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Bugünkü Türk cemiyeti mevcud haliyle, kültür bir¬ 
liği zedelenmiş ve kültürel değerler sistemi bütünlüğünü kaybetmiş bir menzarâ arzetmektedir. Daha kısa bir ifâ¬ 
deyle cemiyetimiz ciddi kültür kayıpları ve zedelenmele¬ : AN , a : . * . n ri neticesinde manen parçalanmıştır. Yakın geçmişi bir an 
rinden ne derece uzaklaştığını anlamaya kafi gelecektir. 

Nedir bu hâdisenin izahı ? 

Kolaylıkla yön verilebileceği zannedilen “milli kül¬ 
tür" yapısı bu kadar "yara"yı nasıl almıştı ? Bu "yapı"yı 
tâmir etmenin yolu ve çâresi ne olabilir ? 

Bu ve benzeri suâllerin kolaylıkla her önüne gelen 
tarafından sloganvari kısa ve katı hükümlerle cevaplandırıl-— 
dığı bir ülkede serin kanlı ve “alâyişsiz" hal çâreleri a¬ 
raştırmak yahut teklif etmek câzip depildir. Alışılagelmiş izah ve "büyülü reçete"lerin de meseleyi hiçbir şekilde çö— 
zemediği açıktır. 
e. vi 2 

Bu sahada hiçbir zaman gereken ehemmiyetin verilmedi— 
gi birtakım girift suller mevcuttur ki hâlâ açılması güç 
birer "kördüğüm" şeklinde önümüzde durmaktedir. Bir kere en 
temel suâli en başta ortaya koyup cevabını âramak zorundayıZı 



Kültür'ü, kültür unsur ve vetirelerini plânlamak 
mümkün müdür? Şayet mümkünse bu plânlamanın dozu ve ölçü¬ 
sü nedir ? 

Kültür gibi özü ve esası İtibariyle mücerret olen bir 
mefhumun çerçevesine giren fikir, obje, değer ve müessesele¬ 
re kumanda etmenin maksimum sınıfı nereye kadar varabilir ?. 

d” N ” 

İktisadi plânlama yahut işletmecilik anlayışının yö¬ 
neldiği esas objelerin maddi ve cansız varlıklar oluşuna 
karşılık, "kültür plânlaması" derken kastedilen ameliyenin 
karşısındaki temel objelerin insan ve insana has mücerret-— 
likler olması yukarıda sıralanan suâllerin cevabını zorlaş¬ 
tırıcı âmillerin özünü teşkil eder. Dolayısıyle bu farkın 
iyi anlaşılıp iktisat sahası için geliştirilmiş plânlama 
teknik ve Söletlerinin kültür plâtformunda geçersiz kalaca¬ 
gını baştan kabül edersek "kl2sik yatırımcı anlayış"ın dı— 
şında başka bir metod geliştirmek zarüreti vardır. Böyle 
bir metod öncelikle kültür mefhumu ve ona bağlı "vetireler 
yumağı"nın iyi tahlil edilmesiyle orteya çıkarılabilir. 

Beş bölüm halinde ele aldığımız bu çalışma boyunca 
yukarıda zikredilen suâllere aranacak cevaplar bu mantık 
ekseninde daimi bir ağırlık merkezi teşkil edecektir. , 

  



BÖLÜM TI 

TEMEL MEFRUNLAR « KÜLTÜR ve KÜLTÜR DEĞİŞMESİ 

Kültür Oo buhranı diye adlandırılan vâklıânın sebep, 
mahiyet ve şümulünü kavrayabilmek için evvela mevzu ile 
alâkalı, temel mafhumlardan bazılarını kısaca tanıtmaya 
ve açıklamaya çalışmak zaruridir. Bu mefhumların ilki umu— 
wi ve esas Olarak "kültür"ün kendisidir. Bu maksatla biri 

yerli diğeri yabancı olmak üzere iki selâhiyetli yazarın 
kültür mefhumundan neyi anladıklarını aktardıktan son¬ 
ra, klâsik tariflerin ve tarifçi anlayışın dışına çık— 
maya gayret ederek bu mefhuwla anlatılmak istenen vakıa¬ 
nın sınırlarını değil sınırsızlıklarını ve ancak kendi be— 
lirsizliği içinde bir manâ kazanan dinamik karakterini 
göstermeye çalışacağız. ii 

Mümtaz Turhan'a göre kültür, "...bir cemiyetin sa” 
hip olduğu maddi ve manevi kıymetlerden teşekkül eden öy¬ 
le bir bütündür ki, cemiyet içinde mevcut her nevi bilgi— 
yi, alâkaları, itiyatları, kıymet Ölçülerini, umumi ati¬ 
tüt, görüş ve zihniyet ile her nevi davranış şekillerini 
içine alır (1)." Aynı yazara göre bütün bu unsurların hep¬ 

si birlikte."o cemiyet mensuplarının ekserisinde müşterek olan ve onu diğer cemiyetlerden ayırt eden hususi bir ha¬ 
yat tarzı temin eder (2)." 

  

(1) Kültür Değişmeleri, Sosyal Psikolojik Bakımından Bir 
letkik, Başbakanlık kültür Müsteşarlığı Kültür Yayın— ia İkindi Basılış (Nil1l1 Eğitim Basımevi, İstanbul¬ Se 565 

Leh İbidi sea 54 V 

  



Durkheim ve Taylor'un tariflerini birleştiren Maurice 
  

Duverger'ye göre de "kültür, bir insan topluluğundan bekle¬ 
nilen davranışları tâyin eden rolleri oluşturan, muntazam 

' LU 

bir davranışlar, düşünceler ve duyuşlar bütünüdür (3). 

Bu târifler çerçevesinde kültür mefhumuna verilen mâ¬ 
na hemen hemen müşterek unsurlara dayandırılmıştır. Ancak 
bu klâsik sosyo-psikölöğik yaklaşımdan farklı olarak modern 
"davranışçrsosyal ilimler”, problemi daha değişik bir perspek¬ 
tifle ele almakta ve belki de hallını biraz zorlaştırmakta 
yahut da esasında mevcut olan zorluğu sergilemektedirler. 

Meseleyi bu yönüyle bir parça açmaya çalışarak biraz 
aşağıda "Kültür ve Plânlama" bahsini işlerken daha teferru¬ 
atlı bir yol tutmak üzere mefhumlar zincirini tamamlamaya 
  

gayret edelim. 

Yukarıda işâret edilen klâsik anlayışın en büyük zaa¬ 
fı, kültür vâkıâsını yalnız ve sadece kültürel obje, değer 
ve fikir manzümeleriyle bunların vücut verdiği bir takım mü— 
esseselerden İbaret telâkki edişinde yatar. Hâlbuki bütün 
bu kültür unsurlarını "kültürel davranış"'a, fert ve cemi— 
yet ölçüsünde aksiyona dönüştüren mekanizma o kadar mühim¬ 
dir ki bu mekanizmanın gelişmediği yahut iyi işlemediği bir 
cemiyette bugün anladığımız mânâda “kültür"den değil, ancak 

dilebilir. Dikkat çekmiye çalıştığımız bu mekanizma "obje, 

teren" kültür unsurlarının "bir insicam içinde çalışmasını 
temin eden kot veya belirleyici model"dir (4). 
  

(3) Siyaset Sosyolojisi, Çev.: Şirin lekeli, Varlık Yayınla¬ 
ri (Bahar Matbaası, İstanbul-1975), s. 113. 

(4) Tırnak içerisindeki ibâreler Sayın Şerif Mardin'e ait¬ 
tir; bkz. BBYKP Kültür Özel İhtisas Komisyonu Çalışma¬ 

oları sırasında "Sosyal Yapı Araştırmaları ve Kültür Dge¬ 
gişmeleri Alt-Komisyonu!''na sunulan yayınlanmamış şahsı 
rapor, 8. 1. 

) RA Mi ) 



“Kültür kodu" dediğimiz ve kültürel davranışın moto-— 
  

ru sayılabilen bu elemanın çalışma kanuniyetleri hakkında 
henüz hiç kimse açık bir kanaat yahut hüküm sahibi değildir. 
Bilhassa, kültür ve kültür unsurları ile alâkalı çalışmala¬ 
rın yeterli derinlik ve genişlikten uzak olduğu ülkemizde © 
bu mevzuda açık ve net,bir neticeye ulaşmak -en azından şim—- | 
dilik- pek mümkün görünmüyor. Hsasen sosyal ilimlerin -mün- . 
hasıran sosyoloji ve sosyal psikolojinin- gittikçe "davranış¬ 
çı" (be&hevyorist) bir hüviyete bürünmesi de yapı-fikir ve ' 
kültür elemanları arasındaki karşılıklı tesir mevzuunda önü— 
ne yığılan problemleri çözme güçlüğünden kaynaklanmıştır; ". 

Kültür unsurlarının neler olduğu hususunda anlaşmaya 
varmak nisbeten kolaysa da bu unsurların "davranış" kalıpla-— 
rına dökülürken hangi proseslerden geçtiği ve bu proseslerin 
nerede başlayıp nerede bittiğini tesbit etmek göründüğünden 
çok daha zor olsa gerektir, Zira bu tesbiti yapmak demek kül¬ 
türel cereyan sisteminin manivelâsını ele geçirmek manâsına 
gelir ki o takdirde kültür problemini halletmek zarar eden 
bir iktisadi işletmeyi kurtarmak kadar basit bir iş olurdu. 
Kültür mefhumunun unsurlar (fikir, obje, değer, müessese) 
-vetireler- davranışlar kombinezonu çerçevesinde arzettiği 
bu girift ve müphem mahiyet onun dinamiğinde var olan “açık¬ 
uçluluk(#)"la sıkı bir şekilde irtibatlıdır. Bu noktada, dur¬ 
gun bir suya peş-peşe atılan taşların meydana getirdiği iç-içe 
dâireleri bir an gözönüne getirelim : İlk taşın yahut da ikin¬ 
ci-üçüncü taşın sebep olduğu dalpayı birbirinden ayırdetmek bel¬ 
ki mümkün olabilir ama bu ameliye devam ettikçe artık yoğun 

" 
  

(*) Terim Sayın Şerif Mardin'e aittir. 



bir kesişme, birleşme ve karışma istidadı gösteren dâire¬ 
leri ve-maydana getirdiği, üstelik dâireye hiç de benzemi-— 
yen "sürpriz" şekilleri "ilk hareket"le illiyetini muha¬ 
İaza ederek takip etmek oldukça güçleşeçektir. Kaldı ki 
kültür vâkıâsı bahis mevzüu olunca bu takip ve kontrol 
hepten imkânsız olabilir. Çünkü kültür unsurları insanoğ-— 
lunun yaşadığı muhit, mekân ve gördüğü işle alâkalı değiş- 5 
melere bağlı olarak mütemadiyen kalitatif ve kantitatif 
yönde farklılaşma temayülündedir, Bu farklılaşma, farkına 
varılsın yahut varılmasın, âdetâ sürekli bir "reform" ve 
"revizyon"u doğurur. Kültürün "açık-uçluluğu" onun dina¬ 
miğinde bu dâimi değişme ve gelişme zaruretine bağlanabi¬ 
kipa 

Kültür mefhumunun tabiatında yatan müphemiyet ve 
mânâ giriftliğinin böyle bir sâhada yapılacak yahut yapıl¬ 
ması düşünülen plânlama, yönlendirme türünden çalışmaları 
daha başlangıçta nasıl çıkmaza sokabileceği ortadadır. İle— 
ri sürmeyi düşüneceğimiz "tez"in nirengi noktasını teşkil 
eden bu bahse geçmeden evvel mefhum zincirinin birbirine 
bağlı diğer halkalarına da kısaca ve tasviri bir göz gez¬ 
dâirmenin ardından böyle bir "tez"i #yani "plânlı müdaha¬ 
le"yi- düşündüren ve mevcüdiyeti hususunda hemen hemen her¬ 
kesin mutabık kaldığı Türk cemiyetindeki "Kültür Problemi" 
ve “Kültür Buhranı"na umumi hatlariyle temas etmek de tay¬ 
dalı olacaktır. 



Mefhum zincirinizin ikinci büyük halkasını meydana 
getiren “kültür değişmesi" —-sebep ve amilleri hususundaki 
ihtilâflar bir tarafa- bir vakıâ olmak itibariyle "ne ol¬ 
duğu" sualine Karşılık birçok yazar ve mütefekkirin kolay 
ve birbirine yakın cevap ve izahlar: getirebildiği daha 
muayyen ve müşahhas bir hâdisenin ifâdesidir. "Kültür"ün 
belirleyiciliği yanında ve aynı zamanda belirlenen oluşu- gz 
nun bir mânâda delil. yahut ifadesini bulması da denile¬ 
bilir bu hâdiseye. Zira kültür değişmesinin en kolay mü¬ 
şahede edilebilir taraflarından birisi açık davranışlarda 

ı 

görülen tahavvüllerdir. 

"Kültür değişmesi"nin bir târifini yapan Nalinowski'¬ 
ye göre "kültür değişmesi, bir cemiyetin mevcut nizamını, 
yani içtimai, maddi ve manevi medeniyetini .bir tipten baş¬ 
ka bir tipe kalbeden bir prosestir (5)." Bu "proses" için-— 
de "tip" değiştiren maddi ve manevi" medeniyet unsurları-— 
nın neler olduğunu sayarak bu târifine biraz daha sarâhat 
kazandırıyor yazar: ",,.kültür değişmesi, bir cemiyetin si¬ 
yası yapısında, idarı müesseselerinde ve toprağa yerleşme 
ve iskân tarzında, iman ve kanaatlerinde, bilgi sisteminde, 
terbiye cihazında, kanunlarında, maddi âlet ve vâasıtaların— 
da, bunların kullanılmasında, içtimal iktisadının dayandı— 
ğı istihlâk maddelerinin sarfında az çok husüle gelen tahav¬ 
vülleri, ihtiva eder. Terimin en geniş mânâsıyla kültür de¬ 
#işmesi, insan medeniyetinin daimi bir faktörüdür; her yer¬ 
de ve her zaman vuküa gelmektedir (6)." 
  

(5) The Dynamics of Culture Change; Yale Üniversity Press, 
Neü Haven, 1945, p.İ'den zikreden Turhan, op.cit, 8.58.” 

(6) Aynı eserden zikreden Turhan, op.cit., 8. 584 



Görüldüğü gibi kültür değişmesi çok geniş mânâlar 
ifâde eden bir terimdir. Ancak herhangi bir cemiyette kül¬ 
tür değişmesinden bahsedebilmek için Malinowski'nin saydı¬ 
&ı bütün unsurların hep birlikte değişme prosesine girmiş! 
olması şart değildir. Bu unsurların birçoğu birbirine bağ¬ 
lı olduğu. © halde ve birisinde şu yahut bu sebeple meyda¬ 
na gelen değişikliğin diğerine de sirayet edebileceği haki¬ 
katine rağmen bazen herhangi birinde görülen bariz bir "de¬ 
gişme" kültürün o unsur itibariyle değiştiğine delâlet eder. 
O bakımdandır ki “kültür değişmesi" terimini kullanırken il¬ 
lâ da cemiyetteki bütün yapı, fikir ve müesseselerin, top¬ 

bir değişme, cemiyetin "kültürel" olarak yok elması yahut 
daha anlaşılır bir ifâdeyle hüviyet değiştirmesi mânâsına 
gelir ki dünya yüzünde böyle bir hâdiseye rastlamak olduk¬ 
ça zordur. Zira bir insan topluluğunun kendisine "cemiyet" 
hüviyetini temin eden kültür unsurlarının tamamen ve toptan 
değişmesi bunların yerine ikâme edilen kültür tarafından o 
cemiyetin “asimilâsyon"a uğratılması demektir. Maamafih asi¬ 
milâsyona varan kültür değişmelerine de tarihin çeşitli de¬ 
virlerinde rastlanabilir (#). 

Kültür değişmeleri, iki şekilde mütalâa edilmekte¬ 
dir, "Kültürel transfer" ve "akültürasyon" .,.. Kültürel 
transfer doğrudan doğruya kültür aktarmasını ifade etmek¬ 
tedir. Akültürasyon terimi ise kendi içinde .birden çok de¬ 
gişme tarzına karşılık olarak kullanılmaktadır. Linton'a 
göre akültürasyon tabiri; "biri zorlanmış veya sevk ve i¬ 
dareye tâbi, diğeri de “içtimai kültür karışması -social 
cultural diffüsion' (yani temessül de dahil olmak üzere) 
esas İtibariyle iki nevi değişme sitüâsyornumifade eder (7)." 
  

() Balkanlar'a yerleşen Bulgar Türkleri'nin Slav-Hristiyan. 
kültürü içinde erigerek hüviyet değiştirmeleri bu husus¬ 
ta verilebilecek misallerden birisidir, 

(7) Zikreden Turhan, ibid., s. 60, 



Linton'ın bu tasnifinde ilk bakışta &öze çarpan şey akül¬ 
türasyon hâdisesinin meydana gelişinde biridiğerine hiç 
uymayan farklı çikiış noktalarının varlığığır. Mümtaz Tur¬ 
han'ın ağık bir şekilde ifâde ettiği gibi birincisi "mec¬ 
bur1ı" ikincisi "serbest" olmak üzere (#) değişmeyi meyda¬ 
na getiren sebepler silğilesi iki farklı temele dayanmak-— 
tadır. "Serbest kültür değişmesi" diye anlatılan kültür 
karışması insan cemiyetlerinin tabil yapılarına uygun S0Ss¬ 
yolojik bir kanüniyetin ifâdesidir. Hâlbuki Linton'ın 
"zorlanmış veya sevk ve idareye tâbi" dediği "mecburi" kül— 
tür değişmeleri kolonilerde yaşayan topluluklara karşı "ko-— 
lonyalist" devletlerin yürüttüğü asimilasyon politikasının 

  

(#) "Serbest kültür değişmesinden, bir içtimai grup veya ce¬ 
miyetin, yabancı bir kültüre sahip grup veya cemiyetle 
temasa geldiği zaman hiç bir dahilı veya haricı tazyik. 
altında bulunmaksızın münferit unsurlar yahut o kültü¬ 
rün muayyen bir kısmını alıp benimsemesi neticesinde 
bünyesinde husule gelen tahavvüller kastolunmaktadır. 

"Necburi veya empoze kültür değişmesi diye, ayrı 
kültürlere sahip iki içtimaı grup veya cemiyetten biri 
kendi kültürünü veya muayyen bazı unsurlarını kabul et¬ 
mesi: için diğerini tazyik eder veya idarı bir nüfuz ve 
iktidara sahip bir zümre yabancı bir kültürü veya bunun 
muayyen bazı unsurlarını ekseriyetin arzusu bilafına, 
kendi cemiyetine zorla kabul ettirmeye çalışırşa netı— 
cede meydana gelen değişmelere denir. İktibas terimi¬ 
ne gelince, bundan da umumiyetle bir grup veya cemiye-— 
tin başka kültürlerden münferit unsurlar veya unsur ter¬ 
kipleri alması kastolunmaktadır" (Turhan, ibid., s. 61). 



Sİ re 

neticesi olmaktadır. Bu "gayritabi1" değişme daha doğru 
bir tâbirle "değiştirme" ameliyesine bir de "modernleşme" 
vetiresinin belli bir safhasında Batı ieus.liyeti ve tekno¬ 
lojisi karşısında -aradaki mesafenin bir türlü kapanmayışı 
yüzünden- düşülen * acziyet ve ünitsizliğin doğurduğu "tes 
limiyetçi" tavrın hüküm sürdüğü cemiyetlerde rastlanmakta¬ 
d1r, 

# 

Kültür değişmelerinin ortaya çıkardığı bir takım 
sosyal problemler "değişme"nin yönü, mahiyeti've seviyesi¬ 
ne göre çoğu zaman "patolojik" bazı neticelere yol açmak¬ 
tadır. Bilhasss kültürün "değerler manzumesi" ve buna bağ¬ 
lı olarak "sosyal hüviyet telâkkisinde görülen ölçüsüz de¬ 
gişmeler cemiyette "norm çatışması" ve "norm kaybı"ndan 
kaynaklanan “anomi", "sosyal yabancılaşma ve yalnızlaşma" 
türünden bir yığın rahatsızlığa zemin hazırlamaktadır. Öy¬ 
le ki teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir sür'atle 
ilerlediği : - üstelik bu gelişmelerin kaynağı durumunda bu¬ 
lunan-Batılı ülkelerde bile mevcut kültür ve değer sistem 
leri çoğu zaman sırf teknolojik değişmeye bağlı bir "inti-— 
baksızlık" problemiyle karşılaşmaktadırlar. Günden güne ge¬ 
lişen teknoloji ve ona paralel olarak mâhiyeti değişen Ss0s-— 
yo-ekonomik organizasyonun gerektirdiği tavır;ve zihniyet 
değişikliği.bahsinde karşılaşılan güçlükler "yabancılaşma" 

deminde tutmaktadır. Kaldı ki Türkiye gibi hızlı bir tekno¬ 
lojik gelişmenin uzağında bulunan ülkeler henüz meselenin 
bu tarafıyla çok ciddi ölçüde muhatap olmadıkları halde ke¬ 
sif bir değer çatışması ve hızlı bir "kültürsüzleşme" veti— 
resi içerisinde çalkalanmaktadırlar, Bu çalkantının sosyal 
ve ekonomik hayattaki anarşiden siyası sistemdeki istikrar¬ 
sızlıklara varıncaya kadar çok çeşitli ve menfi tesirlerini 
görmek mümkündür, 
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Türk cemiyetinde mevcut bulunan "kültür 'problemi" 
hızlı teknolojik gelişme ve ona bağlı olarak sosyo-ekono— 
mik organizasyon şekillerinde uyulması gereken zaruri de¬ 
öişikliklerin meydana getirdiği "intibaksızlık"la çok faz— 
la alâkalı olamaz. Zira tarımın henüz kısmen modernize ola¬ 

bilmiş yapısına rağmen hâla en fazla nüfusu barındıran sek¬ 
tör oluşunun yanısıra endüstrinin kullanılan teknoloji ve 
ulaştığı "otomasyon" açısından arzettiği seviye önümüzde 
duran problemi izah etmiye kâfi gelmiyor. Öyleyse "arabesk 
kültür" kategorilerinin alabildiğine yaygınlaşıp aydın ve 
kültürlü zümreleri dahi kısmen de olsa sarması ne ile açık-— 
lanabilir ? 

vi , 

Bu suâlin cevabı bugüne kadar çeşitli şekillerde ve 
değişik üslüplarla verilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın 
gayesi yukarıdaki sualin henüz ortaya konulmamış yahut “en 
doğru" cevabını bulmak değildir. Çünkü bu suâle aşağı yuka¬ 
rı müşterek unsurlar ihtiva eden cevaplar çokca verilmekte 
ve hemen herkes problemin "ne olduğu"ndan ziyâde "nasıl "hal¬ 
ledilebileceği"ne ehemmiyet atfetmektedir. Bu bakımdan biz, 
de burada esas olarak meselenin bu ikinci kısmı üzerinde dur¬ 
maya çalışacağız. Ancak mevzuun bütünlüğünü bozmamak için 
sırasıyla memleketimizde kültür probleminin nasıl doğduğu 

den değişmelerin nereden kaynaklandığını hulasa etmek fay¬ 
dalı olacaktır. - a) 



BÜLÜM II 

TÜRKİYE'DE KÜLTÜR PROBLEMİ NASIL DOĞDU”? 

Yukarıda da işâret edildiği gibi memleketimizde kül¬ 
tür problemini dile getiren sualler yıllardan beri sorula¬ 
gelmektedir. Fakat ilk defa, modernleşme çığırının dönüm 
noktalarından yahut da modernleşme stratejisinin yeni baş¬ 
tan ele alınıp tartışıldığı devrelerden birisi sayılan İkin¬ 
ci Meşrütiyet'in hareketli fikir ve aksiyon vasatında bu me¬ 

III. Selim'le birlikte başlayarak ciddi bir inkıtaa 
uğramadan İkinci Meşrütiyet'e kadar devam eden Batılılaşma 
hareketi niye yeniden ele alınıyor ve dikkatler niye "kül¬ 
tür fenomeni" üstünde yoğunlaşıyor? 

Biraz daha gerilere, Tahzimat ve Tanzimat'tan evvel 
başlayan adına bazen "Islahat Hareketleri" bazen de "Yenileş¬ 
me Hareketleri" dediğimiz hâdiseler zincirine kısaca göz at¬ 
tığımız takdirde şöyle bir tabloya şâhit oluruz : 

18. Asra artık "büyüsü bozulmuş" bir şekilde giren 
Osmanlı İmparatorluğu Batı karşısında uğradığı mağlübiyet¬ 
lerin sebeplerini araştırırken askeri sahada bazı eksiklik¬ 
leri olduğunu farkeder. Batı'nın herhangi birshususta ken¬ 
disinden üstün olabileceği, daha doğru düşünebileceği fikri-— 
ne kapılmayı "zül" addeden Osmanlı, Fasarofça; Antlaşması'nın 
ardından askeri teknolojide muasırlarından geride kaldığını 

ti 
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anlamıya başlar. Lâle Devri'nde matbaanın kurulması ilk 
teknoloji aktarmasıdır. Bu devri takip eden 1. Mahmut 
(1730-1754) zamanında Kont De Benneval'e kurdurulan “hum¬ 
baracı" sınıfı ile birlikte askeri yenileşme başlayacak¬ 
tır. III. Mustafa (1757-1774) ve I. Abdülhamit (1974-1789) 
saltanatları döneminde Batı usülünde askeri eğitime ağır¬ 

“lık veren mektepler açılır. "Mühendishane" kurulur, ardın¬ 
"dan biraz daha geliştirilerek "Mühendishane-i Bahri-i Hü¬ 
mâyun'a çevrilir. Bir de “Mühendishâne-i Berri-i Hümâyun" 
teşkil edilir. Kara ve deniz savaşlarında kullanılan o gü 
nün modern silâh ve teçhizatına sahip olmak ve böylelikle 
Batı karşısında uğranılan sürekli mağlübiyetlerden kurtul¬ 
mak gayesiyle girişilen bu teşebbüslerin temel mantığı çok 
açıktır : "Batı bizden askeri sahada üstün olduğu için da¬ 
ha ileride; bizimse tek eksiğimiz askeri bakımdan Batı'dan 
geri kalmış olmamız" düşüncesi.... 

Bu düşünce temeline dayalı olarak yenileşme uğrunda 
tahtını ve tahtıyla birlikte hayatını da kaybeden III.Selim 
ve O'ndan kısa bir müddet sonra tahta geçen II. Vahmut dev¬ 
rinde de bir takım askeri yenilikler ve değişiklik gayret¬ 
leri görülür. Bilhassa II. Mahmut III.Selim'in yarım bırak¬ 
tığı her şeyi fazlasıyla yapar ve bu istikamette küçümsene-— 
miyecek hamlelere girişir. Yenileşhme hareketlerinin önünde— “ 

. ki en büyük: fiili engeli teşkil eden Yeniçeri Ocağı'nı kal¬ 
dırıp yerine modern usüllerle eğitim gören bir askeri bir¬ 
lik kurar. Bunanla da kalmaz, Avrupa'dan askeri uzman getir¬ 
meden Avrupa'ya talebe göndermeye , askeri fabrikalar tesis 
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etmeğe askerlik tahsili için bir mektep (Mekteb-i Harbi¬ 
ye) kurmaya kadar uzanan bir seri ıslah ve moderhleştir¬ 
me hareketini gerçekleştirir. Fakat bütün bu gayretler 
devletin Batı karşısında işgal ettiği mevkii 'pek değişti¬ 
remiyecektir. Bu arada bilhassa devletin bir nevi iç me— 
selesi sayılabilecek bir hâdise yenilikçi kadroları tam 
manâsıyle süküt-i hayâl: we ümitsizliğe boğar . Koskoca İm¬ 
pâratorluk isyan eden Kısır Vâlisi ile başedememiş ve tu— 
tuştuğu savaşta kendi valisinin ordusuna mağlup olmuştur. 
Zihinlerde uyanmaya başlayan fikir artık başka türlüdür: 
Demek ki bir asra yaklaşan askeri yenilik ve modernleşme 

devleti. kendi valilerinden birisine yenilmekten kurtara¬ 
madı. 

öyleyse ne yapmalı? Yahut da "terakki"nin esas ve 
doğru yolu, istikâmeti hangisi? 

Bu suâlin cevabı 1839 Tanzımat fermanı ile onu takip 

miz ve Birinci Meşrutiyet (1876) 'e dekuzatabileceğimiz bu devrede idare ¬ 
den, siyasete; eğitim-öğretimden sosyal ve iktisadi sâhaya ve en mühimi hukuki. yapı¬ 
ya, varıncaya kader yapılan reformların temel felsefesi Tan¬ 
zımat öncesinde girişilen yenilik ve modernleşme hareketle¬ 
rinin yanlışlığı değilse. bile eksikliği ve yetersizliği 
fikri üzerine binâ edilmişti.'Avrupa'nın askeri teknik ve 
usüllerini almak devleti kurtarmak, cemiyeti yükseltmek ve | 
ilerletmek, ülkeyi kalkındırmak için yetmediğine göre Batı'¬ 
dan aktarılması gereken şeyler farklı olsa gerekti. Bu dü¬ 
şünceyle birlikte sistemli Batılılaşma hareketi başlayacak 
ve Batı'dan hazır bir takım müessese ve nizamlar aktarılarak, 
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fonksiyonlarını kaybetmiş an'anevi müessese ve nizamların 
yerine ikame edilmeye çalışılacaktı. Batı'nın: tazyikleri¬ 
ni azaltmak için Batılı olmaya çayret etmek, ona benzemek¬ 
tan gayri yol yoktu. | | 
K 

Resmi Batılılaşma stratejisi, Tanzimat'la birlikte 
ortaya çıkıp varlığını hissettiren aydın-bürokrat elitin 
fikri-siyası talepleri karşısında yerini, Sultan Abdüla¬ 
ziz'in son saltanat yıllarından itibaren statükocu ve mu” 
hafazakâr bir tavıra terk etmiştir. Batılılaşma bundan 
sonra aydın-bürokrat elitlerin özlemi, düşünce biçimi ve 
reçetesi olmuştur. ieni Osmanlılar'ın başlattığı Meşrüti— 
yet ve "Anayasacılık" hareketinin temelinde Batılı bir 
siyası hüviyet kazanmanın hem terakkiyi hen de devletin 
birlik ve bütünlüğünü temin edeceği "tez'i yatmaktaydı. 
Batılı siyası değerleri benimsedikten ve Batılı bir idare 
tarzını kabul ettikten sonra İmparatorluk bünyesindeki de— 
vamlı istiklâl peşinde koşan yabancı kavimlerin artık ay¬ 

.rılıkçı tavırlar göstermelerine gerek kalmayacaktı. Zira 
onların istediği hürriyeti devlet kendi eliyle vermiş ola¬ 
caktı. ; 

Kısacası, "devleti kurtarmak ve cemiyeti yükselt 
mek uğrunda ne yapmak lâzım?" suâli dâima ardından "Batı'¬ 
dan neyi ve nasıl almak gerekir?" sualini de beraberinde 
getiriyor ve her defasında bu alınması gereken şeylerin 
mahiyeti ve dozu değişiyordu. 19. asrın ikinci yarısı bo¬ 
yunca siyası-hukuki reform tezlerinin yanısıra hemen her¬ 
kesin üzerinde ittifak ettiği mesele Avrupa'yı kavuşmak 
için "Avrupa'nın ulüm ve fününu"nu behemehal ,temessül et¬ 
mek hususu idi. 
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Bu nasıl olacaktı ? 

Avrupal mektepler açmak ve buralarda Avrupai tarzda 
tedrisatı devam ettirmek yıllarca en doğru ve yegane çare 
olarak düşünüldü. Bu yönde girişilen gayretlerin ülkemizde 
pozitif ilimlerin gelişmesinde büyük hizmetleri olduğunu 
teslim etmek gerektir. Tanzimat'tan Itibaren Batı ile git¬ 
tikçe artan şekilde devam eden temaslar boyunca ilim ve tek¬ 
nik çizgisinde bütün uğraşmalara ve didinmelere.rağmen cılız 
adımlarla yürünürken asker ve sivil aydın-bürokrat elitler 
kuvvetli ve hızlı bir "kültürel transfer"i gerçekleştirme 
yoluna giriyorlardı. Batı kültür değerleri aydınların pusu¬ 
lası ve rehberi hükmüne girmiş sayılabilirdi. 

Bütün bu gelişmeler sonunda İkinci Meşrutiyet'in ilâ¬ 
nını takip eden yıllarda, üstelik Meşrutiyet Meclis-i Web'u¬ 
san'ında temsilcisi bulunan kavimlerin isyan etmeleri Batı¬ 
lılaşma taraftarı aydınları yeniden düşünmeye itti. İkinci 
Meşrütiyet'in getirdiği fikir hürriyeti atmosferinde, Keşru— 
tiyet'i getirmenin dahi ne Batı'yı yumuşatabildiği ve ne de 
İmparatorluk sınırları içerisinde yaşayan yabancı unsurları 
teskin edebildiğini acı acı ferkeden Osmanlı aydını yavaş 
yavaş uyanıyordu. Aydın tabaka artık bütünlüğünü de kaybedi¬ 
yor ve izleri günümüze kadar devam edegelen belli başlı fir 
kir cereyanları gittikçe birbirinden ayrılıyor, farklı he¬ 
deflere yöneliyordu. Batılılaşma yegane kurtuluş reçetesi 
olarak câzibesini kaybetmekle beraber "Garpcılar" diye bi¬ 
linen ve başını Dr.Abdullah Cevdet'in çektiği bir klik -ama 
gelecekte müeşşir olacak bir klik- tarafından inatla müdafaa 
ediliyordu. Buna karşılık öncülüğünü Ziya Gökalp'in yaptığı 



a e 

Türkçülük cereyanı Batılılaşma ve modernleşme meselesini 
biraz daha derinden tahlil etmeye ve milli kültür (hars) 
mefhumu etrafında uzun yıllar devam edecek olan bir tar¬ 
tışma zemini açmaya koyulmuştu. , 

Türkçüler'in ve esas olarak Gökalp'in, topyekün 
Batılılaşma tezlerine karşılık ortaya koyduğu formüller 
temel bir düğümü çözme gayesine mâtuftu. Bugün aradan 60¬ 
70 sene geçtiği halde henüz ve hala çözümlememiş olan bu 
düğümü kısaca ortaya koymaya çalışalım ; 

Asırlardır bizden üstün bir durumda olan Batı'ya 
yetişebilmek için bir asrı aşan bir müddetten beri bazı 
şeyler almaya çalıştık. Ama esas alınması gereken şeyle¬ 
ri alamadığımızın delili, bügün aramızda eskiye nisbetle 
daha da büyümüş olan mesafenin mevcüdiyetidir. Ayrıca Batı'¬ 
yı kavuşalım derken Batı'dan aktardığımız bir takım mües-— 
sese ve fikirler beraberlerinde bazı "değer" kümelerini de 
getirdi: * ve "yabancı değerler" millet olma vasıflarımı¬ 
zın aleyhine neticeler doğurmaya başladı. Milli şahsiyet 
ve ona bağlı milli ve içtimaı hüviyetimiz sarsıntıya uğra-— 
dı. Şu halde Batı'yı objektif olarak bize üstün kılan müs¬ 
bet ilim ve ileri teknoloji usül ve vasıtalarının harcin— 

Aynı şekilde bizim de bu türden değer ve inançlarımız, ilim 
ve teknolojiyle. doğrudan münasebeti bulunmıyan, ancak ken¬ 
di öz varlığımızın ifâdesinden başka bir şey olmayan husu¬ 
siyetlerimiz mevcuttur; bunları her halükârda muhafaza et¬ 
meliyiz. | 
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İşte bu noktada Gökalp'in kültür ve medeniyet mefhum
larını birbirinden ayırarak tarif etmesi ve farklı şekiller
de yorumlaması teorik bir rahatlık temin edecekti. Nitekim 
kültür-medeniyet ayrımı üzerine kurulan teorik bütünlük sa
yesinde Türkçülük o devrin fikir cereyanları içinde en faz
la güçlenen ekol haline gelmiştir. 

Gökalp'in de içinde yer aldığı Meşrütiyet aydınlerı 
bir kültür meselesini tartışmayı niçin gerekli görmüşlerdir? 

Nasıl ki 18. asrın ortalarından İtibaren başlayan as
ker1 yenileşme ve Batılılaşma anlayışı askeri sahada alınan 
bir mağlubiyetin ardından iflâs ettiği farkedilerek rafa 
kaldırılmış ise; Tanzımat'la birlikte girişilen sosyal, si
yasi ve hukuki reform ve Batılılaşma gayretlerinin de iste
nilen neticeyi temin edemediği ve edemiyeceği, üstelik epiy 
uzun bir zamanın da bu yolda hebâ edildiği kanaati aydınlar
da ve devlet adamlarında bu dönemde iyiden iyiye yer etmiş

ti. Asıl netice verecek, Batı karşısındaki gerilikten cemi-— 
yet ve devleti kurtaracak' olan şeyin ancak çok uzun yıllara, 
sistemli ve devamlı bir çalışmaya bağlı olan ilmi gelişmeler 
ve zihniyet değişmeleri olduğu farkedilmişse de, artık Batı. 
ile bu sâhada da araya kapanmaz uçurumlar girmiş bulunuyor-— du. Fakat gidilen yol da yanlıştı. Yanlışta ısrar etmenin 
de kayıpları â&rttırmaktan gayri bir işe yaramıyacağı orta
daydı. 
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İşte bu düşüncenin aydınların ekseriyetinde -ki bun¬ 
lar Türkçü ve İslâmcı cereyanlara mensuptular- sarsılmaz 
bir kanaat haline gelmesi, Batı'dan alınması gereken ve bu¬ 
na ilâveten Batı'nın tesirlerine karşı muhafaza edilmesi 
gereken fikir, değer, yapı ve müssseseler hususunda onla¬ 
rı keskin bir tefrikte bulunmaya zorlamıştı. İşte kültür ve 
medeniyet terimlerinin, fikir münakaşalarında -o devirde ve 
hâlâ- mihrak noktasına yerleşmesi böyle bir muhasebe ve mu¬ 
hakemenin ardından gelmiştir. 

İslâmcı aydınların önde gelenlerinden birisi olan 
Mehmet Akif'in şu ünlü beyti bu fikrin ana temasını çok 
açık bir şekilde ortaya koyar : 

“Alınız ilmini Garb'ın alınız san'atını 

Veriniz mesainize hem de son sür'atini..." 

Kültür-medeniyet ayrımı üzerinde en fazla duran ve 
hâlâ tesirini devam ettiren bir takım fikirler ileri süren 
Gökalp'in bu terimlerinden "neyi anlattığını yahut bunla¬ 
rı ne maksatla kullanmış olduğunu kısaca belirtmek “kültür 
buhranı" dediğimiz vâklıânın köklerini ve hangi çözülmemiş. 
düğümlere bağlı yanlış yönelişİerin eseri olduğunu anlamöâk 

J« 

bakımından yolumuza ışık tutacaktır. 

Gökalp "kültür" terimi yerine kullandığı "hars" ve 
"medeniyet" mefhumları arasına kalın bir çizgi çekmekle 



er SN. 

işe başlıyor: "Evvelâ, hars milli olduğu halde, medeniyet 
beynelmileldir (8)." O'na göre, "Medeniyet, usüle yapılan 

ve - taklit vasıtasıyle bir milletten diğer millete geçen 
mefhumların ve tekniklerin mecmuudur. Hars ise hem usülde 

yapılamıyan, e de taklitle başka Mile e Gi alınamıyan duygulardır (9). p 

Gökalp'in bu târiri ilk bakışta bir milletin yahut 
cemiyetin diğer millet ve cemiyetlerden "ne"'yi alıp benim¬ 
seyebileceği, "neyi alamıyacağı ve yahut da taklit edebi— 
leceği ve edemiyeceği değer ve unsurlar arasında kati bir 
tasnifi ifâde etmektedir: "Medeni" değer ve unsurlar alına¬ 
bilir, taklit edilebilir fakat “harsı" (yani kültürel) de¬ 
ger ve unsurlar alınamaz, taklit edilemez. 

Böyle bir tasnif derin ve köklü mahiyette ilmi bir 
takım araştırmaların netlcesinden ziyade o devirde pratik 
bazı endişe ve ihtiyaçlardan kaynaklanıyordu. Hen Batı'nın 
iktisadi ve teknik gelişmelerinden istifâde etmök ve hem de 
mi111 hususiyetlerimizi, başka bir ifâdeyle “Türklüğümüzü”", 
muhafaza Die Le için Türkçülüğün gereklerini! Batı! ya bel¬ 
li bir yöneliş' tarzıyla telif etmek yahut bağdaştırmak ihti¬ 
yâcı şiddetli bir biçimde bissedilmiştir. Böylece milli ka” 
karakterimizin değişmemesi gerektiğine inanılan taraflarını 
feda etmeden Batı'nın bize üstünlük tesis ettiği ilmi ve tek¬ 
nik sâhalarda ihtiyacimiz olan şeyleri milli bünyeye aktarma-. 
mız mümkün olacaktı. 
  

» (8) Türkçülüğün Esasları, Türk Kültür Yayını (Böker Matbaası, .“ Istanbul-1I974), s, 27. 
(9) İbid., 8. 30-31. 
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| Gökalp'in bu tasnifi, bugün kullandığımiz terim¬ 
lerle ifâde edecek olursak, kültürün "maddi" ve "manevi" 
unsurlarının birbirinden tamamen ayrılabileceğini farz-— 
etmektedir. Manevi unsurlara "hars" (kültür), maddi un¬ 
surlara "medeniyet" denilmektedir. Neticede Avrupa'dan 
ancak maddi kültür unsurları devşirmemiz, manevi kültür¬ 
de ise yerli ve milli yapımızı muhafaza ve idâme ettir¬ 
memiz doğru ve isâbetli bir yol olarak gösterilmektedir. 
Hâlbuki bugün teknolojinin temsil ettiği maddi kültür it¬ 
hâlinin beraberinde bir takım manevi kültür unsurlarını 
da ister istemez taşıdığı, harcıâlembir sosyoloji bilgi¬ 
sinin dahi ortaya koyabildiği gerçekler arasına girmiş-— 
tir. Aynı şekilde manevi kültürde meydana gelen bazı de¬ 
gişikliklerin de maddi kültürde bir kısım değişmelere 
yol açtığı bilinmektedir. 

Başta Türkçüler ve onların "ideolog"u Gökalp ol¬ 
mak üzere bu fikrin taraftarlarının kafasında Şu inanç 
mevcuttur: Yabancı bir kültür çerresinde yalnız bazı 
maddi unsurlârı "seçerek" almâk mümkündür ve böyle ya¬ 
pıldığı takdirde o âlemin sahip olduğu maddi güç ve se¬ 
viyeye gelinebilir, Gözden kaçan hassas bir nokta var¬ 

"bütünlük" iğerisinde''ele alınabiledeği ve madâ1!'bazı in¬ 
kişaflarin tömelinde muhakkak'o”kültük yâhut 'iedeniyet ¬ 
muhitinin' sahip olduğu bir 'takım manevi kıymet ve yapıla¬ 
ran!rol oynayabileceği İdil Nitekim Weber'den -başlamak 

A 
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üzere pek çok mütefekkir, 80syolog ve tarihçi Batı'da 
ticâret kapitalizmi -ve ardından sanayi kapitalizmi¬ 
ile onu tâkip eden inkişafların gerisinde Hristiyanlı-— 
gın “altrüist" ahlak anlayışının yerini kâr ve kazanç 
hıfsını meşrülaştırarak onu "mukaddes, bir değer" mesâ— 
besine çıkaran "püriten ahlâkı"nın almış olması gerçe¬ 
ginin yattığını teslim etmektedirler. 

Osmanlı-Türk cemiyeti'nde ise iktisadi gelişme— 
mişliğin temel sebepleri arasında doğrudan doğruya s0s— 
yal yapı ve zihniyete bağlı ve üstelik Batı'dakinin aşa¬ 
&1 yukarı zıddı denilebilecek ölçüde ondan farklı bir 
takım faktörler mevcuttu. Bir kere hususi mülkiyet fikri 
Batı'ya nisbetle son derece zayıftır. Zıra temel felsefe 
"Mülk Allah'ındır" inancına dayanmaktadır. Otorite ve ik¬ 
tidar yapısı, devletin iktisadı hayattaki rolü ve "tomur¬ 
cuklanan aristokrasileriyle birlikte toplulukları parça¬ 
lama ve değişik yerlerde yeniden yerleştirme siyaseti"(10) 
Batı'daki örneklerinden çok farklı bir sosyal yapı ve kom¬ 

ru" oölârak tarif ediyor (11), 

  

(10) Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, A.Ü.SBF Yayınları:275 (sevinç Matbaası, Ankara-1960) , S. 94, g 
(11) Zikreden, WHardin, İbid., 8s. 91, ç A 
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k Weber, “Sınıfların malların üretim ve 'edinilmesiy- . 
le olan ilişkilerine göre tabakalaştığını, statü grupla¬ 
rının ise özel “yaşama üslüpları' ile temsil 'edilen mal¬ 
ların tüketilmesi ilkelerine göre tabakalaştığının söylene-— 
bileceği"ni ileri sürer (12). Aynı yazar, “statü düzeni"¬ 
nin "genel etkisi"nin çok mühim neticesinin pazarın ser¬ 
best gelişmesini önlemek" olduğunu ifade ediyor (13). 

Osmanlı sosyal nizamı Weber'in yukarıya aldığımız 
tariflerine son derece uygun bir karakter arzeder, Ancak 
şu farklı ki; yaygın statü düzeni "dikey" hareketliliğin 
varlığı ve tesiriyle "hafifletilmiş" bir mahiyet kazanır, 

Bu statü düzeni neticesinde serbest pazar mekaniz¬ 
ması bir türlü gelişememiştir. Serbest pazarın yokluğu 
ile beraber patrimonyal bürokrasinin varlığı Batı örneği— 
ne benzer bir sınıflaşmaya ve burjuvazinin doğmasına da 
engel olacaktır, Bu düzende iktisadı güç sahibi olmanın 

doğrudan iktisadi sâhada faaliyet göstermek.;,, Ne var ki 
"idâreciliki dışında servet sahibi olanlar da servetleri 
ni ancak belli bir "statü süzgeci"nden geçirdikten sonra 
iktidar gücüne temel yapabilmektedirler. beryet sahipleri 
statü süzgecinden geçmiş olsa bile, serbest pazar münâse¬ 
betlerinin canlı ve muhtar bir mahiyet taşımamasından ötü-— 
rü servetlerini iktisadi güç için değil ister istemez ve 
hâkim ideoloji Icabı, statü merdivenlerinde bir basamak 
daha yükselebilmek yolunda kullanıyordu. İdareci sınıfın 
  

(12) Zikreden, Mardin, İbid., s. 91-92, 
(13) Zikreden, Mardin,.İbid., s. 91. 
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elindeki -zâten her zaman müsâdere tehlikesiyle karşı 
karşıya bulunan- servetin de aynı sebeplerden dolayı 
iktisadı faaliyete yönelmesi imkânsızlaşıyordu. Ona da 
varını. yoğunu, "statüsünü korumak" yahut "yükseltmek" 
için harcamaktan başka yol ve alternatif kalmıyordu. 
Böyle olunca para ve zenginlik bir “sermaye" değil "ser¬ 

vet" mahiyetine bürünüyor ve "istihsâal'"e değil, şatafat¬ 
lı ve aşırı bir "istihlâk'"e akıyordu. n 

pi | ni 

Bu tablo Osmanlı'nın "neden sanayi inkılâbını ger— 

cevabını da aşağı yukarı verebilir, Sanayileşme için ge¬ 
rekli olan "iktisadi birikim"in bu tablo içinde vücuda 
gelmesi ihtimalı çok çok zayıftı. İdâreci sınıf, Tanzı— 
mat'la birlikte servetini: "müsâdere" tehlikesinden kurtar¬ 
dıktan sonra bile onu sermaye olarak kullanma alışkanlığı¬ 
nı bir türlü kazanamıyacak, bir başka ifadeyle "burjuvala¬ 
şamıyacak" .ve yine sırf "servet sahibi" olarak kalacaktır. 

İşte bu zihniyet ve sosyo-ekonomik kültür farkıdır 
ki Batı'dan yalnız bazı tekniklerin alınmasıyla iktisadı 
saslı sebebini teşkil e ae Kaldı ki, teknoloji hiçbir zaman sâdece kendi "mutlak" ve münferit yarlığıylaş yani cismiyle gelmez, bu cismi doğuran manevi kültür atmosferin¬ 
kültürden başka ve maddi kültüre gelişme plâtformu yarata¬ 
cak ve aslında bizin bu sâhadeki klâsik değen ve tavırları— 
mızdan farklı bir "teknolojik kültür"ü de almak, benimsemek 
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zorundaydık. Bu kültür büyük ölçüde teknolojinin kendisiy¬ 
le birlikte zaten gelmektedir. "Bir ülke bir başka ülkenin 
sadece teknolojisini veya sadece manevi kültürünü benimse¬ 
mak istese bile bunu istediği şekilde gerçekleştiremez. Bir¬ 
takım teknolojik değişmeler manevi kültürde de değişmelere 
yol açacak uygun bir zemin yaratır. Aynı şekilde, inanç ve 
tutumlardaki değişmeler teknolojik değişmeleri hazırlar (14).“" 
Burada, karşıbldı kir tesir his mevzüu olmaktadır. Tdmdlojiyle karşılaşan insanın kendimi, eş¬ 
yayı ve kendisiyle birlikte "eşya"nın dünya içerisindeki yerini deği 
şik şekilde idrâk etmesi kaçınılmazdır. En azından teknolo¬ 
ji vâsıtasıyla tabiate müdâhele ettikçe "tabiat ve dolayı¬ 

leri önce sarsılacak ve daha sonra yavaş yavaş değişmeye 
başlayacaktır. "Şu halde teknolojik değişmenin yaratılması 
başlıbaşına bir mesele iken, bir de bu değişmenin doğuraca-— 
gı sosyal heticeleri plânlamak veya istenen yola sokmak gi— 
bi ondan daha çetrefil bir mesele ile karşı karşıya"(15) bu¬ 
lunan bir cemiyette "herşeyden önce teknolojik değişmenin 
kültür değişmesi içindeki yerinin iyi bilinmesi gerekiyor" 

ME ÇE p NN 
A > a 

Baş taraflarda ortaya koymaya çalıştığımız kültür¬ 
medeniyet münakaşaları meseleyi sadece insanların birtakım 
iradı tercihleri bu mevzuda tgyin edici yegâile faktörmüşce— 
sine kati tasnifler çerçevesinde ele alıyor ve milli kültü¬ 
rümüzü olduğu gibi muhafaza ederek, Batı'dan,.ilim ve teknik 
gibi medeniyeti unsurları transfer edebiliriz, temasını işli¬ 
yordu. Halbuki göstermeye çalışıldığı gibi mill) kültür un¬ 
surları nelerdir, bunların içerisinde teknolojinin zihniyet 
  

(14) Erol Güngör, Kültür De#içmesi ve Milliyetçilik, Töre¬ 
Devlet Yayınları: ŞI, #irinci Faskı (Enel Matbaacılık 
Ltd.Şti., Ankara-1980), 5. 14. 

(15) Güngör, İbid,, s.:14. | 
(16) Güngör, bide; S. iliş 1 m 
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tavır, fikir ve davranış formları sadedinde zaruri olarak 
tasfiye edebileceği yahut etmemesi gereken unsurlar hangi¬ 
leridir? türünden ve buna benzer daha birçok mühim ve can 
alıcı sualin cevabı pek araştırılmamıştı. 

Cevabı verilmeyen bir yığın suâl aydınların ve dev¬ 
let adamlarının zihnindeki, "Batı'ya nasıl yetişebiliriz" 
şeklinde formüle edilebilecek ve bütün tercihlerin mihrek 
noktasında bulunan esas problemin hallini daha da zorlaş¬ 
tırmış ve günümüze kadar uzanan kesif tartışma ve çatışma— 
lara kaynaklık etmiştir. 

Veşrütiyet'ten sonraki dönemde ise "muasır wedeni— 
yet seviyesi"ne çıkabilmenin yolu doğrudan doğruya birta¬ 
kım manevi. kültür unsurlarının transferinde görülmüş ve 
bunların maddi kültürde arzu edilen gelişmeleri temin ede¬ 
bileceği düşünülmüştür. Kanevi kültür kategorisine girebi¬ 
lecek bir kısım değer, fikir, obje ve müesseselerin olduğu' 
gibi aktarılması, beklenildiği gibi başta müsbet ilim ve 
bilgi ile "bilginin pratik maksatlarla organize edilmesi (17)" 
demek olan teknoloji sâhasında bir "sıçrama" meydana geti¬ 
rememiştir. Üstelik manevi kültür sâhalarında "resmi tavır"¬ 
la yerleşik yapı arasında uzun yıllar devam edegelen bir 
"uyumsuzluk" ve karşılıklı mukavemet ortaya çıkmıştır. İleş-— 
rutiyet'in İslâmcı ve Türkçü aydınlarının "Batı'dan ilim 
ve teknikten başka biçbir şey almamıza lüzum.yoktur" şek¬ 
lindeki tezlerini daha sonraki dönemde, "Batı'dan birtakım. 
ileri düşünce, tavır ve sosyal müesseseleri almazsak ilim 
ve tekniği de alamayız, bunlar birbirinden ayrılmaz şeyler— 
dir" diye hulâsa ,edebileceğimiz başka tezler takip etmiştir. 
  

(17) Güngör; İbid. 9 Ss. 24, di PU 
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Bu her iki tezin de "yanlış"tan ziyâde -zira her ikisinin 
de işaret ettiği bazı "doğrular" mevcuttur- "eksik" taraf— 
ları vardı. Çünkü ilim, teknik ve diğer benzeri sâhalarda 
Batı'lı olmak demek yahut da mâruf tabiriyle "muasırlaşmak" 
demek, ne sâdece "Avrupalılar gibi zırhlılar, otomobiller, 
uçaklar yapıp kullanabilmek" (18) ema her türlü geleneği 
sımsıkı muhafaza etmekle olacak şeydi, ne de ilim ve tekno¬ 

lojğiden evvel Batı'nın bir kısım fikir, tavır ve sosyal mü¬ 
esseselerini iktibas etmekle ulaşılabilecek bir hedefti.... 

Se 

İkinci Cihan Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye eskiye 
nisbetle daha yoğun bir şekilde girmeye başlayan Batı tek¬ 
noloğjisi kendiliğinden bir sürü değişiklik unsurunu da be¬ 
raberinde getirmeye ve klâsik-an'anevi değer, tavır ve dü¬ 
şüncelerle birlikte bazı sosyal yapı ve organizasyonları 
da sarsmaya başlıyordu. Fakat bu safhaya gelinceye kadar 
eğitim ve öğretim sistemi ile resmı felsefenin desteğinde 

niyetlerine vâris olma tewâyüllerine varıncaya kadar, yeni 
bir kültür aşısı olarak zerkedilmeye çalışılmıştır. Tekno¬ 
loji transferinin canlanması ve buna bağlı olârak gelişen 
endüstrileşme ve hastalıklı şehirleşme hareketinin yol aç¬ 
tığı hızlı sosyal değişme vetİresinde, vaktiyle Batıcı-Uma¬ 
nist değerleri yerleştirmek uğruna reddedilen ve gözden dü¬ 
şürülen milli ve an'anevi kültür kiymetlerinden mahrum bı-— 

| , EİN YA 
  

(18) Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak , 
Türk Kültür Yayını, birinci Baskı (Toker, Basımevi, e e Zİ Ge My“ 
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bir "buhran"a inkılab etmiştir. Adına “kültür buhranı" 
dediğimiz bu "değer krizi" tesirini cemiyetin bütün taba¬ 
kalarında "yıkıcı ve bölücü" bir tarzda göstermiştir. Baş¬ 
langıçta fikir ve görüş ayrılığı olarak değerlendirilen 
fakat temelinde asgari ve umumı müştereklerden oluşan "kül¬ 
türel değerler haritası"nın parçalanmışlığı gerçeğini barın— 
  

dıran "çatışma"ların gittikçe tırmanarak Türkiye'yi bir"mil¬ 
11 emniyet" meselesiyle karşı karşıya bıraktığını biliyoruz. 

Nasıl olmuştur bu? Yani bir türlü gereken ehemmiyet 
verilmediği için halledilemeyen ve muhtemel neticeleri dai— 
ma gözden kaçırılan "kültür problemi" nasıl olmuştur da bir 
"buhran" mahiyetine bürünmüş ve Türkiye bir parçalanmanın 
eşiğine gelmiştir? 

Artık bu suâlin cevabının aranma sırası gelmiş sayı¬ 
labilir. Bu suale girişilecek ameliyeye haklılık kazandıra¬ 
cak bir cevap oranmaksızın, klasik manâda "plânlanması" an¬ 

benzeyen kültür vetiresine müdâhale düşüncesine gerekçe bul¬ 
mak, zor olaçağı gibi bu müdâhalenin sıhhati hususunda da is¬ 
  

ter istemez şüphe ve tereddütler doğacaktıra,, 
A 
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"KÜLTÜR DEĞİŞMESİ"NDEN “KÜLTÜR BUHRANI"NA 
La 

Türkiye'de esasen bir “kültür değişmesinden ziyâde 
"kültür değiştirmesi" ve “kültürel transfer"deh bahsetmek 
daha 'doğru bir tesbit olmalıdır. Çünkü kültür değişmeleri— 
nin başlıca âmillerinden birisi olan teknolojinin daha ön— 
ce:.de işaret edildiği gibi ülkemize ancak İkinci Büyük Sa¬ 
vaş'ı izleyen yıllarda girmeye başladığını biliyoruz. An¬ 
cak Türkiye'de meydana gelmiş olan kültür değişmesi yahut 
daha doğru bir ifadeyle kültürel erozyonda teknolojik ge” 
lişmenin payını katiyyen mübalâğa etmemelidir. Bilâkis hâa¬ 
la "Türkiye'nin bugünkü problemi (...) modern teknolojinin 
en kısa zamanda ve en az paha ile nasıl aktarılacağıdır. 
Çünkü bizim bugünkü sosyal ve kültürel sıkıntılarımızın; 
çöküntülerimizin hiçbiri de modern teknolojinin girişinden 
dolayı meydana gelmiş değildir. Tersine, modern teknoloji 
gelmediği halde, milli kültürden pekçok şey gidebilmiştir 
çiğ 

Kökleri Tanzımat Devri'ne kadar giden, Batı medeni 
yet ve kültürü karşısında alınan "pasif" ve "teslimiyetçi" 

"gözü kapalı) girme uğruna tasfiye edilmeye çalışılan eski 
sosyo-kültürel yapı, sanayileşme ve hızlı şehirleşmenin de 

lere karşı çıkmayı, Batı medeniyet ve kültürünü temessül 
etmenin tek çaresi olarak gören aydın elitlerin tarih ve 
  

(19) Güngör, op.cit., Be Bİ5 
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kültür cephesinde açtığı gediklerin; hangi izah ve sızma¬ 
lara dolayli bir biçimde zemin hazırladığı gerçeği gözden 
kağmıştır. “Çağdaş medeniyet denince daha ziyâde lâiklik 
ve pozitiviğmi anlayan, daha önceki sıkıntıların esas âmi— 
lini Osmanlı iklerikalizminde bulan (20)" inkılapçı aydın¬ 
ların açtığı gediklerden devlet ve rejimin prensiplerinden, 
Atatürk'ün düşüncelerinden çok ihtilâlci ve ateist cereyan¬ 
lar sızabilmiştir. 

Yakın geçmişin serin kanlı ve objektif bir muhase¬ 

tan başka birşey olmayan şu ifâdeleri Türkiye'de "kültür 
buhranı"nın nasıl -ve âdeta "zoraki"— yaratıldığını açık¬ 
lıkla ortaya koymaktadır : 

"Eğer bana ilkokuldan başlayarak emperyalistlere kar¬ 
şı doğu ülkelerinin ilk kurtuluş savaşlarından birisini ver-— 
diğimiz, öteki 'mazlum milletlerin kurtuluşu için de savaş¬ 

köylünün! elinde olduğu, endüstrileşmenin 'bizi mahvetmek is¬ 
deyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı! 
çek. , kurtuluş, ,dayanağımız olduğu belirtilse, açaba sosyalizm: b ebalmima o, kadar heyecanla sarılır. mıydım? Çünkü Atatürk'ün 
kurtuluş prcgranı, kli .i,aset” diyor) en azından bir Ban- | 
durng programıdır, bir Bandung Programı da, hele 20 yıllarında ilân) 
edilmiş olursa, müthiş bir ileri atılım sayılmak gerekir, 

'n 

  

(20) Güngör, Abide, 8.38. Od 
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Hayır, bize bunları öğretmediler : Lisede £ophokles 

okuduk, klâsik Türk sanat musikisine sövmeyi, Divan şii¬ 
rini hor görmeyi, buna karşılık devletin yayınladığı kü¬ 
tü çevrilmiş batı klâsiklerine körü körüne hayranlık gös¬ 
termeyi öğrendik. Sanki Sinan Leonarâdo'dan önemsiz, Mev¬ 
lJlâna Dante'den küçüktü, Itri ise Bach'ın eline su döke¬ 
mezdi. Aslında kültür emperyalizminin ilmiğini kendi eli¬ 
mizle:boynumuza geçiriyorduk, ulusal bileşim ârama yeri— 
ne: hazar bileşimleri aktarmak hastalığımız tepmişti (21). 

, Ni 
... 

Eğitim ve öğretim sistemindeki eksiklik ve bozuklukların 
neye hizmet ettiğini yukarıdaki satırlar bir parça izah edebi¬ 
lir. Bundan başka, belli tarihi devir ve şartların tabii mahsü¬ 
lü olarak ortaya çıkmış sosyal müessese ve kültürel yapılar, 
birer "tarihi vâkıâ" olarak değil de sanki tekrar geri gelme¬ 
si ihtimali bulunan müşahhas tehlikelermiş gibi isebetsiz ve 

onları tekâmülünün belirli dönemlerinde yaratmış olan milli | 
kültür kateğorileri de farkında olunmadan gözden düşürülmüş ve 
cemiyetin öncü beyinlerinde câzibesi kaybettirilmiştir. "Bâ¬ 
tıl İtikâdlar", "cinci hocalar" ve "kardeş kâtili zâlim.padi¬ 
şahlar" türünden menfi bir "tema"ya oturtularak yorumlanan ve 
değerlendirilen bütün bir eski kültür mirası karalanırken, 
"cinci hocalar"ın yanısıra, başta Mustafa Kemâl olmak üsehi, * 
en nâmüsait şartlarda bir istiklâl ve kurtuluş savaşını za¬ 
fere götüren tarih çapında şahsiyetleri de yetiştirebilmiş 
  

(21) Hangi Batı, Bilgi Yayınevi, 3. Baskı (Aslımlar Matbaası, 
Ankara-1980), s. 16. 
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eski cemiyet ve kültür hayatımıza arşaakınilani" reddedi— 
ci" tavır tasfiyesine çalıştığı "eski'nin yerine yeni” 
bir "şey'(de koyamayınca tarih ve kültürel devamlılık Şuu-— 
rundan mahrum bırakılıp" “zihnen müdafasız" duruma düşü-: 
rülmüş nesillerin fanatik ideolojik cereyanların gözükara 
fedâisi olması engellenememiştir, Kültür probleminin te¬ 
rör ve şiddete kaynaklık ettiği görüşünü ileri süren bir 

"Bir zamanlar, iyi-kötü, geleneksel bir çerçeveye sıfan 
bir 'insanlık" kâvramımız vardı. Bunu ortadan, kaldırdık. 
Bunun yanında sosyal kurumlarımızı değiştirerek bunların 
amansızca insan öğüten mekanizmalar olmasına göz yumduk. 
İsteğimiz 'büyümek'ti. Büyüdük. İarattığımız 'büyük' yapı¬ 
larda voplum değerlerinden yoksun olmamız kendini daha iyi 
gösterdi. Bazı İfakültelerimizin uçsuz bucaksız koridorla¬ 
rında ve sevimsiz beton dersanelerinde simgelenen bu 'bü— 
yük gelişmek' beklentisine 'anti-hümanizmamız' eklenince 
pek tabii ki beklediklerini şiddete başvurarak almaya yö— 

0 Te a 

Türkiye ş, sosyo-ekonomik değişme ve artan dış  müna¬ sebetler ağının tesiriyle, etrafıyle temas halinde olan bü— 
tün ; .insark cemiyetleri ve diğer ülkelerde de görülen normal 
ve, tabii. bin kültür değişmesini ister istemez kabül etmek 
durumundadır, Bu, arada milli kültür sistemine, uymayan bir¬ 
takım unsunların da sirâyet etmesi mümkündür... Zaten "Batı 
ile -veya herhangi bir yabancı ülke ile- bu derece yakın 

j 

  

kel ve 1980 'lere Doğru Görüşler Öneriler; TJSTAD Ee 
. yığını, ein -1978); Be 93. 
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ve kesif bir münasebete giriştikten sonra, arada istenilen 
şeylerle birlikte istenmeyenlerin de gelmesi LA tabi1l 
birsey olamaz. "Üstelik nelerin iyi, nelerin kötü olduğunu 
kardrlaştırmaya kalkmak, ister-istemez antidemokratik ve 
gayrı ilmi yolların denenmesini gerektirir. Önemli olan, 
yerli kültürün! bunlarla kolayca yer değiştirecek şekilde 
zayıf: kalmasını önlemektir.(25)." Yukarıdaki paragraflarda 

belirtmeye çalıstığımz husus, yerli. kültürun başka kültürlerle mitadele vesatna, girişinin 
ötesinde ve esas olarak kendi içindeki birtakım yanlış yönelişler¬ den ötürü zağıllatıldığı keyfiyetini ortaya koymaktan iba¬ 
rettir. Yoksa an'anevi-klâsik kültürü "aynen" muhafaza ct¬ 
meye çalışmak beyhüde bir gayret olacağı gibi buna lüzum ve 
intiyaç da yoktur. Zaten eski kültür bilhassa modern iktisa¬ 
di ve teknik gelişmeyle alâkalı noktalarda kifâyeti olsa idi 
yerine olur olmaz formüller ikame etmeye imkan bulunamazdı. 
hncak şu noktayı dâima gözönünde tutmak lâzımdır: Her kültür 
sistemi kendi dışında ve hele hele kendisinden "maddeten" üs¬ 
tün bir mevkide bulunan kültür sistemleriyle karşılaştığında 
birtakım zaaf ve tereddütler belirtebilir. Fakat yine unutma¬ 

mak gerekir ki kültür a e e li bir, ,.vetiredir, ya¬ hut 'da öyle, olmak zorundadır. Sıra, iki kültürün karşılaşma . 
31; hödisesi, ,birisinde diğerine nazaran zayıf” .ölan tarafları açı za çakarepilir. rakati bir yahut birkaç unsurunun zaaiiyeti 
o kültür sisteminin tenamına, &tfedilir. ve bütün uzuvlarıne teşmil edilmeye; çalışılırsa, ç. takdirde verimli bir wübadele 
yerini şuursuz, ve şahsiyetsiz: bir taklide terk eder. bu da 
alagı.. kültür grubunun zamanla, ne, "kendi" kalabilmes i ne de 
çagmen "başkası" olabilmesi, çıkmazına girerek "hüviyet buliz 
rani"na düşmesine yol açabilir. Nitekim Türkiye'de "biz ne¬ 
yiz?" , "ben kimim?" mânâsına gelen suâl ve igtifhamlı tavır¬ 
lJarin givtikçe daha geniş bir sosyal tabanı sarma istidadı 
göstermesi bu türden bir buhranın adı konulmasa da varlığına 
  

(23) Güngör, op.cit., 8. 36. 
N / 
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delâlet etmektedir, Öyleyse artık kültür prosesi'ne müdaha-' 
le etmek, klâsik mwân&sının dışında kullanılması gerekse de 
"plânlama" mefhumunu kültür prosesine de yöneltmek -kati 
ve beklenilen neticeler vaat edemese dahi- lüzumlu ve makul 
addedilmelidir. 

pi 
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BÖLÜM “Iv 

KÜLTÜR ve PLÂNLAMA i A 

A) “Kültür"e Müdahale Zarureti 

| bel şe vi 
Bir cemiyette tabil kültürel değişmelerin belli bir 

sınırı tecavüz etmesi ve bunun bazı kritik dönemlere * 
rastlaması bahis mevzüu "değişme"yi bir "buhran" mahiyeti— 
ne büründürebilmektedir. 

Çalışmamızın "Temel Üefhumlar” bölümünde de belirt¬ 
meye çalıştığımız gibi kültür değişmesi bütün cemiyetler 
için geçerli olan sürekli ve umumi bir hâdisedir. Sosyal 
bir vâkıâ& ve hakikattir. Ahöak bir kültür sisteminde "de¬ 
gişme"den kastedilen şey, temel yapı ve unsurların kökten 
değişmesi yahut "başkalaşma" değil, onun bazı parçalarında 
yavaş yavaş ve temel değerlerle ahengini koruyarak meydana 
gelebilen istihâlelerdir, Değişme, öz varlığını muhafaza 
edebilen organizmalara has bir keyfiyettir. Aksi takdirde 
değişme yerine "başkalaşma", başka bir varlık olma mevzu¬ 
bahistir. Kendisi var olan değişir. "Kendi olma" vasfını 
dahı kaybedecek kadar değişmiş bir organizma artık "kendi" 
değil başkasıdır ve bu hâle "değişme" demeye imkân yoktur. 
Bu hâl eski varlığına nisbetle bir "yok olma", yeni varlı-— 
al açısından ise başka bir "hüviyet iktisabı" mânâsına ge-— 
lebilirş 2 

di 
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Kendi mantığı içinde son derece canlı, tam tekmil bir 
organizma sayabileceğimiz kültür sistemleri de ancak bu ölçü¬ 
ler dâhilinde değişebilir, i 

Sİ o dekrâr başa dönersek Şu noktayı yakaldmış olacağız : 
Bir! kültür sistemi makül değişme seyrinin dığına çıkarak Öl¬ 
çüsüz, maksatsız ve hedefsiz bir şekilde baş 'döndürücü ve a¬ 
normal bir sür'atle rastgele değişme vetiresine girdi mi bu 
halin ifâdesi kriz yahut "buhran"dır. *ynı şey "erozyon" ke¬ 
limesiyle de anlatılabilir. Buhranın sürekli olması yukarıda¬ 
ka paragraflarda izahına çalıştığımız "başkalaşma" yahut da 
"kültürel hüviyet kaybı"nı doğurur. ( 

Harici kültür sistemleriyle temasa gelen yerli kültür 
bünyesine girmeye başlayan farklı unsurlara kapılarını iste¬ 
se de tamahen kapıyamaz. Ancak süzme, ayıklama, frenleme ve 
kaynaştırma mekanizmalarını harakete geçirerek fonksiyonel 
bir tavır gösterebilir. Bu noktada Türkiye açısından dikkat 
edilmesi gereken bir hususu belirtmeliyiz. 

: » ! i , 

| Bi Sosyo-ekonomik bakımdan bir. "geçiş" (intikal) devre-— 
sinde bulunan cemiyetlerde sosyal buhranların kışkırttığı 
"değer ve fikir çatışmaları"nın zayıflattığı kültür sistemi 
ninıyukarıdâa belirtilen ayıklama, şüzme, frenleme ve kaynaş¬ 
tırma mekanizmaları fonksiyonlarını çoğu kere, yerine getire-— 
mez, ve atalete düşerler. Halbuki bu mekanizmalar kültürün 
"emniyet süpabı"dırlar. Onlar fonksiyonlarıni, yerine geti¬ 
remeyince temasta bulunulan harici kültürlerin her nevi te¬ 
siri herhangi bir mukavemetle karşılaşmaksızın yerli kültür 
çevresine akın eder. Bu takdirde yerli kültürün dejenere ol¬ 
masi ve “değer anarşisi" içerisine sürüklenmesi kolaylaşacak¬ 
tır. İntikal dâönemleri, kültürel yapının kendi dinamizm ve 
heyatiyetini:zâten daha çok kendi içerisinde koruyamadığı 
“anarşik” bir atmosfer vücüda getirirken buna, ilâveten bir 

1 
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de yabancı kültür tesirlerine ardına kadar açık kapılar 
bırakılaresk müdafaasız ve refleksiz bir vasata meydan ve— 
rilmesi "buhran" şartlarını sür'atle hazırlayabilir, 

Çizmeye çalıştığımız bu teorik tabloya dikkatle ba¬ 
kıldığında Türk cemiyetindeki kültür probleminin aşağı yu¬ 
karı bütün çıkmaZlarına tetabuk ettiği görül&bilecektir. 
Ama: Türkiye'de hâla bir milli kültür varlığıhdan bahsedi¬ 
liyorsa bunu nasıl açıklamak mümkündür? Cumhüriyet dönemi¬ 
nini belki de en ciddi mütefekkiri sayılabilecek merhum Erol 
Güngör bir eserinde bu suâle cevap teşkil edebilecek Şu gö¬ 
rüşlere yer veriyor: "Batı medeniyetini almak ve benimsemek 
igeteyen bütün ülkelerin ortak özelliklerin ,, kültürlerinin 
henüz böyle bir medeniyetten selecek bozucu tesirlere dire-— 
necek kadar sağlam olmayışıdır. Türkiye'ye gelince, onun 
asıl talihsizliği bu medeniyet alışverişinde kendi milli 
kültürünün dıştan ziyâde içten tahribata uğraması, böylece 
batılılaşmanın bozucu tesirlerine tamamen açık bir hale ge¬ 
tirilmesidir. Türkiye'de bugün hâle bağımsız bir kültür şah¬ 
siyetinden söz.eâdâiliyorsa, bunu bizim eski kültürümüzün her 
türlü hoyratlık karşısında hâlâ direnecek. ködar kuvvetli 
olmasına bofçluyuz. Fakat bu direnen kültüre'bir hamle gü¬ 

cü e daha fazla ayakta kalmasını Beğ e 
meyiz (24).' z 

Bugüne . kadar kendi cevheriyle ayakta kivi muvaf— 
fak olabilen kültür yapısına "hamle gücü" kazandırmanın 
yolu, onu tabiatından ileri gelen işleyiş belirsizliklerini 
anlamaya çalışarak evvelâ bu girift ve içriçe, kat-kat pro¬ 
seslerden oluşan "değerlen yumağı"nın kompleks bütününün 
» 

  

(24) Kültür: Değişmesi ve Milliyetçilik, s. 36. 
b 
w 



ği 

nereye kadar ve ne ölçüde yönlendirilebileceğini araştırmak 
olmalıdır. Bu safhada hiç olmazsa yaklaşık bazı istikğmetler 
tesbit etmeden'atılaçak her adım karanlıkta sıkılan kurşun 
kadar isabet 'kâydedör; yani dostu da'vurabilir düşmanı da... 
Dolayısiyle önce temel bir suâli kendi kendimize sorarak 
işe başlamalıyız: "Kültür'ü plânlamak mümkün.müdür ? Bu sual 
ekseninde derihleştirilmesi gereken tartışma, aceleci yorum
lara dayanan fakat ameli bir kıymeti olmayan genel prensip
ler vazetme kolaylığından belki de 'daha faydalı bâzı ipuç
ları ve hareket noktaları gösterecektir bize... 

B) "Kültür"'ü Plânlamak Mümkün Müdür ? 

Birinci bölümde kültür târiflerini ele alırken kültür 
vetiresi içinde önümüze çıkan obje, değer, fikir ve müsssese
ler gibi belirgin bir karakter gösteren kültür unsurlarının 
yanısıra bunların insicam içinde çalışmasını temen eden "kod" 
yahut tâyin, ,edici bir "model'den bahsetmiştik, Buna ilâveten 
kültür kodülnun, nasıl çalıştığı huşuşsunda katı bir hüküm ver
menin zorluğunu, belirtmeye çalışarak. kültür mefhumunun unsur
Jarsvetireler-davranışlar kombinezonunda —» arzettiği girift 
ve;müphem mahiyetin vakıânın ,dinamiğinde yatan "açık-uçluluk"
l8. münaşebeti üzerinde durmuştuk. O. bölümde tartışılan şeyle
pi, aynen tekrar etmenin gereksizliği bakımından, bu kısa ha
#ırlatnanın ardındân tam manasıyla: seyrine hâkim olamıyaca
gamız kültür vetiresine, daha evvel: belirtilen zaruüretler 
ışığında, neticeleri çıplak gözle görülmese de müdahale yol
ları hakkında bazı düşünceler geliştirilebilir. 



Daha basit olarak ifâde etmeye çalışırsak "kültür 
plânlaması" adına yapılabilecek şey, birtakım umumi isti¬ 
kâmetler çizilerek seçilecek yahut tesbit edilecek kül¬ 
tür kategorilerinin geliştirilmesi çerçevesinde mütalâa 

lanacak faaliyet şu noktalarda toplanabilir * 

1) Milli bir dünya ve hayat görüşü ve'bunu teşkil 
eden değerler silsilesinin vücuda getirilmesi için beslen¬ 
mesi gereken kültürel kanalların yahut proseslerin tesbit 
edilmesi; 

2) Seçilecek kültür unsurlarının -obje, fikir, de¬ 
ger ve müessese olarak- canlandırılıp güçlendirilmesi; 

5) Bu faaliyetin müsbet neticeler verebilmesi için 
hangi kültür kod yahut kodlarından ve ne ölçüda istifâde 
edilebileceğininmümkün mertebe doğru tesbit edilmesi... 

Bu tür bir plânlama faaliyeti ilk bakışta anlaşı¬ 
labileceği üzere evvelâ bir "tercih" meselesidir. "Nasıl 
bir:dünya görüşü?" , "hangi fikir, değer ve müesşeseler?" 
gibi suâllere verilecek cevaplar,ister istemez belli bir. 
"terçih"in eseri olacaktır, Ancak "7" numsra ile belirtilen 
paragrafta işâret edilen husus her, türlü tercihin dikkate 
alması gereken esasları ifâde etmektedir. Şöyle açıklamaya 
galıişalim.:; #4 ) ie İĞ 
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Kültürel obje, fikir, değer ve müesseselerin bir 
insicam içerisinde çalışmasını temin eden kültür kodu, 
"tarih içinde genel bir davranış çizgisini savunmaya ya¬ 
rayan kültür' unsurlarına" (25) verilen isimdir. "Bunlar, 
toplumun tarih içinde işlenmiş, toplumun tümüne mal olmuş 
ve kurumlar (müesseseler) yoluyla devam ettirilen (26)" 
çok fazla "değer" yüklenmiş "“senbolik vetireler"dir. Bu 
açıdan bakılırsa Karl Manheim'ın, "planlama, tarihi olarak 
gelişmiş bir cemiyetin imarıdır (27)" sözleriyle işâret 
ettiği son derece câlib-i dikkat bir nokta hatıra gelmek¬ 
tedir. Ancak, Manheim'ın benzer şekilde"Plânlama hala ta¬ 
rih çerçevesinde iş görmektedir (28)" görüşünü ileri sür¬ 
mesi süret-i katiyede geçmiş zamanın yahut "müzelik mal¬ 
zemeler'in modern zaman ve hayata taşınması gerektiği mâ¬ 

ae nâsına alınamaz. Anlatılmak istenen şey gayet sarihtir. 
Bu sarahatida a iyi kavrayabilmek için Manheim'ın plânla¬ 
ma ile çoğu zaman birbirine karıştırılan "kurma" (tesis et— 
me) mefhumu arasındaki farkı nasıl değerlendirdiğine bak¬ 
mak,;gerekir. Manheim'a göre "kurmak veya tesis etmek, bir 
amaca göre gerekli unsurları bir araya getirerek yeni bir 
şey ortaya koymaktır ve Icadın en ileri safhasındandır; 
bu mânâda bir toplum kurmak mümkün değildir, çünkü bu ku¬ 
ruluşta kullanılacak unsurlar dâima belirli bir tarihi mü¬ 
nâsebet içersinde zâten mevcuttur. Yaktörleri hiçbir zaman 

değişmekte olan cemiyetin farklı seviyelerde etkileşim ha¬ 
linde ve principia media (prensip vâsıtaları) ile irtibat¬ 
lı olarak, bulunurlar. Plânlama icad: demek değildir, yani 
bir düşünce tipidir. Tesis etmek kuvveden fiile çıkmadan 
  

(25) Serif Mârdin, İdeoloji, Sosyal Bilimler Derneği Yayınla “dl $PI (Sevihçolatbaâsı, Ankâra-1976) , 6.83. | 
(26) İbid., 8. 82. | al 2'İ. e 
(27) ,Zikredep, Leyla Elbruz, Karl Manheim ve Flânlı Değişme 
o , (Basılmamış doktora tezi), s. 145. 

(28) Zikteden, Bibruz, ibid., 8. 145. 
i 
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önce kurucuların zihinlerinde sabit ve bitmiş bir program 

olarak mevcuttur. Plânlama mevcuâ olanla işe başlar, heğdef¬ 
ler, vâsıtalar ve #emeller aynı baribilgeğçek plânı (plane) 
üzerinde, bime (ad) “ağ V Oğ l L de Vi 

Daha önce kültürçl plânlama fâaliyetini maddeler. ha¬ 
linde teklif ederken 3. sırada işaret ettiğimiz "kültür ko¬ 
du'nun tercih edilecek kültür unsurlarına dinamizm kazandır¬ 
ması yahut da yeniden istihsal edilmek istenen birtakım "de¬ 
ger"lere yaşama şansı vermesi onlarla "sembolik" bir akraba” 
höwin bulunmasına bağlıdır. Unutmamalıdır “ki kültür aynı za 
mândâ bir cemiyetin "semvoller sistemi" manasına gelmektedir. 
Bu semboller sistemi, cemiyetteki birçok manidar "sembol"ün, 
meydana getirdiği insicamlı ve âhenkli bir bütün teşkil eder 
(30). Zannedildiğinin aksine bir kültür muhitinde "norm ve 
değer tercihi"nden daha zor olan şey bunları verimli bir in¬ 
sicam içinde canlandırarak "sembolik yahut kültürel kod"un 
seçilmesi ve herekete geçirilmesi işidir. Zira kültür kodu¬ 
nun dahe evvelki açıklamalar dikkate alındığında belli baş¬ 
lı iki hususiyeti göze çarpmaktadır : 

1) Cemiyetin tarihi içinde işlenmiş olması; . | 
3 ie NN iŞ 

2) Cemiyetin bütününe mal olmuş bulunması ve sosyal 
müesseseler yoluyla devam ettirilmesi..... i 

Kültür kodu bir başka ifâdeyle, "değer yüklü" sembol¬ 
lerin sosyo-kültürel duygu, düşüncü ve davranış kanallarına 
yayılmasıdır. Denilebilir ki, kültür kodu bahis mevzüu "kanal¬ 
lar"ın alt-yapısını teşkil eder. Diğer bütün obje, değer, fikir 
  i 

(29) Zikreden, Elbruz, ibid., s. 144-145 | 
(30) Daha geniş bilgi için bkz. Nardin, op.cit., "Bilgi, Sem¬ 

bol ve Kültür" bahsi, s. 61-85 
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ve müesseseler bu "kod" unsurunun, her zaman açık-seçik 

görülmese de, düfuz ve kontrolünden kolay kolay kurtula¬ maz. Küçük bir misal vermek gerekirse, asırlarca hayat ve hâdiselere (dini) "nass" hükümlerinin keskin tasnifle— 
ri içerisinde MMUR getiren tarihi müslüman Türk cemiye¬ 
tinde fikri ve siyasI bölünmelerde de bu nas$ 'çı zihniye— 
tin, sert ve katı bir biçimde, "kabtegorileştirici" izleri-— 
Ai bezmek mümkündür. "Kod" haline gelmiş kültürel unsurla¬ 
rın bu tarihi -so£ yal dayanıklılık ve ömürlülüğü kaale alı¬ 
narak bu çerçeveye dâhil "sembol kümeleri" ile onların i¬ 
fâde ettiği vetireler harekete geçirilmelidir. Ancak bu yol¬ 
la zayıflamış yahut kaybolmak üzere bulunan 'tikir, değer, 
obje ve müessese türünden kültürel unsurları, tekrar hayata 
ve misyona kavuşturmak mümkün olabilir. Zıra "kültür kodu" 
dediğimiz sembolik modeller "sosyal hâafıza"nın derinlikle¬ 
rinde yatan ve nesilden nesile kolaylıkla değişmeyen "değer" 
yüklü zihni kategorilerdir. "Kültürel kod" karakteri göste¬ 
ren sembollerin çok farklı kılıflara bürünerek tesirini han¬ 
gi dolaylı yollardan devam ettirdiğine dikkat çeken Mardin 
verdiği bir misâlle bu hususu şöyle açıklıyor 
| 

İ 

M2 asrın bağından ii Türkiye! de aydınlar 
arasında. en, çok tutunan akım "halkçılık" olmuştur. Bunun a¬ 
sıl nedeni de .'halkçılık'ın eski bir kültür kodunu yeni “bir 
şekilde yansıtmasıydı. (G6...) Örneğin, Fransa'da 19. yüzyıl¬ 
da 'Tesanütçülük' adı verilen bir akım da 'halkçı' değerle- A 

yanağı bu kaynağa gider; fakat Batı'ya giden; Türk aydınla¬ 
rının Marxçılık'tan etkileneceklerine 'besanütçülük'ü seç¬ 
miş olmaları bir tesadüf eseri değildir. 'Tesanütçülük' on¬ 
ların kolayca kabül edebilecekleri, eskiden beri bildikleri 
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Kendi toplumlarında hâkim olan değerlere benze&yen sosyal 
değerler getiriyotdu.'Tabil, yeni "halkçılık'itemeldeki 
kültür kodu üzerinde kurulmuş olmakla beraberi20. yüzyıl¬ 
da kendine özgü ögelerle ortaya çıktı; kültür 'kodu her 
devirde yön değiştirir; fakat temelde yatan eski Türk kül¬ 
tür kodudur: 'Halk için' iş yapmak, servetin birikmesine 
müsaade etmemek ve devletin memurlarına milli gelirin nis¬ 
beten yüksek bir payını vermek, (...)Kültür kodları böyle— 
ce gizli yapılar olmakla birlikte tesirleri de inkâr edil— 
meyecek kadar somut (31)." 

Evvelki sayfalarda üç madde halinde işaret ettiği¬ 
miz hususlar çerçevesinde kültürel unsur ve vetirelerin 
"duyuş ve davranış" şekillerine inkılâp etmesi, seçilen 
dünya görüşü ve temel değerler bütününün iskeletini teşkil 
eden sembollerin irtibatlandırılacağı kültür kodlarının ne¬ 
ler olacağına büyük ölçüde bağlıdır. Yukarılarda izah edil¬ 
meye çalışıldığı gibi katı neticeler beklenmesi zor ve her 
zaman doğru olmayan bir "kültür plânlaması" düşünülecekse 
daha. başlangiçta heseleyi bu'derinlik ve giriftliği içinde 
öle alarak hâreket etmek uzun vâdede ümit verici yegane yol 
gibi! görünmektedir. Klâsik "yatırımcı" anlayışla kültür ve¬ 
üzresine yön: vermek imkânı mevcut değildir. Türk kültürünün 
ön'fazla yara alıp parçalandığı soh'iyirmi yıllık devre aj¬ 
hı 'zamanda Türkiy&'nin plânlı' kalkınma yolunu”seçtiği ve 
Kültür yatırımlarının dövlet'eliyle bir plâna bağlandığı 
döneme tekâbül etmektedir. *| ia 
no) 

r 
4 

  

(31) İbid., s. 82-83. 
11 
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Bu bölümde kültür ve plânlama mefhumları arasında- . 
ki münâsebetin anlaşılması ve bu sâhada yapılacak olan 
plânlamanın "nev-i şahsına münhasır" karakterinin göste— 
rilmesine çalışıldı. Ancak hemen ve yine şunu ifade et¬ 
mek lâzım gelir ki, demokratik ve pluralist bir cemiyet 
bünyesinde katı neticeler vermiş bir kültür plânlamasının 
açık bir misâlini vermek pek mümkün görünmemektedir. Bun¬ 
dan ötürü meseleye mümkün olduğu kadar ihtiyatlı bir göz¬ 
le bakmaya çalıştık. 

Son olarak ayrı bir bölüm halinde yukarıda belirti¬ 
len "espri" içerisinde Türkiye realitesini nazar-ı itibare 
aldığımzda, geçerli olabileceği düşünülen bir "planlana"nın 
prensip ve icrâata müteallik çerçevesini tesbit etmeye .ça¬ 
lışacağız. ö 



BÖLÜM V 

NASIL BİR KÜLTÜR PLÂNLAKASI 

A) Benimsenmesi Gereken Kültürel Model ve İakip Edâi- / 
lecek Metod 

Bu başlık 'altında ele alınabilecek hususlar -metod 
meseleleri hariç- esasında şu yahut bu yönde ortaya konulan. 
"tercihler"İe alâkalıdır. Vakat nihayet bu tercihleri yapa— 
cak' olanlarda, mevki ve selâhiyetleri ne olursa olsun, ne¬ 
yi temsil ederlerse etsinler muayyen bir kültür muhitine 
mensup insanlardır. İçerisinde yoğrulup yetiştikleri atmos¬ 
ferin izlerini ister istemez tercihlerine aksettirecekler¬ 
dir. Böyle'olunca ileri sürülecek tercihlerde tam bir isâ¬ 
bet ve doğruluk bulunamıyacağını da baştan kabül etmek ge¬ 
rekir. Bilhassa, teferruata inildikçe ihtilâf, tereddüt ve 
yanılma ihtimallerinin artacağı da düşünülmelidir. Ne var 

ki benimsenmesi gereken kültürel değerler haritası ve temel 
dünya görüşü tesbit edilirken milli olduğu kadar "cihanşü¬ 
mül bir insani vasıf" karakterini kazanmış unsurlara önce¬ 
lik verilmesi menfi ihtimâlleri asgari ölçülere indirebilir. 
Bu tür unsurların neler olabileceğini kestirmek zor değildir; 
insanın bizatihi yüce bir değer olduğu anlayışı; fikir hürri— 
yeti, başkalarının fikir ve kanaatlerine hürmet; ferdi ve 
sosyal münasebetlerde müsâmahakâr tavır; ferdi ve sosyal men— 
faatin çatışması bahis mevzuu olduğunda cemiyet namına şahsı 
ferâgat ve fedakârlık, insanlık âilesi hakkında sulhçü ve e¬ 
şitlikçi .bir,telâkki, çok çalışmanın fazileti, ilh.... Nen¬ 
şelleri ne olursa olsun, sayilan bü değerlere: günümüzde, ob¬ 
jektif olarak, dünyanın herhangi bir yerinde .ciddi ve manidar 

mile 
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olduğu ölçüde tartışmaya meydan vermiyen bu tür bir "de¬ 
erler kümesi"nin lânse edilmesi seçilecek modelin cemi¬ 
yet indinde daha baştan yaygın ve umumi bir kabül görme¬ 

Yukarıda sayılan bazı değer belirtici tavırların 
bizin klâsik kültürümüzün temel unsurlarından' olduğu he¬ 

-hazır kültür kodları yardımiyle— fazla bir engelle kar¬ 
şılâaşılmıyacağı anlaşılacaktır. Weselâ, "insanın bizati-— 
hi yüce bir değer olduğu" anlayışı bugün 'cihamşümül bir 
kriter hükmüne girmiştir, fakat izleri hâla canlı olarak 
devam eden Türkiye'deki din kültürünün insana "eşref-i 
muhlükat" nazariyle bakan inanç temellerindeki zenginlik— 
ten istifâde edilmesi neticeyi çabuklaştıracağı gibi cemi¬ 
yeti herhangi bir şekilde rahatsız da etmeyecektir. Bunun 
gibi, şark idealistliğinin temelinde yatan, dünyanın geçi¬ 
ci bir imtihan sâhası olduğu yolundaki inanç ve "imaj" ay¬ 
nı.çarzda bugün de hayli geçerli ve'müessir bir "kod" *hü¬ 
viyetindedir. Böyle bir kültür kodundan yararlanarak fer¬ 
di ve sosyal menfaatlerin çatışma noktalarında, umumun 
menfaati uğruna şahsi ferâgat Ve fedâkirlıkta bulunma tav¬ 
rını yüce bir değer ölarak ve köklü bir biçimde yerleşti¬ 
rip yaygınlaştırmak kolaylıkla mümkün olabilir. 

Ka de 1 | e 1 

/İ: Burada mühim bir noktayı dahâ 'aydınlığa kavuştur¬ 
mak igerekmeKtediri, Tercih edilecek Kültürel döğerler hari¬ 
tâsr'ile idünya (görüşünün bütün ddyanaklarıd'in ân'anevi 
Klm pi, GE wo like Ek. © ın ) 
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klâsik kültürümüzde bulunabileceğini yahut da bulunacak 
benzer değer ve objelerin meseleyi halledeceğini zannet¬ 
mek büyük bir hatâ olur. Çalışmamızın baş taraflarında 
da işâret ettiğimiz gibi klâsik kültürümüzün değer ve ob¬ 
jelerinden bır kısmı zaman içinde hayatın değişen ihtiyaç¬ 
larına cevap verememesinden ötürü önce fonksiyon kaybına 
uğramış ye: $onra'da âdetâ "donmuş", "fosilleşmiş"tir. Bun¬ 
lar;artık ve esasen "kültür fosili'nden gayrı birşey değil¬ 
dirler. Bir.misal vermek gerekirse, kârlılık ve verimlilik 
esasına dayanan modern işletmecilik anlayışı karsısında 
"Johca zihniyeti"nin meydana' getirdiği "mesleki dayanışma 
ruhu" bu- türden hayat şansını yitirmiş ve "fosilleşmiş" 
bir unsurdur , d 

Zâten an'anevi-klâsik kültür değişen ve gelişen hayat şartlarının 
doğurduğu bütün problemleri çözebilseydi içten ve dıştan gelen "bo¬ 

zucu" tesirlere karşı daha fhzla direnir ve bu kadar yara almamış olurdu. 
Bu noktada bilhassa an'anevi kültür dünyamızın iktisadi 
zihniyet ve anlayış açısından arzettiği manzarayı hatır¬ 
lamak lâzımdır. İkinci Bölüm'de temas edildiği gibi cemi— 
yette "statü" endişelerinin yol açtığı lüks tüketim ve kon¬ 
for merakı, müsâdere tehlikesinin Tanzimatla.birlikte orta¬ 
dan kalkmasından.sonra bile devam edegelmiş ve iktisadi 
kıyhetlerintistihsal vetiresine katılması -mâalesef- bir 
türlü gerçekleŞenemiştir. "Çözülme! devri"ne kuvvetle dam¬ 
gasifı vüraf! bü zihniyet zaâfihı, Sabri Ülgener, çok ye¬ 
rinde bir tÂbirle "ortaçağ iktisat! ahlâkı" diye vasıflan¬ 
dırhakta' ve “eköndmik 'gelişmehiğzin”önüne asırlâr boyunca 

  

nasıl set çektiğini eserlerihde uğun uzun anlatmaktadır (32). 
# #4 * ? - ( al tk .l 

  

(32) Sabri FP. Ülgener, İktisadi Gözülmenin khiğk ve Zihniyet 
Dünyasi, Der iayınları, Gözden Geçirilmiş Ikinci Baskı 
e balli "Matbaası , İstanbul-1981). Ayrıca bkz. Sabri F. igener, Zihniyet ve Din-İslam, Tasavvuf ve Çözülme Dev¬ ri İktisaş Ahlakı, Der Yayınları (Kültür Matbaacılık, 
e 3 
  

  

| 
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Mevzu 'ile'alâkalı olarak buraya kadar itâde oüLe 
şeyleri toparlamaya çalışırsak, bir "kültürel değer! “hari¬ tası" ve "dünya görüşü"nün oluşturulup geliştirilmesinde 
kullanılacak tercihler hususunda tesbit etmeye çalıştığımız 
belli başlı hareket noktaları şöyle hulâsa edilebilir # 

z — Hangi 'değer'ler ve nasıl bir dünya görüşünün benim 
senmesi gerektiği problemi ele alınırken yerli ve milli 
kültürün, -muhakkak ki hâlâ bazı fonksiyonları yerine ge¬ 

ön plânda tutularak canlandırılıp geliştirilmesi şarttır, 

- İkinci olarak değer, obje, fgkir ve müessese plâ¬ 
nında yer alan bütün kültür unsurlarını mümkün olduğu öl¬ 
çüde 'ayıklamaya” ve "yaşayabilme istidadı" gösteren uzuv¬ 
larına yeni "form"lar kazandırarak onları devam ettirmeye 
yönelik bir "yeni baştan yorumlama ve üretme" faaliyetine 
girişilmelidir. İktisadı ve teknolojik modernleşmenin çözü¬ 
cü tesirlerini bertaraf etmek başka türlü pek mümkün değil¬ 
dir, | e yi il ği, 0 

p - Ayrıca, ah'anevi-klösik kültürün, iktisadi ve tek¬ 
nik inkişaf açısından tahdit ve mânia teşkil eden -çok za¬ 
yi bulunduğuna şüphe olmayan unsurlarını "bütün"ü sarsma¬ 
dan tasfiye etmelidir. Bu tür unsurları içi, yorulmadan pa— 
ra kazanma alışkanlığı bunun bâriz mis allerindendir(#)¬ 
  5 Ülgener'in isi zikredilen ll “kültür, 
bünyemizde köklü bir zihniyet unsuru haline. gelen bu alış Sene 
lığa dair enteresan Örnekler verilmektedir, 

) 



aslâ hafife almamak gerekir. Unutulmamalıdır ki "köhne fi— 
kirler paslı çivilere benzerler, çakılmaları gibi yerlerin-— 
den sökülmeleri de çok zordur (#)", 

, Bunlara ilâve olarak, benimsenmesi, iktisadi ve tek¬ 
nolojik değişme ve gelişmenin zarüri kıldığı tavır ve düşün-— 
celeri Bentezci bir anlayışla ve yerli kültür üüşürlarıyla 
hezcederek bünyeye ithâl etmek lâzımdır, Böylelikle, doğma¬ 
sı kuvvetle muhtemel olan "değer çatışması" ve "sosyo-kül— 
türel intibaksızlık" problemlerini hâlletmek de kolaylaşa¬ 
caktır, 

Meydana getirilecek kültürel değerler haritası ve be¬ 
nimsenecek temel dünya görüşünün gerçekleştirilmesi, başka 
bir deyişike bu mevzuda kuvveden fiile çıkılmasında takip 
edilmesi gereken metod hususunda bâzı ana prensipler üzerin-— 
de de kısaca durmak faydalı olacaktır. 

ç 1 â ii & f 
Bir kere şü noktayı istesek de gözden kaçıramayız 

Çoğulcu ve demokratik bir cemiyette duygu, düşünce, tavır 
ve bunlardan kaynaklanan kültür vetiresine bir plân dahilin— 

kritik bir denge kurmayı gerektirir, Devletin'yasaklayıcı 
ve zöcri birtakım yollara başvurması beklenmedik reaksiyon- . 
Tar doğurabilir; Böyle bir tavır —çağımızın eh kuvvetli 
"“mit"i olan-'demokrasi ve fikir hürriyeti mefhumlarıyle 
b 
U 

  

(ş) Vecize haline gelmiş bu söz şâir Cenap Şehabettin'e ait¬ 
le Tİ 
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tezat teşkil edecektir. bu tezatın plânlama işini nasıl 
köstekliyeceği ve ne tür engellere yol açacağı baştan he¬ 
saba katılmalı ve aslâ böyle bir metod denenmemelidir. 
Tâyin edilecek hedef istikametinde birtakım müşahhas me¬ 
kanizmaları harekete geçirirken teşvik edici tedbirlere 
ağırlık vermek ve, cemiyet katındaki bazı gelişmeler kar¬ 
şısında öncelikli tavırlar takınmak esası benimsenmelidir. 
E iğ) ! 

: .« Bu umumi. prensibe ilâveten , iglobal bösdinlaie bağ¬ 
11 GİRE tesbit edilen fikir, inanç, duygu ve tavırların 
cemiyet bünyesinde yerleşip kök salması bahsinde modern 
sosyal-psikolojğinin ortaya koyduğu usul ve tekniklerden 
geniş ölçüde istifâde yoluna gidilmelidir. Bunlar neler 
olabilir ? 

Sosyal psikolojinin teori ve problemlerini ele al¬ 
dıkları müşterek eserlerinde David Krech ve Rıchard $. 

çalışırken sosyal bir metod kullanmanın zorunlu olduğu (33)".. 
na dikkat çekerek bu görüşlerine şunları ilâve ediyorlar: 
"Ferdi bir grubun üyesi olarak terbiye etmeye çölış şmalıyız, 
Kendi Na parçalıliklardzn faydalanarak bunu ya¬ ei: Gl 

oc) 

14 

2 İ Böyle” bir deredtin önündeki ilk iş bir cemiyette değiştirilmek istenen * inanç ve ii ik alâkalı "teşhis" 
meselesini hâlletmektir; Teşhis mevzuundâ ce&vap verilme— 

si Eye ale Miş ve Crutehfield şöyle sayıyorlar : 1 € zi? 3 ği 4 e 
  

<33). Sosyal Psikoloji; Çev.: Erol Güngör, Ötüken Yayınları Üçüncü Baskı nal Matbaası, İstanbul- 1980), s. 232, 
(34), İbid., 8.232, Si s 

C 

di 
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"1) Bu inanç ve tutumlar (tavırlar) ferdin hangi 
ihtiyaçlarını karşılamaktadır ? Yahut bu gibi inanç ve 
tutumlar, onlara sahip olacak fertlerin hangi ihtiyaçla¬ 
rına hizmet edebilir ? 

/ 

"2) Burada hangi heyecan durumları mevcuttur, ve¬ 
ya mevcut olabilir, 
Eğ u a “3 3 Bu inançlar ve tutumların muhtevaları ve bir¬ 

birleriyle olan münâsebetlerinin mahiyeti nedir ? 

"&) Bu tutumlar ve inançların aldığı sosyal deste¬ 
gin mahiyeti nedir (35)?" 

Bu suâllere doğru cevaplar bulmak belli duygu, dü¬ 
şünce ve tavırları değiştirmek için gerekli ön-şart mahi¬ 
yetindedir. Aynı yazarlar, ", ,Esosyal plân yapanların, 

ipropagandacılarm, ve eğitimcilerin inanç ve tutumları teş¬ 
his ederken:düştükleri birçok ortak hatâlar üzerinde" du¬ 
ruyör (36) we ilk olarak ihtiyaç ve heyecanlârla alâkalı 
hatâları şöyle 'sayıyorlar : "Birinci hata inânç ve tu vum— 
ların önemli biri fonksiyonel kıymet taşıdığını görmemek¬ 
ten ileri geliyor. Eğitimciler, çok defa, arzu edilmeyen 

inanç ve tubumların insan tabiatında, mevcut bulunan "ters¬ 
lik'i, yahut sadece şartlanma ve kötü yetiştirilmenin te¬ 
sirlerini yansıttığını zannederler; bu inanç ve tutumların 

fert için Yaptığı hizmeti gözden pe başka ha¬ 
tâ da, belli bir “inanç veya tutuma sahip olan herkes için geçerli olan evrensel bir ihtiyaç 've evini. meveüdiyeti¬ 
ni farzetmekten doğuyor (37)." 

r N / i z 6G ji 2S) bla, 1 227. 
(36) İbida., 8. 227, 
(37) ibiğu, Bu PE. 

— 
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f e. İhtiyaçi ve heyecanların teşhisinde yapılan hatâ 
ilaraiilâve olarak “inanç ve tutumların muhtevasını". ve 
bunlâra yönelen "sosyal desteğin mahiyetini teşhiste" 
yapilan hatâlara da işâret eden Krğceh ve Crutehfield (38), 

dânanç ve tutumlar üzerinde yapılacak yoğun teşhis araştır¬ 
malarına ihtiyaç gösterdiğini" belirtmektedirler (39). 

cz İyi bir teşhis yapmakla elbette mesele çözülmüş 
olmuyor. Bunun ardından girişilecek "değiştirme programla¬ 
rı"nda da bazı prensiplere riayet etmek lüzumlu görülmek— 
tedir. "Yaptığımız program inanç ve tutumların muhteva ve 
fonksiyonlarındaki karmaşıklığı ve farklılığı, keza bunla¬ 
rın kazandığı sosyal destekler arasındaki farkları gözönü¬ 
ne almalıdır, (...) Eğer inanç ve tutumların kontrol edil¬ 
mesi lazımsa, bunların bütün özelliklerini de ele almalı¬ 
yız. Bu hususta başarılı bir program en azından, bu inanç¬ 
taki ihtiyaçlar ve heyecanlar kadar idrakleri de kontrol 
etmeye çalışacaktır (40)." Uzmanlara göre bunu yapabilmek 
için, "idraki ve kognitif (tanımayâ'dair) organizasyondaki 
genel prensiplerin belli ve tesirli'kontrol ölçüleri hali¬ 
nhe'ndsıl 'çeyrilebileceğini bilmemiZğigerekir (/1)." Bunun 
yanında "heydcân ve motivasyon 'fakförlerinin Kontrolü" (42) 
de "değiştirme programı" çerçevesirlde karşıilâaâğılan ayrı bir 
bröblemi teşkiletmektedir. Böyle Bir faaliyetin muvaffak 
olması, günümüz'sosyal-psikologlarihın ittifakla bir "reh¬ 
ber" mahiyetinde gördükleri iki sosyal-psikolojik vâkıânın 
  

(28) İbid., 8. 228, yi 3091 /Tbid., is, 228-229, 
(4OY'İbid., is, 229. 
(41) Krech ve OGrutchfield, İbid., 5. 229, Bi 
(42). Krech ve Grutehfielâ, İbid., s. 230. -) 
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ii. lr iç i 
dâima nazar-ı itibare alınmasına bağlanmaktadır: Bunlar¬ 
dan birisi "değiştirme" faaliyetinin "bütünlük" içerisin¬ 
de yürütülmesi, diğeri ise insanların "grupla aynileşme 
zarureti'ne binaen, daha önce de zikredildiği gibi, "sosyal 
bir metod kullanma" mecburiyetidir (43). > 

İn 

“ 

ç s e # 

7 

5 «o Seçilecek değerler haritası ve dünya görüşünün yer¬ 
leştirilip kökleştirilmesinde gerek “tercihler'e yön ver¬ 
mesi icabeden esaslar ve gerekse bunların hayata geçiril¬ 
mesi mevzuunda buraya kadar ifâde edilmeye çalışılan düşün¬ 
celerin daha derin ve geniş tartışmalarla zenginleştirilme— 
si mümkündür. Ancak biz, bahse burada son vererek bu meyan¬ 
da müşahhas bazı faaliyetlerin neler olabileceğini ayrı bir 
başlık altında ve resmi bir "rapor"dan iktibaslar yaparak 
göstermeye gayret edeceğiz. 

: l Li il) ; o A 
) Bazı Müşahhas Teklifler 

din ia A ALIIMGaÇ VE ki 0 bala VA A, e İğ m <e 

duş İh Böşindi Beş Yıllık Kalkinma brâhı'nin Hazırlık ça” 
lişmâlari" sirasındâ DPT eliyle teşkil edilen Kültür Özel 
İhtisas Komi$yonu bünyesinde, "Sosyal Yapı Araştırmaları ve 
kültür Değişmeleri" adı altında oluşturulan selâhiyetli bir 
alt-komi syor”İarafından hazırlanan bir raporda dile getiri¬ 
len 'bazı müşahhas teklifleri kısa başlıklar halinde vererek 
meseleye daha elle tutulur bir çerçeve kazândırmak mümkün 
görünmektedir, * Ü 
” 

(43) Bkz.Krech ve Orutehfield, İbiğe, Se 231-232. 
K £) Frof.Dbr.Erol Güngör başkanlığında ve raportörlüğünü bizim " yaptığımız bu alt-komisyon şu üyelerden meydana gelmektey— 
c i:cgi; Prof.Dr.Şerif Kardin, Prof.Dr.Nihat Nirun, Prof.Dr, . OçjAmiran,Kurtkan, Prof.br,Mehmet. Eröz, Prof.Dr.Turan Yazgan, 

- Doç.Dr.Nustafa Erkal ve İVoç.Dr.Enis Öksüz (M.Ç.). 
Ko $pu a 
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"1) Sosyal hayatın işleyişinde önüne geçilmez 
bir belirsizlik vardır. Şu halde kültür değişmesinin 
istenilen sonuçları vermesi için bu yolda atılan ağım¬ 

mesi gerekir.'Hâlbuki memleketimizde bu çalışmaları 
yapabilecek elemandar yok denecek kadar azdır. Sosyal 
ilim çalışmalarının devletçe teşvik edilmesi!) yurt dı¬ 
şında yetiştirilen ihtisas elemanlarına ait kontenjan 
da sosyal ilimlere de fen ilimleri kadar yer verilme- : 
si şarttır. DPT'nın kendi bünyesinde bir devamlı araş¬ 
tırma grubu bulundurması veya en azından böyle bir 
grup teşkil ederek onunla devamlı işbirliği yapması 
tavsiye olunur. 

"2) Kültürümüzün değişmek zorunda bulunduğunu 
hemen hepimiz kabül ediyoruz, bu değişme sırasında Ba¬ 
t1'dan gelişigüzel şeylerin gelmesine de hepimiz' kar¬ 
şıyıZ. Şu halde gerek kendi kültürümüzü gerek Batı'yı 
iyi tanımak, böylece karşımızda sağlam alternatifler 
bulundurmak zorundayız. Devlet, Türk kültürünün ve Ba¬ 
tı kültürünün temel eserlerini özellikle gençlerimize 
ve aydınlarımıza tanıtmak için gerekli tedbirleri al¬ 
maln., ayrıca bu işi devamlı bir müessese halinde orga¬ 
nize etmelidir. 
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1 3) Kültür adamlarının ' "yapacağı şey öncelikle 
Türkiye! nin bir sosyal bünye ve kültür haritasinı çıkarmak, sonra de kültür değişmesinin yeli shâkkın¬ da vardığı sonuçlara göre birtakım “savsiyelerde bu-— 
Jünnaktıf. - Bu cümleden olarak, devlet üniversite¬ lerle işbirlil gi yapmalı ve üniversitelerin. sosyal¬ 
ilim şubelerinin birinci derecede etnoloği araş ilg 
malarınâ yönelmesi teşvik edilmelidir. 
dö. LY. şehirleşmenin en yoğun olduğu bâzı örnek 
bölgelerde Yapılacak araştırmalar bize kültürümüzün 
hangi noktalarda nasıl bir erozyona uğradığını gös¬ 
terecektir. Bu tür araştırmalar alınacak tedbirlere 
ışık tutar, 

"5) Devlet hem maddi hem manevi kültür bakımın¬ 
dan tam bir sefâlet manzarası arzeden bir veya birkaç 
bölgede her bakımdan bir 'âdiriltme':hareketine giriş¬ 
tiği ve bunları örnek yerler haline getirdiği takdir¬ 

“de, memleketin her yanında onun benzeri gk 
#apılması beklenebilir. Böyle, biri üeşebbüs en azından halkımıza görgü ve istek kazandırır. i k a 

' “Bu tür çalışmaların daha çok örneklehdirilmesi 
mümkündür. Yukarıda bahsedilen temel tedbirler alın— 
dığı ve bunlara müessese devamlılığı verildiği takdir-— 
de diğer problemler de ele alınabilir (44).' 

/ 
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Kısmen hülâsa ile, kısmen de aynen iktibas etmek 
suretiyle zikredilen bu tedbir ve teklifler ayrıca tefsi¬ 
re muhtaç bulunmamaktadır. Alt-Komisyon çalışmaları esna— 
sında uzun uzadıya tartışılıp görüşülerek üzerinde mutaba— 
kat tesis edilen bu esasları buraya almayı dolaylı birta¬ 
kım yorumlara girişmekten daha uygun gördük. b ie 

Böylece çalışmamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz, Ar¬ 
tık umumi ve kuşbakışı bir değerlendirme ile "netice"yi 
ele alabiliriz. 



NETİĞE e 

Kültür buhranı diye adlandırılan değer ve mânâ 
anarşisinin sosyal bünyeyi çözücü, parçalayıcı tesirİe— 
rinin bdörtaraf edilmesi 'yahut da'asgarı seviyeye indi— 
rilebilihesinin realist yollarıni arâştırmaya ve “İncele¬ 
meye gâğret ettiğimiz Bu çalışmanın ökümüze serdiği İlk 
problem; "kültür vetiresi"nin plân mefhumu ile pek ujuğ¬ 
madığı hakikati olmuştür. Dolayısıyle bu problemin hAâl¬ 
İi için'ileri sürülebilecek çözümler çoğu zamâri bifer 
faraziye sınırını. aşamamaktadir. BöyLe olmasında kültür 
prosesinin son derece karmaşık bir karakter arzeden ya¬ 

pk“ 

pı ve işleyiş hususiyetlerinin payı çok büyüktür. i 

Ayrıca ele almaya ve anlamaya çalıştığımız mühim 
bir unsur da, çıplak gözle farkedilmesi çok zor olan fa¬ 
kat uzun ömürlü ve şümüllü-tesirleriyle gücünü "vetire— 
ler yumağı"nın her tarafında hissettiren "kültür kodla¬ 
rı" olmuştur. Güvenilir kültür kodlarına yaslanmayan ye¬ 
ni birtakım fikir, değer ve müesseselerin çok ciddi bir 
destekten mahrum kalacakları anlaşılmaktadır. 

Bu çalışma boyunca yeni geldikçe üzerinde durduğu— 
muz, Türk cemiyetini temellerinden sarsan kültürel kriz 
ve kaosa müdâhale bahsinde bugüne kadar fazla ciddi bir 
adım atılmadığı gibi henüz çözüm getirici bir model ye 
strateji de geliştirilmiş değildir. Halbuki gösterilmeye 
çalışıldığı gibi tercih edilecek temel dünya görüşü ye 
kültürel değerler haritasından meydana gelmesi mümkün olan 
böyle bir "model" meselenin en zor taraflarından birisine 
işâret etmektedir. iş e ; A 
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i Kültür vetiresinin plânlanmasıni' sınırlı bir "imkân
Jılık" çerçevesinde düşünmek kaydiyle "benimsenmesi gereken 
model ve takip edilecek metoda dair", Kâyâle kaçmadan ; azam. 
ölçüde objektif ve ilmi kalmaya çalışarak, birtakım görüş vö 
teklifler ileri sürdük. Sübjektif değerlendirmelerin mevcut. 
kültür kutuplaşmasını hızlandırma yönünde tavsiyelerde bulun-— 
mak mânâsını taşıması her zaman mümkündür. “Bu bakımdan "ter
cih edilecek obje, fikir ve değer hükümleri"ni ele alırken 
olabildiğince tartışma-üstü unsurlara işâret edildi. 

Müşahhas teklifler bahsinde ise gerçekten seçkin 
ve bu sâhanın ülkemizdeki en selâhiyetli ilim adamlarından 
müteşekkil bir hey'etin hazırladığı rapordan aktarılan tek-— 
lif ve görüşler, kısa vâdede ve ilk plânda ele alınması ge
reken "kültürel faaliyet"in sınırlarını ortaya koymaktadır. 

Netice olarak, bunların dışında söylenebilecek faz
laca birşey yok. Alâkadar olduğu çok geniş saha ve derin 
problemlerin küçük bir kısmını mütavazi ölçülerde değerlen
dirmeye ve izah etmeğe uğraşan bu çalışma boyunca her adım—' 
da İtina gösterdiğimiz kati ve fazla iddialı hükümler ver
meme düsturundan son sayfalarda da vazgeçmemek en doğrusu 
olsa gerek, : ) 

tr 
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SUMMARY 

, This work is an attempt at finding means of eliminating 
the âisintegrating and loosening effects of the confusion in 
values and acknowledged meanings, idehtified as culture crisis, 
on the social structure of a society. n 

The main issue has been findinğ an answer to the promnpting 
guestion, "Is there a possibility of planning culture?" 

Consegüent investigations have'revealed that it is rather 
difficult to find clearly perceptible solutions promising definite 
results. The conclusion achieved has been the fact that only 

certain aspects of the natural pace of the culture process can be 
modified with an objective in mind; there is a possibility of 
reviving and strengthening certain values, ideas, objectis.and . 
institutions recognizeâ as culture traits,by supporting fixed 
objectives. 

Having thus established such a point of view in planning, 
the ensuing problem has been to ascertain precisely the kind of 
outlook and cognitive model or mental map df cultural values 
found necessary for the objective in mind. 

. In principle, the determined outlook and cultural values 
should find support in historical socjo-cultural patterns and 
the values in gueştion must come İrom, the native; culture of the 
people. However ,, in the case of the native culture failing to 
provide necessary culture patterns for the proposed objective, 
borrowing from other cultural traditions is essential, giving 
importance to being selective, Another advisable and sounder way 
of acguiring reguired new values is by derivation, using the 
accumulation of cultural values,and expressing them in national 
cultural symbols. R şi 

, The method to be pursued in cultural plaming should be 
finding solutions exempt from any prohibitive and compulsory actions 
contrary to the structure of a democratic and pluralistic society. 
In. addition, pains must be taken to give importance to encouraging 
elements in starting the operation. 

It is advisable to benefit from the findings and means of 
modern behavioral sciences, especially.cultural anthropology and 

demoçratic and pluralistic bounğaries, . 
tek“, Lw Va rin Ut ec 
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