TÜRKIYE'N~ N KÜLTÜR SORUNLARI
Ord. Prof. Dr. EKREM AKURGAL
Ya~ad~~~m~ z dönem içinde Türkiye'nin kültür sorunlar~ n~~ üç ba~l~k
alt~ nda toplayabiliriz: )Türk kültürünün kökenleri ve etkilendi~i uygarl~klar, 2) Türk kültürünü bugün besleyen kaynaklar, 3)Türk kültürünün
gelece~i.
TÜRK KÜLTÜRÜNÜN KÖKENLERI VE ETKILENDI~I
UYGARLIKLAR
Selçuklu ve Osmanl~~ dönemlerinde büyük a~amalara ula~an Türk
kültürü Orta Asya, Eski Anadolu ve Akdeniz-Ege kökenli olup büyük
ölçüde Iran, Arap ve Bat~~ etkileri ta~~maktad~ r.
Orta Asya Kökenleri
Türk kültürünün özünü bugün için bile Orta Asya'dan ya~ayagelen
de~erler olu~ turur. Türklerin dillerinden ba~ ka özellikle efsaneleri, töreleri
ve âdetleri Orta Asya kökenlidir. Hal~c~l~ k, kilimcilik, çinicilik ve minyatürcülük gibi her türlü halk sanat~n~~ Türkler Orta Asya'dan birlikte
getirmi~lerdir. Söz konusu u~ra~~ lardan ilk ikisi, hal~c~l~ k ve kilimcilik Türk
yarat~s~d~ r. Karagöz'ü de burada anmak gerektir. Çünkü gölge oyunu Orta
Asya kökenlidir. Bunlara dönemlerinin birer büyük Türk bulu~u olan
yo~urt, past~ rma, bulgur ve tarhana gibi "konserve" türündeki somut kültür
ürünlerini de eklemek yerinde olur. Selçuk kümbetleri Türk çad~ r~ n~ n ta~a
aktar~lmas~ ndan ortaya ç~ km~~ t~ r. Yine Selçuk mimarl~~~ n~ n birçok süsleme
ögesi Orta Asya kökenli olup onlara Orta Asya'daki Budist Türklerinin
an~ tsal duvar resimlerinde rastlanmaktad~ r. K~saca söylemek gerekirse
bugün ya~amakta olan Türk halk sanat~ n~ n büyük bölümü Türklerin ilk ana
yurtlar~ ndan getirdikleri kal~ t~ m (miras) olup bunlar uygarl~~~m~z~ n en
özgün yan~n~~ olu~tururlar.
Eski Anadolu Kökenleri
Türkler ~~07 ~~ 'den sonra Anadolu'ya yerle~tikleri s~ rada kar~~lar~ nda
bulduklar~~ türlü kavimlerin arac~l~~~~ile yar~ madan~ n tarih öncesi ça~lara
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giden birçok yerli geleneklerini tan~d~ lar. Bunlar genellikle günlük ya~am~~
olu~ turan somut kültür kal~ nt~land~ r. Sözgelimi Hitit tipi düz daml~~kerpiç
evler, Güneybat~~ Anadolu'daki be~ik çat~l~ , Likya türü a~aç yap~lar,
Hititler'den beri de~i~ meyen duvar tekni~i, ya da her birini Hitit ça~~nda
gördü~ümüz üstü paralarla ve pullarla süslü fes biçimli kad~n ba~l~~~, uzun
Mevlevi külah~ , Karagöz ~~k~ rla~~, sivri ucu kalk~ k çar~k, ka~n~, kökeni
Karya uygarl~~~ ndan gelen iki yüzlü Bekta~i baltas~, kaynaklar~~ Frig'lere
de~in giden halk ezgileri... gibi.
Bütün bu yerli gelenek örnekleri günümüze de~in gelmi~~ancak art~k
ya~am~n~~yitirmi~~etnografik kal~nt~lard~ r.
Akdeniz ve Ege Kökenleri
Anadolu k~y~lar~ nda oturmu~~olan ve Hint-Avrupa dili konu~an
Myken'lerden (M.O. ~~5oo-~~ 2oo), Helen'lerden (M.Ö. 200-3o) ve Roma'
l~ lardan (M.Go. 3o-M.S. 395) kalan maddi kültür miras~n~~ Türkler
Bizans'lllann (M.S. 395-1453) arac~l~~~~ile alm~~lard~ r. Bunlar aras~nda
köprü, su kemeri, hamam gibi çe~itli yap~~türlerini ve bu arada baz~~süsleme
ögelerini anabiliriz. Buna kar~~ n, Yuna p' (Helen) uygarl~~~ n~n felsefe,
edebiyat, tarih, t~ p, astronomi, matematik ve fizik gibi bilimlerini ise Türkler
a~a~~da görece~imiz üzere, ~slam uygarl~~~~arac~l~~~~ile tan~m~~ lar ve bu
alanlarda büyük ba~ar~~göstermi~lerdir.
Iran Etkileri
Orta Asya'da çok özgün ve üstün bir uygarl~k geli~tirmi~~ve o
dönemlerdeki kom~ ular~~üzerinde güçlü etkiler yapm~~~olan Türkler ~slam
dinine girdikten sonra bu yeni inanc~n ortaya ç~kt~~~~yörelere do~ru göç
etmeye ve daha 8. ve 9. yüzy~ llarda Iran'da ve Mezopotamya'da yerle~meye
ba~lam~~lard~. Bu göçler s~ras~ nda Türklerin ilk kar~~la~t~klar~~ topluluk
yüksek bir uygarl~ k düzeyinde bulunan ~ranl~lar olmu~tur.
Türkler güçlü ve e~siz bir mimarl~ k, genellikle özgün bir sanat
geli~tirmi~lerdir. ~u var ki, mimarl~ kta kubbe, eyvan (an~ tsal medrese
kap~lar~ ) ve sivri kemeri Türkler ~ranhlardan alm~~ lar, çinicilik ve
minyatürcülük alanlar~ nda, birçok küçük sanat kollar~nda onlardan büyük
ölçüde esinlenmi~lerdir. Ancak Selçuk uygarl~~~n~n ba~lannda al~nan bu
etkiler çok yararl~~olmu~, Türk sanatç~lar~~bunlarla o denli yeni bir biçem
(üslup) geli~tirmi~lerdir ki, on be~inci yüzy~lda ~ran sanat~na kar~~t etkide
bulunacak bir düzeye ula~m~~lard~ r. Ne var ki, bilindi~i gibi ~ran'a özenme
Divan Edebiyat~m~ zda giderek artm~~~ve bu tutku Türkiye'de ayd~nlarm
i~ledikleri, kendimize öz, ar~k bir yaz~ n sanat~n~n geli~mesini önlemi~tir.
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Arap Etkileri
Abbasiler ça~~ nda (750-1250) Bat~ ya ak~ n eden Türklerin birçok
boylar~~ Iran'dan öteye, daha uzaklara, Suriye, Mezopotamya ve M~s~ r'a
de~in yay~lm~~lar, buralarda özgün ve etkin sanat ak~ mlar~~ geli~tirmi~lerdir.
9. yüzy~lda Ba~dat'~ n yak~ n~ ndaki Samarra kentinde Türk ordusu ile
birlikte Türk sanatç~ lar~~ yepyeni bir stil yaratm~~lard~ r. Orta Asya'dan
getirdikleri "e~ri yontma" tekni~i ile Türk ustalar~~ burada kendilerine öz bir
süslemecilik olu~ turmu~lar, a~a~~~yukar~~ o dönemlerde, M~s~ r'da Türk
kumandan~~ Ahmet ~ bni Tolon, etkileri uzun süren ve Samarra'dakinin
benzeri olan "Tolon sanat~"n~~ geli~tirmi~tir.
Böyle olmakla birlikte Türkler Araplardan sanat konular~ nda büyük
ölçüde esinlenmi~ lerdir. Kökeni Helenistik olan peristyl tipi aç~ k mekâm,
yani üç ya da dört bir yan~~ odalarla çevrili medrese plan~ n~, çok direkli cami
tipini ve minare gibi önemli mimarl~ k unsurlar~ n~, çe~itli süsleme ögelerini
Türkler Araplardan alm~~lar ancak onlar~ n hepsine yeni bir Türk
görünümü ve özgünlü~ü kazand~ rm~~lard~ r.
Türklerin Katk~s~~
Abbasiler döneminde Araplar, ~ ranl~lar ve Türkler antik ça~dan kalma
kitaplar~~ okuyor ve bunlara dayand~ rd~ klar~~ çal~~malar~ yla eski ~onyal~~
dü~ünürlerin kurduklar~~ felsefe, geometri, astronomi, t~ p gibi bilimlere
katk~larda bulunuyorlard~ . Öyle ki, Islam bilginleri geli~ tirdikleri
ara~t~ rmalanyla kimya ve cebir gibi evrensel bilimin iki önemli disiplinini de
kurmu~lard~ .
Avrupa'daki Rönesans ça~~ndan yar~m bin y~l önce ba~layan ve birkaç
yüzy~l süren bu birinci Rönesans at~l~m~~ s~ ras~ nda Farabi ve ~ bni Sina gibi
Türk as~ll~~ bilginler de ilk s~ rada yer alarak bundan tam bin y~l önce ortak
~slam biliminin olu~mas~ na yard~ mc~~ olurken Bat~~ ülkelerine de örnek ve
kaynak olmu~lard~. Do~ u ülkelerindeki bu bilimsel çabalar büyük ölçüde
13. ve 14. yüzy~ llarda da süregeldi ve Anadolu'da Selçuk uygarl~~~ n'
geli~tirmekte olan Türkler bu çal~~ malara ayak uydurmaktan geri kalmad~lar. Ancak 15. yüzy~ ldan beri bütün Do~u dünyas~~ dinsel tutumlu
dü~ünürlerin etkisi alt~ nda bilimsel ara~t~ rmalardan koptular ve bugün bile
dü~ tükleri o ilkel durumdan bir daha kendilerini kurtaramad~lar. Do~u'yu
kendine örnek alan Türkler de giderek 16. yüzy~ldan sonra Atatürk
dönemine de~in bütün güçlerini öteki dünyaya, ölüler alemine haz~ rl~ k
i~lerine adam~~lar, bugünkü geri kalm~~l~~a boyun e~mi~lerdir.
Oysa Avrupa uluslar~~ 14. ve 15. yüzy~llarda ~slam bilginlerinin
ara~t~ rmalar~ na ve onlar~ n eski Yunancadan Arapçaya yapt~ klar~~çevirilere
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ba~vurarak Bat~'n~ n Rönesans at~l~m~ n~~ ba~latm~~lard~. Rönesans at~l~ m~~ ile
Avrupal~lar kendilerini kiliseye ba~l~l~ ktan kurtararak uyanm~~lar ve
Sümerlerden gelen ve Helenlerde yeni boyutlar kazanan özgürlükçü
kültürü benimseyerek onu daha da yüceltmi~lerdir.
Ne yaz~ kt~ r ki Türkler özellikle Ikinci Mehmet döneminde Bat~'ya çok
yak~n olduklar~~ bu s~ ralarda bu Rönesans at~l~ m~ na kat~lamam~~lar, bir
dönemler Abbasiler ça~~ ndaki birinci Rönesans çal~~malar~na büyük
katk~da bulunmu~~olduklar~~halde Bat~~ dünyas~ nda olup bitenlerden, ikinci
Rönesans at~l~ m~ndan uzak kalm~~lard~ r.
TÜRK KÜLTÜRÜNÜ BUGÜN BESLEYEN KAYNAKLAR
Iran ve Arap kaynaklar~~ özünde Türkiye için daha 16. yüzy~lda
kurumu~~durumda idi. Her ne denli Türkler 18. yüzy~l ba~~ na, hatta 20.
yüzy~l içlerine de~in do~ ulu bir karakter göstermekte ise de 16. yüzy~ldan
beriye Arap ve Iran ülkelerinden gelen etki yok gibidir. Çünkü o yüzy~ldan
bu yana, yukar~da da de~indi~imiz üzere, bütün Müslümanl~ k dünyas~~
yerinde saym~~~ve daha 1 7. yüzy~ldan ba~layarak geri kalm~~l~~~ n karanl~ klanna gömülmü~ tür. Müspet bilimler hepten unutulmu~~edebiyat ve sanat
alanlar~ nda ise bütün Islam ülkeleri eskilerin b~ rakt~~~~mirastan geçinmekle
yetinmi~lerdir.
Böylece Iran ve Arap kaynaklar~~ kuruduktan sonra Türkiye 18. yüzy~l~ n
ba~~ ndan, Yirmisekiz Mehmet Çelebi'nin Fransa'ya elçi olarak gitmesinden
bu yana bat~~ kaynaklar~ ndan beslenmeye ba~lam~~t~ r.
Çizdi~imiz tabloya göre modern Türk kültürünün olu~mas~ na katk~da
bulunmu~~olan uygarl~ klar aras~nda bugün yaln~z bat~~etkeninden yararlanmaktay~z. Buna kar~~l~ k Türk kültürünün özünü biçimlendirmi~~olan Orta
Asya ve Eski Anadolu ile Selçuk ve Osmanl~~ kültür hazinelerine s~ rt~m~z~~
çevirmi~~bulunmaktay~z.
Oysa yeniden özgün bir kültür yaratmam~ z daha çok bu dört ana
kaynaktan beslenmemize ba~l~d~ r. Nitekim bat~l~~ yöntemlerle çal~~an ve
özellikle eski ya da yak~ n dönemlerin Anadolu ezgilerini i~ leyen bestecilerimiz uluslararas~~ sayg~nl~ k ve be~eni kazanan eserler yaratm~~lard~ r.
Ressamlar~ m~z aras~nda da özgünlü~e ula~anlar~ n daha çok Anadolu
konular~ n~~ i~leyenler aras~ndan ç~ kt~~~ n~~görüyoruz.
Buna kar~~l~ k mimarlar~m~z~ n büyük bir ço~unlu~u Bat~'n~n etkisi
alt~ nda eriyip gittiklerinin fark~ nda bile de~ildirler. Oysa özgünlü~e
ula~abilece~imiz konular~ n ba~~nda mimarl~ k gelmektedir. Nitekim evrensel
üne ve sayg~nl~~a ula~an ça~da~~mimarlar~m~z eski Türk yap~lar~ndan
esinlenmesini bilenler aras~ ndan ç~kmaktad~ r.
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Ancak ulusal kaynaklardan yararlanmak demek eski Türk ve Türkiye
kültür miras~n~~oldu~u gibi sürdürmek de~ildir. T.R.T.'de "Türk Sanat
Müzi~i" ve "Türk Halk Müzi~i" adlar~~alt~ nda icra edilen eserler özünde
art~k folklor alan~na geçmi~~yap~tlard~ r. Onlara günümüzün yarat~ lan diye
bakmak büyük bir safdillik olur. Bu sanatlar dönemlerini çoktan
kapatm~~lard~r. Bat~~dünyas~n~n yüzy~ llardan beri çok sesli musikiye sahip
olmas~ na kar~~n bizim hâlâ be~yüz y~l geri kalm~~~yöntemlerle çal~~mam~z,
ulusal güç ve yeteneklerimizi umursamazl~kla harcamam~z yaz~k de~il
midir?
Bu nedenle dogru ad~~türld yani Türk biçimi demek olan türkülerimizi
(Halk müzi~imizi) ve yine gerçek ad~~~ark! yani ~ark biçimi anlam~na gelen
~ark~lanm~z~~ ça~da~~düzeye ula~t~rmak zorunday~ z. Türkülerimizde ve
~ark~lanm~zda Türk olan onlar~ n yöntemleri de~il ezgilerinin ses düzenidir.
Böylece çok sesli yönteme geçmekle Türklük elden gitmeyecek, tersine
Türklük yücelecektir. Bu iki müzik türünü icra eden ve özünde çok yetenekli
olan sanatç~lar~m~ z sahneye çok kez smokin ile, yani ileri ölçüde bat~l~~olan
bir giysi ile ç~karlar. Bir ba~ka deyimle ça~da~~k~l~k içinde ilkel yöntemli bir
müzik icra ederler. Bu çeli~kiye dü~enler görünü~ü yeniye uyduracaklar~na
müzi~in içeri~ini ça~da~~uygarl~k düzeyine ç~ karsalar daha iyi etmezler mi?
Al~~~lm~~~bir müzikten yabanc~~ses ve yöntemlere ulusumuzun bütünü
ile geçi~i elbetteki çok zordur. Ancak bunun da yollan vard~r. Hele
televizyon gibi bir e~itim arac~na sahip oldu~umuz bu ça~da.
TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GELECE~I
özgürlükçü demokrasiyi, dinsel dü~ ünceden slyr~lm~~, bilimsel
ara~t~rmay~~ tan~mayan ve yine dinsel davran~~ la sanat ve ticaret yapmak
isteyen Islamc~~tutum, her çe~it ilerlemeye engel olaca~~~için sak~ncal~d~r.
Böyle bir kültür yakla~~m~~ile ne öteki Islam ülkelerinin, ne de Türkiye'nin
geri kalm~~l~ktan kurtulmalar~na olanak vard~r.
Islam dünyas~~ile dostluklar, yak~n ili~kiler ya da siyasal ba~lar kurmak
için Türklerin yeniden Islamc~~davran~~a dönmelerine hiçbir gerek yoktur.
Tersine e~er gerçek anlam~~ile Bat~l~~olabilirsek aç~k dü~ünceli, uyan~k bir
Islam ülkesi olarak Islam dünyas~ nda daha büyük sayg~nl~ k kazanabilinz.
Birinci Dünya Sava~~'n~n ard~ndan Türkiye'yi yeni bir yörüngeye
oturtmak istedi~i gün Atatürk, kar~~s~ nda tarih öncesi düzeylere dü~mü~~bir
yoksullar ülkesi bulmu~tur. Yurdunu kalk~nd~ rmak için gerekli kültür
de~erleri arayan Büyük Önder "bir lokma bir h~ rka" ile yetinen bir dünya
görü~ünden ve bütün gücünü ölüler ülkesi do~rultusunda harcayan bir
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tutumdan yararlanamazd~ . Onun için O, Bat~'n~ n güçlü, bu dünyaya ba~l~~
ve özgürlükçü demokrasi ilkelerine dayanan bir yöntem kurarak son
solu~unu vermek üzere olan Türk toplulu~unu yeniden canland~ rd~.
Türkiye'nin yüzy~l~~ a~k~n bir Bat~l~la~ ma süreci içinde bulunmas~ na
kar~~n yine de geri kalm~~l~ ktan kurtulmam~~~olmas~~çe~itli yorumlara konu
olmaktad~r. Birçoklar~ , daha do~rusu büyük bir ço~unluk ba~ar~~sa~lanmam~~~olmay~~ Avrupa taklitçili~inde ve "ulusal uygarl~ ktan sapma"
davran~~~ nda aramaktad~ r.
Oysa Türkiye'de Bat~l~la~ ma at~l~ m~ n~ n bugün bile ba~ar~ l~~
olamay~~~ n~n birçok nedenleri vard~ r:
Bat~l~la~man~ n düzeysel nitelikte kalarak Bat~l~~davran~~~yerine
sadece Bat~~ tekni~inin al~ nmas~~ ile yetinilmi~~olmas~. Türkler, yapmalar~~
gerekenin tam tersini denemi~ ler, onun için taklitten ileri gidememi~lerdir.
Ulusal ruhu yitirmek korkusu onlar~~Bat~l~~yöntem içinde yarat~c~~olmakta
engellemi~tir. Bat~l~~olman~n birinci ko~ulu dü~ünce özgürlü~üdür. Bat~l~lar~ n özgürlükçü tutumu topluluklar~na, demokrasiyi, laikli~i, bilimde,
sanatta ve ticarette yar~~may~~ (rekabeti) kazand~rarak onlar~~ yanl~~~
inançlardan ve dinsel ilkelerden uzak, bu dünyaya ba~l~, her zaman en iyi ve
en güzel ürünleri ve yap~ tlar~~elde etmek davran~~~ na götürmü~tür. Bat~l~~
olmak için ~slaml~~~~terk etmemizi öneren yoktur. Bat~l~~ davran~~~~
benimseyebilmek için gerçek bir Müslüman olmakta zarar de~il ancak yarar
vard~ r. Yeter ki laik bir yakla~~ mla dini devletten, ticaret ve kültür i~lerinden
ayr~~ tutmas~ n~~ bilelim, t~ pk~~ Araplar~n ~slaml~~~ n ilk be~yüz y~l~ nda ve
Osmanl~lar~ n da 14., 15. ve 16. yüzy~ llarda davrand~ klar~~gibi.
Bat~l~la~man~n yaln~z ayd~ n çevrede hem de onun s~n~ rl~~bölümleri
içinde kalmas~~ halka, geni~~topluluklara götürülememi~~olmas~. Atatürk
devrimlerinin ba~~amac~~ Bat~l~la~may~~ ülke düzeyinde ulusal boyutlar içinde
uygulamakt~ r. Büyük Conderle ba~layan bu ak~ m h~z~n~~azaltm~~sa da yine de
canl~d~ r. Bütün i~~Bat~l~~ davran~~~, okuma ve yazmay~~ yüzde yüz
gerçekle~tirmekle sa~lamaya çal~~makt~ r. Japonlar Avrupal~ lar gibi giyinmekte, onlar gibi dü~ünmekte olmalar~ na kar~~n özgürlüklerinden bir ~eyler
yitirmemi~lerdir. Macarlar da öyle; Bat~ l~la~m~~~olmak onlar~n sanatta
kimliklerini korumalar~ n~~engellememi~ tir. Ruslar da bu konuda güzel bir
örnek olarak gösterilebilirler. Büyük Petro (1672-1725) dan bu yana
Bat~l~la~maya ba~layan Ruslar öz benliklerini yitirmemeleri bir yana üstelik
Bat~~ kültürüne her alanda büyük katk~ larda bulunmu~~bir ulustur.
Gerekli ekonomik ortam~n yarat~lmam~~~olmas~. Bat~l~~ davran~~,
birinci s~ rada çok çal~~may~ , rekabeti ve özellikle i~~yapma ve ticaret kurmay~~
öngörür. 1960'larda sanayile~meye ba~layan Türkiye'nin özellikle Japon
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örne~ine bakarak yo~un çal~~ma ve rekabet yolu ile her çe~it alanda
endüstrile~meyi gerçekle~tirmesi gerekmektedir.
4- Bat~l~lalma ya da geli~me ve sa~l~ kl~~bir ya~am kazanmak isteyen her
ülke, her konu için gerekli kurumlar~~ ortaya koymak ve onlar~~ ya~atmak
zorundad~r. Bilimsel ara~t~ rmalar yönünden durumumuz hâlâ ilkel ölçüdedir. üniversitelerimizde bilimsel ara~t~ rmalar çok s~n~ rl~~ alanlar içinde
kalm~~t~r.
Bat~l~~ ülkelerin düzeyine onlar~n gitti~i yoldan ve uygulad~klar~~
yöntemle ula~~ld~~~ n~~ art~ k bilmemiz gerekmektedir.
Üstün Düzeyde Sosyal Bilimler Lisesi
Yap~lacak i~lerin ba~~nda, fen lisesi kurdu~umuz gibi, üstün bir sosyal
bilimler lisesi açmam~z gelir. Türkiye'nin bütün ortaokullar~ ndan her y~l
mezun olanlar aras~ ndan seçilecek yüz kadar yetenekli çocu~u paras~z yat~l~~
bir lisede yo~un bir biçimde e~itmek k~sa sürede istenilen sonucu verecektir.
Lisenin ö~rencileri en seçkin ö~retmenler taraf~ndan, hatta belirli say~da
üniversite ö~retim üyelerinte e~itilmelidir. Bu lisede bir haz~rl~k s~n~f~~olmal~~
ve ö~renciye bu okulda sa~lam bir Türkçe, en az~ndan bir mükemmel
yabanc~~dil ile birlikte sosyal bilimler alan~ ndaki ça~da~~zihniyet ve bilgiler
ö~retilr~~elidir.
Bu liseden ç~kacak gençler sosyal bilimlerle u~ra~an fakültelere girerek
oradaki çe~itli dallarda asistanl~ k s~navlar~n~~ kazanacak güçte olacaklard~ r.
Böylece üniversitelerimizdeki bütün sosyal bilim dallar~~ yurdun her
kö~esinden gelmi~~en iyi yeti~mi~~ve en yetenekli gençler taraf~ ndan
beslenecektir. Bu lisede yeti~enler aras~nda Türk kültürüne yön verecek
bilim ve dü~ün adamlar~, yazarlar, diplomatlar, gazeteciler ve politikac~lar
da yer alacakt~ r. Böyle bir sosyal bilimler lisesinin kurulmas~~ için
yurdumuzdaki ö~retim vak~flarm~ n ön ayak olmas~~ temenni olunur.
Unutmamal~~ ki, Osmanl~lar parlak dönemlerinde öngördü~ümüz üstün
düzeyde sosyal bilimler lisesinin bir benzeri olan "Enderun Mektebi"nde
okumu~~kimseler taraf~ndan yönetilmi~tir.
Türk Akademisi
Bugün say~lar~ n~n artm~~~olmalar~ na kar~~n Türk üniversitelerinde
bilimsel ara~t~rma gerilemeye ba~lam~~t~r. Çünkü üniversitelerimizde 1965'
ten beri kitap ödenekleri gereksinmenin ancak küçük bir yüzdesini
kar~~lamaktad~ r. Hatta baz~~ üniversite enstitülerince hiçbir kitap sat~ n
al~ namamaktad~ r. Bu durumda yak~n bir gelecekte Türk üniversitelerinde
bilimsel ara~t~ rma toptan kalkm~~~olacakt~ r. Oysa Türk ö~retim üyelerinin
en a~a~~~yüzde ellisi birinci s~n~f ara~t~ r~c~~düzeyindedirler. Bu denli yetenekli
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bilim adamlar~ m~z~~ körletmemek için bir an önce Türk Temel ve Sosyal
Bilimler Akademisi'nin kurulmas~~ gerekmektedir. Türkiye'nin yeni kurulacaklarla 25'i bulacak olan üniversitelerinin her birinde düzinelerce bilim
dal~~ için kütüphane ve ara~t~ rma arac~~ sa~lanmas~~ olanak d~~~d~ r. Sadece
gerekli kitapl~ klar~ n kurulmas~~ yüzlerce milyar~~ a~ar. Bu nedenle daha
varl~ kl~~ günlerimiz gelene de~in ~imdilik hiç olmazsa Ankara'da bütün temel
ve sosyal bilimleri kapsayan bir kuruma, yeni bir akademiye gereksinme
vard~ r.
Türkiye'de bir an önce Türk kültürünün her dal~nda tam mevcutlu
kütüphaneler ve zengin ar~ivler kurmak olana~~ na sahip organlar kurulmal~d~ r. Bunlar sosyal bilimler için ~u konular~~ i~lemelidir:
Türk yaz~ n~~ ve Türk yaz~ n tarihi,
Türk sanat~~ ve Türk sanat tarihi,
Felsefe, bilim tarihi, psikoloji, sosyoloji, pedagoji, sosyal antropoloji,
Türk ve Türkiye folkloru ve etnografyas~~ ile Türk müzik tarihi,
Türk co~rafyas~,
Eski Anadolu dilleri ve kültürleri (Kafkas, Ermeni, vb. dilleri ve
tarihi konular~~ da bu bölümde ara~ t~ r~ lmal~d~ r),
Anadolu arkeolojisi (Prehistorik devirlerden Bizans ça~~~sonuna
de~in),
Arap ve Iran dilleri ve kültürleri,
Balkan dilleri ve kültürleri,
~~ o) Slav dilleri ve kültürleri.
Dil ve Tarih alanlar~~ yukar~daki listeye al~ nmam~~t~ r. Çünkü her iki
konu için birer kurum mevcuttur. Atatürk'ün kurdu~u bir Dil Kurumu
vard~r, ayr~ca yeni Anayasa tasar~s~ nda bir Dil Akademisi öngörülmü~ tür.
Yine Atatürk'ün kurdu~u Türk Tarih Kurumu ise zaten bir akademi
hüviyetini ta~~makta olup Uluslararas~~Akademi Birli~i'nin Union Acade"mique Internationale'in, bir üyesidir.
Temel bilimler için de ayn~~ ölçü ve önemde ara~ t~ rma organlar~~
kurulmal~d~ r.
Üç üniversitenin kurulmas~ n~~ ve ya~at~lmas~ n~~ kar~~layacak olan para
ile, Türk Akademisi'ni ortaya koymak mümkündür. Türkiye kurdu~u her
bir üniversite için milyarlarca lira sarfediyor. Türk ve Türkiye Kültürü ile
Ça~da~~Temel Bilimlerini toptan ve eksiksiz i~leyecek bir büyük ara~t~rma
kurumu için üç üniversiteye ayr~lan paray~~vermek herhalde çok olmayacakt~ r. Buna kar~~l~ k Türkiye ancak böyle bir kurumla, yeni akademi ile ça~da~~
uygarl~ k düzeyine ula~mak olana~~n~~bulacakt~r.

TÜRKIYE'NIN KÜLTÜR SORUNLARI

269

Temel ve Sosyal Bilimler Akademisi ilgili kurulu~ larla Hükümetin
önerece~i aktif ve emekli bilim adamlar~~ aras~ndan Devlet Ba~kan~ n~ n
seçece~i 6o üye tarafindan olu~turulmal~d~ r.
Akademi, devlet kurulu~lar~~ ile de ili~ki kurarak Türkiye'nin bilim ve
kültür sorunlar~~üzerinde üç ve be~~y~l süreli ara~t~ rma projeleri geli~ tirmeli
ayr~ca akademi d~~~ ndan gelecek proje önerilerini de inceleyerek gerekli
olanlar~m yurdumuzun bilim uzmanlar~~ taraf~ ndan gerçekle~ tirilmelerini
sa~lamal~d~ r.
Projeleri gerçekle~tirecek bilim adamlar~ na müesseselerinden ald~ klar~~
maa~lar~~ d~~~ nda hiçbir ücret ödenmeyeck ancak kendilerine tam mevcutlu
kütüphaneler, gerekli sekreter, her çe~it araç ve gereç sa~lanacak, yazd~ klar~~
kitaplar akademi tarafindan bas~lacakt~ r.
Söz konusu uzmanlar ara~t~ rmalar~n~~ üç y~ll~ k, be~~y~ll~ k planlar
biçiminde gerçekle~tirecekler, yararl~~olmayanlara yeni projeler verilmeyecektir. Gerekli durumlarda akademinin önerisi ile ara~ t~ rmac~lara bulunduklar~~ kurulu~lardan 6 ay ya da bir y~l ara~t~ rma izni sa~lanacak,
sonuçlar~ n~~ üç y~lda yay~ na haz~ r duruma getirmeyenlerle bir daha i~birli~i
yap~lmayacakt~ r.
Akademinin statik bir organizmaya dönü~mesini önlemek için böyle
bir tutum zorunludur. Bu ko~ula uyulmay~ p projecilere maa~~verilirse
akademi çal~~malar~~ k~sa dönemde dinamikli~ini yitirir, statik bir bünyeye
dönü~ür ve asalakla~~ r.
Bu çe~itli kurumlar Bat~~ ülkelerinde oldu~u gibi Rusya'da ve Balkan
ülkelerinde akademi ad~~ alt~ nda çal~~maktad~ rlar. Ayr~ca Fransa'da"Centre
National de la Recherche Scientifique" ve Almanya'da "Forschungsgemeinschaft" adlar~~ alt~nda ayn~~ i~leri gören bilimsel organlar çal~~maktad~r. Türkiye bu konuda çok geç kalm~~t~ r. Daha çok gecikmesinde
büyük sak~ ncalar vard~ r. Yeniden üstün düzeyde bir kültüre ula~mam~z
sözünü etti~imiz bilimsel çal~~ma merkezlerinin kurulmas~na ba~l~d~ r. Ba~ka
türlü geri kalm~~l~ ktan kurtulmam~z olanaks~zd~ r.
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