşısında himayesiz 
kalan Aile müessesesinin korunması,ana ve çocukların korunması ile 
eğitimi konularında devletin gereken tedbirleri alması şeklinde dü
zenlenmektedir.

Toplumun organize birimleri içinde aile müesse3esi en 
küçük ve en az organize olduğu halde üyeleri arasındaki maddî-ma- 
nevî yakınlık ve sıkı bağlılık sebebiyle vazgeçilmez bir birlik ol
mak vasfını koruyabilmektedir. Değişen değerlere rağmen, Aile'nin 
ayakta kalması, insanın ahlâk ve din değerlerinden vazgeçilmez ol
masının bir sonucudur. Hızlı sanayileşme ve şehirleşmenin toplumda 
meydana getirdiği değişmelerin sonucunda ortaya çıkan çatışmalar ve 
gerilimler ilk önce aile müessesesinde yansımaktadır.

Ailenin manevî, ahlâkî ve sosyal yapısını etkileyen bu 
ve benzeri çeşitli faktörler, aile fertleri arasında bağların zayıf 
lamasına yol açmakta; ailenin fert ve cemiyet açısından hayatî vazi- 
felerini yerine getirememek gibi bir tehlikeyi doğurmaktadır.

Ferdin ve toplumun mutluluğu, iyiliği ve güvenliği açı
sından da ailenin çeşitli tehlikelere karşı korunması, bir zaruret
tir. Onun korunabilmesi müessese olarak aile özelliklerinin çok iyi 
bilinmesi ile mümkündür.



Anadolu'da asırlardan beri hâkim aile Türk-İslam aile

sidir. Bu aileye şekil ve düzen veren millî kültürümüz, millî ve 

manevî değerlerimizdir. Millî kültürün temelinde, ailenin kutsal 

ve ahlakî bir müessese olması özelliği bulunmaktadır. Dün olduğu 

gibi, günümüzde de aile hayatını ve davranışlarını düzenleyen ku

rallar arasında dinî, ahlakî olanlar ön planda yer almaktadır.

Din ve ahlâk kaideleri, insanların iç dünyaları gibi ton

lumdaki davranışlarını da düzene koyarlar. İnsan kendisini ve aileyi 

düzene koyan kurallarla önce ailede karşılaşır ve onları orada öğre

nip benimser.

Çocuğun ailede dinî ve ahlakî terbiye alması ana-babası- 

na düşen bir vazifedir. Bu vazifenin faydalı bir şekilde yerine ge

tirilmesi ana-babanın din ve ahlâk eğitimine inandırılması ve buna 

hazırlanması ile mümkündür. Yani önce ana—babaların şuurlandırılması, 

sonra da Türk-İslam ahlâk kurallarını bilerek yaşamaları, yaşayış

ları ile çocuklara örnek olmaları icabeder. Büyüklerinin davranış

larını ve yaşayışlarını taklit duyguları ile benimseyen çocukların 

ailede yaşanan dinî ve ahlakî hayata ortak edilmeleri böylece ko

laylaşmış olacaktır. Ailede din ve ahlâk duygusu, yaşanarak kaza

nılmazsa, örgün eğitimin dahî başarılı olması beklenmemelidir. Bu

nun yakın geçmişte çok acı örnekleri milletçe yaşanmıştır.

Altı yaşına kadar çocuk, sevgi, saygı, bağlılık, feda

kârlık, temizlik, günah, sevap, ayıp, haram, itaat, disiplin merha

met, şefkat, paylaşma, ceza, mükâfat, sorumluluk, dayanışma gibi 

kavramları, değerleri köklü bir şekilde ailede edinmiş olmalıdır.

Aksi takdirde o çocuktan ileride vazife ve ahlâkî davranış beklemek 

zordur. Çünkü vazife duygusu dinî ve ahlakî duygular sonucu olarak



ailede kazanılmakta ve insanın manevî hayatının gelişmesi sonucu 
ortaya çıkmaktadır. Mes'uliyete dayanan bu duygu, çalışma hayatın
da vazife ahlakı şeklinde tezahür etmekte ve verimliliğin esas fak
törü olmaktadır. Buna ahlakî ödevin ahenk ve hatta ayniyet teşkil 
ettiklerini ilave etmek isabetli olacaktır. Toplumda geçerli pek 
çok ahlakî vazifenin hukuk tarafından teyid edildiği ve desteklen
diği görülmektedir.

2. Tedbirler

2.1. Ailede din ve ahlâk eğitimi almayan çocukların mo
ralsiz olduğu ve ruhî bakımdan tam bir gelişme gösteremedikleri bi
linmektedir.

Bu bakımdan, ailelerin çocuklarına dinî ve ahlakî 
terbiye vermek zorunda olduklarının şuuruna varmalarını sağlayacak 
eğitim programları hazırlanmalı, bunlar ailelere örgün ve yaygın 
eğitim kuruluşları ve TRT yayınları vasıtasıyla ulaştırılmalıdır.

2.2. Türk-İslâm aile yapısının özellikleri ve aile ter
biyesinin esasları araştırılmalı ve korunacak hususiyetleri korumak 
için gerekli tedbirler alınmalıdır.

2.3. Devletin aileyi korumak gayesiyle geliştireceği 
politikalarda Türk-İslâm ailesinin ahlakîve manevî yapısını dikkate 
almalı ve korumalıdır.Aile ile ilgili her türlü neşriyat, nezaket 
ve nezahet çerçevesinde yapılmalı, aileyi bütünleştirici olmalı., 
parçalayıcı olmamalıdır.
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2.4. Türk-İslâm aile terbiyesinden kaynaklanan dürüst
lük, çalışkanlık, mertlik, vatan ve millet sevgisi gibi özelliklerin 
korunması ve geliştirilmesi çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve katkı 
da bulunmak azminde olan Türk insanı için çok önemli bir konudur,

Bu konu örgün eğitimi aşan, demokratik her müessese- 
ce dikkate alınması gereken ve sosyal kalkınmanın temelini oluşturan 
insan faktörünün nitelikleri ile ilgili bulunmaktadır. Aile dahil, 
kamu-özel bütün müesseselerin yukarıda belirtilen özellikleri kazan
dıracak, koruyacak ve geliştirecek şekilde kurulması ve teşkilatlan
ması sağlanmalıdır.

2.5. Aile konutları, aile fertlerinin ahlâkî yaşayışları
na uygun düşecek büyüklükte olmalı, çocuklu ailelerin tek odalı ev
lerde oturmaları önlenmelidir.

2.6. Okul öncesi din ve ahlâk eğitimi ailenin görevleri 
arasında olduğundan aileye bu konuda yardımcı olmanın yolları aran
malıdır. Ana-baba olmanın maddî-mânevî sorumluluğu gençlere öğretil
melidir. Devlet ve özel kuruluşların bu husustaki yardımı ve desteği 
temin edilmelidir.

2.7. Ana okuluna giden ve çocuk yetiştirme yuvalarında
ki çocuklar için bir din ve ahlâk eğitimi programı hazırlanmalı ve 
uygulamaya konulmalıdır. TRT de Ana okullarını veya o çağdaki çocuk
lara verilen dinî ve ahlâkî eğitimi destekleyen yayımlar yapılmalı
dır.

2.8. Çocuklar ailede ve ana okullarında dinî gelenek 
ve göreneklere alıştırılmalıdır, benimsetilmelidir.



2«9o Ana okullarındaki öğretmenler her şeyden önce 
özel eğitim görmüş ve sadece bu görev için yetişmiş olmalıdır.

2.10. Ailesiz çocukların etkili bir şekilde korunmaları 
ve ahlâkî eğitimleri demokratik ve rasyonel yeni müesseselerin kurul 
masını gerektirmektedir.

Bugün gerçek bir himayeden mahrum oldukları bili
nen bu çocukların barınma, beslenme, din ve ahlâk eğitimlerini üst
lenecek teşkilatlanmaya süratle gidilmelidir.

Bu teşkilatlanmada Diyanet işleri Başkanlığına et 
kili görevler verilmelidir.

Ayrıca veraset vergisinden bir pay ayrılarak kim- 
sisiz çocuklar için bir fon oluşturulabilir .

2.11. Din ve ahlâk eğitimi esas olarak örgün eğitimle 
birlikte başlamalıdır. Çok yönlü olan insanı, yetiştirirken bir bü
tün olarak ele almak gerekmektedir. Bu sebeple din ve ahlâk kültürü 
derslerinin, ortak dersler arasına alınmış olması, Komisyonumuzca 
müsbet mütalaa edilmiştir. Ancak zamanla, Milli Eğitim Bakanlığınca 
dışındaki işçi çocukları için temel eğitimin ilk sınıfından itibaren 
başlattığı din dersi öğrenimini yurt içinde de uygulamaya koyması 
yerinde olacaktır.

2.12. İnsanlarda en temel duygu sevgi ve bağlanma duy
gusudur. Bu duygunun kazandırılmasında din ve ahlâk eğitimi, ön 
plânda yer almalıdır.



2.13. Temel eğitimdeki din ve ahlâk kultürü dersleri

ni, din ve ahlâk formasyonuna sahip olan öğretmenler okutmalıdır. 

Bunun için, uzun vadede; İlahiyat Fakültelerinde önlisans sınıfları 

açılmalı ve ayrıca temel eğitim öğretmeni yetiştiren kurumlarda din 

ve aiılâk kültürü dersleri için özel sınıflar ihdas edilmeli, kısa 

vadede, temel eğitim öğretmenleri hizmet içi eğitime tabi tutula

rak din ve ahlâk öğretmenliği formasyonu vei'ilmelidir. (Özellikle 

köy okulları öğretmenleri)

2.14. Okullarda okutulan sosyal bilgiler ders kitap

larının il idaresi bilgileri ile ilgili kısımlarına Diyanet İşleri 

Başkanlığının merkez ve taşra teşkilâtları da ilave edilmelidir.

2.15. Millî Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanlıklarınca 

çıkarılan çocuk yayınlarında dinî -eğitime ve telkinlere gereğince 

yer verilmeli; Diyanet işleri başkanlığının çocuk yayınları geliş

tirilmeli, kolay yayılma ve dağıtılması temin edilmelidir.



IV. KİTLE HABERLEŞME ARAÇLARI İLE ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMDE 
DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ

1. KİTLE HABERLEŞME ARAÇLARI İLE DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ 

1.1. Durum Tesbiti

"Düşünme ve öğrenme haberleşme ile başlar" hükmü 
dinin kitle haberleşme vasıtaları ile tanıtılması, öğretilmesi ve 
millî birliğin kurulması ve güçlendirilmesi maksadıyla yayılması 
bakımından büyük bir ehemniyet arzetmektedir.

Dinleyici, seyirci ve okuyucu sayısı milyonları 
aşan Radyo, Televizyon, Sinema, Basın-Yayın gibi haberleşme vasıta
larının varlığı ve asrımızda büyük gelişmeler kaydetmesi "Kitle ha
berleşmesi" kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

En küçük toplum veya topluluktan millet*e kadar 
İçtimaî hayat ancak "Haberleşme" ile ve fikir alış verişiyle mümkün 
olabilir. Fertlerin davranışlarını paylaşmada, kazanılan tecrübele
rin aktarılmasında kitle haberleşme vasıtaları olmasaydı en küçük 
İçtimaî faaliyet bile mümkün olamazdı. Çünkü, başka bir insana ulaş
mak, onu anlamak, ona tesir etmek için haberleşme araçlarını kullan
mak mücburiyetindeyiz.

Çağımızda insan davranışları üzerinde sürekli, 
yaygın ve birinci derecede tesirli olan kitle haberleşme vasıtaları 
dikkate alınmadan, sadece eğitime dayanılarak insanın değiştirilmesi 
hâdisesi düşünülemez.



İslâmi eğitimin umumilik ve yaygınlığı ve kitle haberleşmesi:

a. İslâmiyetin eğitim ve öğretime verdiği önemi biliyoruz. 
Biz burada sadece bazı temel yaklaşım ve telâkkilerin rolüne işaret 
etmek istiyoruz. İlk bakışta İslâmi eğitimin, başlangıçtan beri umu
mî ve yaygın vasıflar taşıdığı müşahade ediliyor. Bu durum islâmi 
telâkkinin hususiyetlerinden ileri gelmektedir.

İslâmi telâkkiye göre (ki hem Kur'an-ı Kerîm de "Rum/ 
32" ve hem de hadis-i şeriflerde yansıması görülüyor) her doğan ço
cuk İslâm fıtratı (yaradılış) üzere doğar. Bu telâkkide, Hıristiyan
lıktaki "doğuştan günah" fikrinin yeri yoktur. İnsan doğuştan suç
suzdur. Hür olarak doğar. Ancak, çocukluk çağından itibaren çeşitli 
tesirler insanın fikrî yapısını meydana getirir. Kişi bu yapı oluşu
muna göre şahsiyet kazanır ve bir dinî kabul eder.

b. İslâmî eğitimin en önemli vasıflarından bir diğeri de 
yaygınlığıdır. Bu durum İslâmiyet'in insanları ve toplumları bir 
bütün olarak ele almasının ve hayatın bütün yönlerine birden bak
masının neticesidir. İslâmiyet ne belirli kişi ve zümreler, ne de 
belirli mekânlara hasredilmiştir. Sağlıklı bir İslâmi Toplumun bün
yesi "DİN ADAMI" diye katı kalıplar içinde yer alan bir zümre mey
dana getirmez. Bu sebeple islâmda "öğrenrae-öğretme hürriyeti" hiç
bir şekilde tahdit edilmemiştir.

Günümüzde kitle haberleşme vasıtaları, islâmi eğitiminin 
esası olan umumîlik ve yaygınlığı tam mânâsıyla gerçekleştirme im
kânlarını sağlayabilecek güce sahiptir.



Bu tespitten hareket eden bütün ileri ve medenî ülkeler Rad
yo- Televizyon, Sinema, Basın - Yayın gibi kitle haberleşme vasıta
larından ahlâkî değerlerinin yaygınlaşması bakımından en iyi şekilde 
yararlanmakta. Radyo ve Televizyonlarında dinin bu önemini dikkate 
alan programlar yapmaktadırlar. Doğrudan doğruya müstakil din prog
ramları yaptıkları gibi, diğer programlar içerisinde de bir takım 
dinî mesajlar sunmaya özen göstermektedirler. Radyo oyunları ile pek 
çok TV film ve dizileri bunu ispatlamaktadır. Dinî programları belli 
bir süreyi doldurmak için değil, aksine dinin fert ve cemiyet üzerin
deki etkin fonksiyonunu temel ilke kabul ederek, millî bir yayıncı
lık anlayışı içinde dinî espriye yer vermek için hazırlanmaktadır- 
lar.

TRT ekranlarında seyrettiğimiz "Küçük Ev", "’Valton Ailesi" 
vb. hep bu dinî espri içinde hazırlanmış programlardır, işte bundan 
dolayıdır ki TRT yayınlarında millî değer ve kültürümüzle ilgili olan 
dizilerde bu esas temel ilke kabul edilmeli^ sadece belli gün ve 
saatlerde haftalık dinî program hazırlama uygulamasından vazgeçilerek 
bütün programlarda milletin inanç, gelenek, görenek ve derin bir ta
rihî süreç içerisinde oluşan düşünce sistemiyle uyum halinde bir prog
ramcılık anlayışına göre hareket edilmelidir.

Din, bir millî kültür meselesi olarak ele alındığında, onun 
kitle haberleşme vasıtalarıyla yaygınlık kazanmasına elbettekı ehem
miyet verilecektir. Bir ilim adamımızın da ifade ettiği gibi "kül
türün millî olma derecesi onun yaygınlık derecesine de bağlıdır".
Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bugün en ileri kitle haber
leşme vasıtalarına sahibiz. Radyo, bütün memleketi 2-3 kanaldan, 
Televizyon ise dörtte üçünü kapsayacak biçimde yayın alanı içine 
almıştır.



Radyo ve Televizyon'a paralel olarak basm-yayın ve sinema 
konusunda da geçmişle kıyaslanamayacak gelişmelere sahip bulunmak
tayız. Mevcut modern teknolojiden yararlanılmadıkça kültürün memle
ket sathına yayılması mümkün olmadığına göre bizim her türlü haber
leşme vasıtalarından azamî şekilde faydalanmamızın yollarını araş
tırmamız, tedbirlerini süratle almamız, çeşitli kuruluşlar arasın
daki koordinasyonu en kısa yoldan sağlamamız son derece lüzumludur.

Kamuoyu (Amme efkârı) yaratma ve oluşturma konusunda son de
rece büyük bir kudret kazanmış olan ve "kitle haberleşme çağı" deni
len çağımızda, belirli fikirlerin kitle psikolojisi yaratacak şekil
de, bir ülkenin her tarafına sirayet ettirilmesi mümkündür. Bundan 
ötürü, zamanımızda bu teknikleri ve bunlarla işletilen kitle haber
leşme organizasyonlarını ellerinde bulunduranlar, gruplar, klikler, 
siyasî ve sosyal güçler totaliterleşme temayülüne de kapılabilmek- 
tedirler. Asrımızın göze çarpan özelliklerinden biri sosyal eğitimin 
resmî eğitimden daha büyük güce erişmiş olmasıdır.

Derin bir buhran ve çalkantı içinde bulunan yüzyılımızda, in
sanları yeniden şekillendiren faktörler değişmiştir. Sözkonusu et
tiğimiz Basm-Yaym, Radyo, Televizyon ve sinema gibi kitle haber
leşme vasıtalarının merkezileşmesi evvelce çok taraflı ve tesadüfî 
olan tesirlerin tek taraflı, tek yönlü, raslantılardan uzak, tesir
ler haline gelmesinde rol oynamıştır. Çocuğuyla genciyle bütün mil
leti zararlı yayınların menfi tesirinden korumak için, gerekli bütün 
kanunî ve İdarî tedbirler, vakit geçirilmeden alınmalı, çocuk, genç
lik ve yetişkinler zararlı yayınlar karşısında, bugün olduğu gibi 
sahipsiz bırakılmamalıdır.



Radyo, Televizyon, Basm-Yayın ve sinema gibi kitle haber
leşme vasıtaları yayın ve programlarında, çocuvu, genci okulda, iş 
hayatında ve boş zamanlarında, haylazlık, başıboşluk, alkolizm, 
eroin, kumar, fuhuş gibi her türlü kötü alışkanlıklardan korunmayı 
ve sağlıklı bir dinî inanç ve ahlâkla teçhiz etmeyi amaç edinmeli
dir.

Rady» ve Televizyon

Kadyo ve Televizyonda Dinî Yayın, milletin ne istediği dik
kate alınmaksızın, keyfî olarak işlenecek bir yayın değildir. Bu 
bakımdan, "Dinî yayınların bugünkü durumu nedir, Türk cemiyeti na
sıl bir yayın yapılmasını istiyor ve nasıl bir din ve ahlâk yayını
na ihtiyacımız var" bu sorulara açıklık kazandırılmalı, aydınlığa 
kavuş turulmalıdır.

Radyo ve Televizyonumuzda Dinî Yayınlara Genel Bakış :

1927 yılından bu yana geçen yana yüzyıl gibi uzun bir zamar 
içinde önce Ankara ve İstanbul Radyoları, sonra Türkiye Radyoların
da, 1968 yılından itibaren de Televizyonumuzda "Din ve Ahlâk Yayın 
larının durumu, yeri, süresi neydi, nasıldı? Burada, şunu öncelikle 
ve açık şekilde belirtelim ki, 1927'de dünyadaki belli başlı ülke
ler arasında ilk Radyo yayınlarına başlayan ülke olduğumuz halde, 
Dini yayın konusunda en geri kalan ülke, en az yayın yapan ülke bi
zim ülkemizdir. Anayasa, Kanunlar yasaklayıcı • c m r 

mediği halde bu görev i.»imal edılmişt i r.



Yurdumuzda Radyo ve Televizyondaki dinî Yayınlara bakarsak, 

elli yıllık yayın suresini dört döneme ayırmamız mümkün:

1) 1927 - 1950 yılları arasında : Dinî yayın yoktur;

2) 1950 - 1959 yılları arasında : Haftada bir veya iki

"Dinî- Ahlakî Sohbetler" ile "Mevlit" naklen yayınlarına; son yılda 

da (1959'da) "Sahur programına yer verilmeye başlanmıştır;

3) 1960-1964 yılları arasında : Haftada bir "Din ve Ahlâk 

Sohbeti" ile yılda dört defayı aşmamak şartıyla "Mevlit" ve Cuma 

sabahları (Radyonun yayına başladığı erken saatte ilk program ola

rak) "Kur'an-ı Kerim ve Açıklaması" na bazı yıllarda da "İftar" 

programlarına, "Yunus Emre" ve "Mevlâna" gibi islâm düşünce adam

larını konu alan, kültür programlarına yer verilmiştir;

4) 1964-1978 yılları arasında : Radyoların yukarıda belir

tilen Dinî Yayınları sürdürülmüş, ancak Televizyonda 1968-1974 ara

sında dinî günlerde sadece Diyanet İşleri Başkanınm kısa konuşması 

dışında hiçbir dinî yayın yapılmamış; 1974 yılından sonre 1 kısa 

konuşmalara yılda bir iki Mevlit naklen yayını, 1975 yılından iti

baren de Ramazan ayı süresince hergün 20-30 dakikalık "İftar" prog

ramları eklenmiştir. Yine aynı yıl (1975) Ramazan ayı içerisinde 

Dinî konuları işleyen Televizyon programlarının (haftada bir) yayın

landığını görüyoruz. 1980 yılından itibaren de Televizyonda "inanç 

Dünyası" adıyla 20 dakikalık bir programa yer verilmektedir.

TRT ve Dinî Yayınlar konusuna genel olarak baktığımızda 

gördüğümüz, tesbit edebildiğimiz durum, yaklaşık olarak budur.



1.2. Tedbirler :

Anayasa ve TRT Kanunu, Kurumu yönetenlere ve yayın hiz
metini yürütenlere "Dinî yayınlar" konusunda "Yayın yapmama" veya ya
yın yüzdesi içerisinde var'la yok arası bir yayın yüzdesi "tesbıt et
me" hakkını tanımamıştır. Demirperde dışında kalan bütün Radyo-Tele- 
vizyon Kurumlan "Dinî Yayınlar" konusundaki görevlerini müdriktir.
Bu düşüncemizi Alman Radyocusu H.Bredow "Radyo için ilkeler" başlıklı 
yazısında paylaşarak aynen şu görüşleri savunuyor : "Bir programcının 
din, gelenek ve göreneklere saygısı, bu konuda aile, vatan, devlet 
düzeni de dahil olmak üzere destekleyici, sağlamlaştırıcı yayınlar 
yapması esastır."

Radyo ve Televizyon'da Dinî Yayınların düzenlenmesinde 
şu hususlara dikkat edilmelidir :

1.2.1. TRT'de Dinî Yayınlar konusunun çözümü için her- 
şeyden önce TRT yayınlarının bütünüyle millî bir yayın olmasının 
sağlanması, millî yayın geleneğinin ne olduğunun tesbiti, planlama
sı ve uygulamasıyla millî bir yayın politikası takibi gereklidir.

1.2.2. TRT'nin takip edeceği bu yayın politikası, Tür
kiye Cumhuriyetinin Millî Eğitim ve Kültür politikasının açık, ke
sin ve yorum gerektirmeyecek şekilde TRT Kanununun "Görev ve Yavm 
Esaslarını" belirleyen maddesinde ve TRT Genel Yayın İlkelerinde 
hükme bağlanmalıdır.
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1.2.3. Yayınları yöneten ve düzenlenmesinde yardımcı 
olan kurullardaki eksiklerin giderilmesi gerekir. Kurumun en üst 
ve tek yönetim orgatıı olan TRT Yönetim Kurulu'nun teşekkül tarzı,
Dinî Yayınlar açısından ele alınmalıdır. Bu kurula seçimle veya 
hükümet temsilcisi olarak gelen üyelerden biri Dinî konularda uz
manlaşmış bir kimseyle beraber Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yüksek 
Öğretim alanından seçilecek bir Öğretim Üyesi, din sahasında seçkin 
bir insan olabilir. Kabul edilebileceği gibi, Dinî yayın, son dere
ce uzmanlık konusu olan, inanç ve din bilgisinden haberli ve ehli
yet istiyen konudur. 1964'de ve 1972 değişikliğinde Yönetim Kurulu 
teşekkül ettirilirken, sözgelişi :

"Müzik" yayınları düşünülerek iki müzisyen üyeye;

"Teknik" hizmetler gözönüne alınarak bir mühen
dis üyeye;

"Haber" yayınları dolayısıyla bir gaz teci üyeye; 
yer verilmiştir. Din gibi, ehli olmayanın söz sahibi olmıyacağı bir 
konuda, yayın yönetimini, yardımcı ve yönlendirici uzmandan mahrum 
bırakmak, büyük bir eksikliktir.

1.2.4. TRT Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde, Teşkilat 
şemasında Dinî Yayınlan düzenleme yürütebilure ve istenilen şekli 
verebilme bakımından değişiklikler yapılmalıdır. Şu şekilde düzenle
meye gidilmesi yerinde olur :



Müzik ve Haber1in yayın içindeki değişik mahiyetleri 
sebebiyle ayrı birer Daire tarafından yönetilmesi ve yürütülmesi 
uygun görülmüş ve teşkil edilen Daire Başkanlıkları da doğrudan 
Genel Müdür Program Yardımcısına bağlanmıştır. Dinî Yayınlar da,
"söz" ve "müzik" bölümleriyle mahiyeti bakımından, en azından ha
ber ve müzik yayınları kadar farklılık arzetmektedir. Bu görüşten 
hareket edilmek suretiyle :

- Araştırma-inceleme
- TRT Dinî Yayın Planlaması
- Radyolarda Din ve Ahlâk Programları
- Televizyon'da Din ve Ahlâk Programları
- Dinî Mûsikî Yayınları
- Yurtdışı Postalarda Dinî Ahlâk Yayınları,
- Koordinasyon

işlerini yürütecek ünitelerden kurulu bir "DÎN ve AHLÂK YAYINLARI 
DAİRESİ" kurulması en uygunjcldur.

1.2.5. Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisinin katıldığı 
TRT Genel Danışma Kurulu dışında, TRT Dinî ve Ahlâk Yayınları sorum
luları ile dinle ilgili Yüksek öğretim Kurumlan üyeleri veya görev
lileri ve yine Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcilerinden oluşan
bir "TRT DİN ve AHLÂK YAYINLARI ORTAK KURULU" teşekkül ettirilmeli
dir.

1.2.6. Türk Dinî Musikisine Televizyonda bugüne kadar 
(bir iki program hariç) yer verilmemiş, Radyolarda ise konuya yete
rince eğilinmemiştir. Dinî musikimizle ilgili düzenleme ve derleme 
çalışmaları mutlaka başlatılmalıdır.



1.2.7. Dinî ve Ahlakî Yayınlar yurtiçi ve yurtdışı ola
rak hazırlanırken, Türkiye-İslam Ülkeleri arası ilişkiler, Türkiye'
yi tanıtma açısından gözönünde tutulmalı; dışardaki Türklerin dinî 
Yayın ihtiyacı yeterli şekilde karşılanahilmelidir.

1.2.8. Ramazan ayında ve diğer dinî günlerde yapılan 
özel yayınlar dışında kalan, hergun veya bazı postalarda ve Televiz
yonda haftanın belirli günlerinde (mesalâ Perşembe, Cuma günleri, Cu 
martesi veya Pazar gibi tatil günlerinde) yapılan bütün dinî yayın
lar, bu bölümde yer almaktadır.

1.2.9. Türkiye radyolarında (TRT I, II, III, ve Yurt
dışı) Televizyonda yayınlar şu konularda oluşmalıdır :

a) Kur'an-ı Kerim, Açıklaması, Yorumu
b) Din ve Ahlâk Sohbetleri çeşitli yaş ve meslek

gruplarına, günlük hadiseler, yurtiçi ve dışı dinleyicilerinin dinî 
meselelerine yönelik tarzda; doğru dinbilgisi veren, İslâm dinini ve 
Türk-İslâm ahlâkını tanıtan, yücelten programlar olmalı uılhassa 
çocuklara yönelik programlarda dinî ve ahlâkî Telkinlere yer veril
meli. Bunun yanında çocuklar için özel dinî programlar hazırlanmalı, 
ayrıca yemekte, yatarken dua edileceği yabancı filmlerden öğrenilmek 
te, çocuklara daha küçükten eziklik ve aşağılık duygusu yerleşmesi
ne sebep olunmaktadır. Bu ve benzeri yanlışlıkların kötü tesirlerin
den ve uydurma masallardan çocukları kurtarmalıdır.

c) Mevlit Naklen Yayınları (Naklen yayına başlarken
o günün dini mânâsını anlatan, bitişinde yaşanılan günlerin değer
lendirmesini yaparak dua ile sona eren tarzda yayınlar),



ç) Türk dinî musikisiyle ilgili yayınlar,

d) Dinî Edebiyatımızdan örnekler, din Büyüklerini 
konuşma konusu, program konusu yapan yayınlar,

e) Türk-İslâm Sanatını tanıtıcı programlar, dini
mimarimizin ve millî sanatımızın, yüceliğini yansıtan, dinleyicide 
bu esere saygı ve ilgi uyandıracak tarzda programlar,

f) Türkiye dışındaki Türklerle, çalışan işçileri
mizin eş ve çouklarının dinî bakımdan yöneltilin es ini, cevap bulama
dıkları dini meselelerine çözüm ve cevap getiren yayınlar.

1.2.10. TRT nin dinî olmayan diğer programlarında dinî 
inanç ve değerlerin aleyhinde yayım ve ifadeler bulunmamasına dikkat 
edilmelidir.

1.2.11. Yukarıda belirtmeğe çalıştığımız gündelik ya
yınlar dışında bütün diğer yayınları, yine hem Radyo hem de Televiz 
yon ve Yurtdışmdaki Türkler için hazırlanacaklar dahil olmak üzere 
bu bölümde, şöylece sıralamak mümkün :

a) Dinî günlerde, kandillerde yapılan Mevlit naklen
yayınları,

b) Dini ginlerle ilgili sohbetler, karşılıklı konuş
malar ,

e) Ramazan ayı süresince hazırlanacak özel yayın
uygulaması :



- İftar programları (Radyo ve Televizyon'da dinî yayır 
kuşağı halinde ; aynı yayın SAHUR için de, Ezan, iftar duası, dinî 
sohbet vb.)

d) Genel Yayın Planlaması içerisinde :

Dinî musikî, İlâhiler,
Dinî şiirlerden örnekler,
Türk ve İslâm âleminde Ramazan,
Dinî Eserler,
Din Büyükleri vb.
Dinî amaçlı Radyo ve TV Dizi-Programları; aile
lerin dinî yaşayışı üzerine röportajlar

Dinî konularla ilgili aydınlatıcı, bu konuda seç
kin insanları, ilim ve düşünce adamlarını biraraya getirip konuştu
ran özel programlar,

Kısaca ve başlıklar halinde sunmaya çalıştığımız 
bu programlar ile bir Dinî Yayın düşünmek mümkündür.

1.2.12. Yurtiçine yönelik dinî yayınlar yurtdışınm 
özellikleri ve meseleleri de dikkate alınarak, Türkiye'nin Sesi Rad 
yoau tarafından aynı şekilde yurtdışma yayınlanmalıdır.

Yurtdışındaki mahallî Radyo ve Televizyon idare
leriyle işbirliği yapılarak işçi vatandaşlarımıza yönelik dinî prog 
ramlar hazırlanmalıdır.

Mahallî Radyo ve Televizyonların işçi vatandaşlarımıza 
yönelik programları dinî've ahlakî değerlerimize uygun olmalı, bunun



sağlanması için ilgili devletler ve kuruluşlarla gerekli görüşme
ler yapılarak işbirliği temin edilmelidir.

1.2.13. Kitle haberleşmesinde, oldukça ileri teknik ve 
imkânlara ulaşmış durumu ile Basın'ımızm ağırlığını görüyoruz.
Millî kültürün memleket çapında yayılmasında TRT'den sonra en büyük 
rolü oynayacak bir haberleşme vasıtası da hiç şüphesiz Türk Basını'- 
dır. İnsanların eğitilmesinde, dinî inançların güçlenmesi ve geliş
tirilmesinde basın, küçümsenmeyecek bir yer tutmaktadır. Ayrıca Ba
sın' da yayınlanan dinî konular, geniş akisler uyandırabilmektedir.

Günümüzde genellikle birçok gazete dinî konulara kendi
lerini zorlayan bir vesile dolayısıyla temas etme ihtiyacını duy
maktadır. Ya kitlelerin ilgisini toplayacak bir olay bu yayına sebep 
olmakta veya müslümanların dinî duygularının galeyana geldiği gün 
ve geceler bu yayınları, gazete sahiplerine hatırlatmaktadır. Çoğu 
zaman yeterli olmayan kişilerce hazırlanan bu yazılar, müsbet bir 
eğitimden ziyade olumsuz yönde sonuçlar doğurmaktadır. Toplumu din 
adına yanlış istikametlere sevkedebilmektedir. Halkın kendi inansma 
ters düşen fikirler bu yolla verilebilmektedir.

Çeşitli yayınlarla ilgili bazı müsbet gayretler bir yana 
bırakılırsa, genellikle Türk Basını bugün dinî eğitim açısından ye
tersiz durumdadır.

a) Toplumun eğitilmesinde önemli bir vasıta olan ba
sının, dinî yayın konusuna eğildiğinde bu konuları uzmanlarına ha
zırlatması; böylece milletin büyük çoğunluğunun benimsediği millî 
ve manevî değerlerin koruyuculuğunu yapması ve bunlara ters düşen 
yayınlardan kaçınması;



b) Din konusunda toplumu aydınlatmak görevini kanu
nen yüklenmiş bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda otorite 
kabul edilmeli, zihinlerin karışmasına yol açacak konularda Diya
net İşleri Başkanlığından bilgi alınması usul ittihaz olunmalıdır.

o) Kitlelerin dinî açıdan eğitilmesinde diğer yayın
organlarının da payı büyüktür. Bu bakımdan başkalarının inancına 
saygılı olmak, onu rahatsız edici, yanlış istikametlere sevkedici 
davranışlardan uzak durmak da hürriyet anlayışının gelişi güçel 
uygulanması önlenmiş olacaktır. Müstehcen Yayınlar için sansür 
getirilmeli, en azından gazeteci kulübelerinden ve film afişlerin
den teşhiri önlenmelidir.

d) Nüfusumuzun $ 99,8'nin mensubu bulunduğu İslâm 
Dininin ana kaynaklarını teşkil eden Kur'an ve Hadis'lere dair ya
yınların gelişi güzel ve kontrolsuz çıkması önlenmeli ve böylece 
bunların doğuracağı menfî tesirlere engel olunmalıdır.

e) Diyanet İşleri Başkanlığı kanunun verdiği görev
lere uygun olarak, kendi bünyesinde basın organlarına haber, fotoğ
raf ve makale ile araştırma-inceleme hizmetleri ifa eden aktif bir 
birim teşekkül ettirmelidir.

f) Kurulacak birim ayrıca İslâm dünyasındaki dinî 
neşriyatı da takip ederek önemli gördüğü konularda tercümeler yap
malı ve Türk basınına bu yoldan da yardımda bulunmalıdır.



g) Video kaset sistemi bütün dünyada olduğu gibi ül
kemizde de gittikçe yaygınlaşmakta olup, yakın bir gelecekte köklü 
şekilde de yerleşecektir.

h) Bunu dikkate alacak Diyanet İşleri Başkanlığı bir 
TV stüdyosu kurmalı ve bu stüdyoda video kaset üretmek üzere tedbir 
almalıdır.

ı) İslâm dinî hakkında aydınlatıcı bilgi veren ve
kamu oyunu müsbet yönde oluşturarak din eğitimine yardımcı olan
belgesel, dramatik belgesel ve konulu sinema ve TV filmlerini 
ödüllendirmeli, senaryo siparişi yapmalı gerekirse, bir kopyasını sa
tın alarak hizmetiçi ve halk eğtiminde kullanılmalıdır.

i) Kitle haberleşme vasıtalarında ve vaazlarda, hut
belerde dinle ilgili olarak yürütülecek faaliyetlerde konuşma- 
yapanların Türkçe ve hitabet bakımından yeterli olmaları sağlanma
lıdır. Bu hususlar için Diyanet İsleri Başkanlığı bünyesinde gerek
li kadrolaşma gerçekleştirilmeli hizmetiçi eğitimi yürütmek üzere 
eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından personel kadrosu tahsis 
edilmeli ve ayrıca Başbakanlık ilgili butun devlet teşkilât ve ku- 
rumlarıyla işbirliği yapmalıdır.

1.2.14. Basın Ahlâk Yasası da dahil edilerek bütün ya
zılı, sesli, görüntülü yayınlarda uyulmak üzere bir "YAYINCILIK 
AHLÂK YASASI"nm tesbiti lüzumlu görülmüştür.



2- ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM SAHALARINDA DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ

2.1. Durum Tesbiti ve Tedbirler :

2.1.1. Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşların
da:

Manevî desteğe ve morale herkesten çok muhtaç 

olan hastalar, moral çöküntüsüne düşmemek için devamlı telkine 

tâbi tutulmalıdır. Bütün ileri memleketlerde olduğu gibi, buralarda 

devamlı din görevlisi bulundurulmalı, hastaların.'ibadet yapmalarına 

imkan verilmeli,televizyonda özel canlı yayınlar yapılarak devamlı 

desteklenmelidir. Bunun için ayrıca doktorlar, hemşireler ve hasta

bakıcılar din eğitiminden yararlandırılmalıdır.

2.1.2. Hapishanelerde :

Ailenin, cemiyetin ve çoğu zaman devlet kuru

luşlarının ihmallerinden doğan çeşitli sebeplerden dolayı suça iti

len ve ömürlerini dört duvar arasında geçirmeye mecbur olmuş mah

kumları ancak dini islâmi telkinler teselli edebilir. Gönlü sevgi 

ve şefkat dolu din adamından ve eğitimciden başka kim onları haya

ta kazandırabilir?

2.1.3. İşçi, Sanayi ve Esnaf Kuruluşlarında :

"Çalışma Barışı"nm sağlanması bakımından bu 

husus daha da önem kazanmaktadır. İş yerleri ve fabrikalarla büyüle 

sanayi merkezlerinde devamlı ve münavebe ile bilhassa işçiler 

din eğitiminden geçirilmelidir. İşçilerin ibadet ve diğer dinî 

ihtiyaçları için imkânlar ve vasıtalar hazırlanmalıdır.



Nitekim Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda gibi ülkelerdeki müslü- 

man işçilerin yoğun bulundukları fabrikalarda özellikle mescit açıl

makta, ibadet kolaylıkları için her türlü imkân verilmektedir. Bura

larda kurulacak eğitim müdürlükleri içinde yer alacak "Din Eğitimi 

Birimi" modern metodlarla bu eğitimi devam ettirmelidir. Böylelikle 

iş merkezleri ve fabrikalar, hem huzur içinde çalışma imkânına ka

vuşacaklar, hem de daha verimli olacaklardır. Esnaf teşekküllerin

de de esnafın, zaman zaman din eğitimine tâbi tutulması, bilhassa 

ticarî ahlâk,haram ve haksız kazançtan kaçınmak hususlarında ticaret 

erbabının aydınlatılması isabetli olur.

2.1.4. Deniş Halk Tabakalarında. :

Camilerde böyle bir eğitim kısmen yapılmakla 

beraber, bu, çok yetersizdir. Halka, manevî eğitim, resmî kanal

lardan, daha sistemli bir şekilde verilmelidir. Bu hususta, Diya

net İşleri Başkanlığı ile M.Eğitim Bakanlığı ve İlahiyat Fakülte

lerinin, işbirliği daha iyi netice verebilir. Bunda TRT'nin de ro

lü hepsinden daha büyük ve daha tesirli olacaktır.

Vatanın savunucusu, millî ve manevî değerleri

mizin koruyucusu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde zaten 

yürütülmekte olan din eğitim ve öğretiminin daha yaygın ve tesir

li şekilde verilmesi Türk Milletinin bütünlüğünü sağlamak bakımın

dan son derece önemlidir.

Ayrıca yeni yapılan yerleşme merkezlerinde, site

lerde, toplu meskenlerin bulunduğu yerlerde, daha proje halinde iken 

camilere yer verilmeli, bunlar inşa edilmeden iskân izni verilmemeli 

dir.
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Bütün "bu gruplara ve bilhassa devletin okulla'ir— 

da verilecek Ditı ve Ahlâk öğretiminin verimli olabilmesi için şı

hususlara dikkat ve riayet göstermek gerekir.

a) Okullarda yerilen Din ve Ahlâk öğretimi ile diğer

dersler arasında karşılıklı destek temin edilmelidir,,

b) Hem okullarda, hem diğer kesimlerde verilecek Din 

ve Ahlâk Eğitimi, edebil eserlerle, filmler, gazete ve dergiler, raı- 

yo ve televizyon vasıtasıyla sarsılmamalı yahus çürütülmemeli, bila

kis destekleyici yayınlar yapılmalıdır. "Yayıncılık ahlâk yasası" 

konulmalı, bu yasanın sözde kalmaması temin edilmelidir.

c) Dinin ve din görevlisinin itibarı zedelenmemeli

dir. Filmlerimizde, muslumanm ölürken şehadet getireceği gösterilme

li, Hristıyan filmlerdeki haç çıkarma hareketinin menfi tesirleri 

önlenmelidir.

d) Okullarda ve diğer yerlerde "günah", "haram", 'sevap"

gibi kavramlar unutturulmamalı, "hesap" ve "ahiret" inancı ahlâk ve 

vazife mesuliyetinde temel alınmalıdır. İnsan ve çevre temizliği fik

ri herkese kazandırılmalıdır.

e) Yüksek Okul ve Fakültelerin ilk sınıflarında m;ciurî 

ders olarak okutulmak üzere "Türk Millî Kültürü ve manevî değerlri" 

derslerine yer verilmelidir.

f) Halk ve orta öğretim ile yüksek tahsil talebeln

için kaynak mâhiyetindeki klâsik kültürümüze ait eserler sadeleş'i- 

rilerek veya tercüme ettirilerek Kültür Bakanlığı tarafından ucu: fi

yatla yayınlanmalıdır.



Buraya kadar bahis konusu edilen esasların ışığın
da ileri sürülen tedbirlere dikkat edilir ve gereği yapılırsa, ayrı

ca bunlar müesseseleştirilip, devamlılık verilirse, diğer bir takım 
problemler de daha rahat çözüme kavuşabilir.
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