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L'Humanisme d Venir,—Unive~rsite d'Ankara Faculte des Lettres— Institut de Philologie Classique 6. Ankara
Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi 1960, IV —258 Sa.
SUAT S~NANO~LU,

Hemen söyliyelinb: Yazar~, Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinin Yunanca Dil ve
Edebiyat~~profesörü olup Idasik ö~retimin y~~rdumuzda yerle~mesi için sebatl~~çal~~malar~yla tan~nm~~~olan bu kitap, denebilir ki, hem ele ald~~~~konu, hem bu konuyu i~lemesi aç~s~ndan son y~llarda yurd içinde yay~nlanm~~~eserlerin önem bak~m~ndan en ileri gelenlerinden biridir. Çünkü, sadece ba~l~~a bak~lacak olursa, eserin
gelece~in Humanismas~n~~ inceledi~i saml~ r, oysaki yazar, Humanisman~n as~l
anlam~na sad~k kalm~~t~ r ve onun filolojik-tarihsel bir incelemesiyle yetinmekten çok uzakt~r; aksine, Türkiye hattâ dünya için mümkün olan biricik e~itim
ilkelerinin neler olabilece~i konusu üzerinde durmaktad~r.
Yazar, ~imdiye kadar gösterilen bütün çabalara ra~men yurdumuza gerçek
Bat~l~~ e~itimin neden giremedi~ini incelemekle i~e ba~lamaktad~r: Bat~da tahsilde
bulunmu~~olan genç ö~renci, orada içinde bulundu~u ~artlar~n ona ba~~~lad~~~~vecdin içinde, kendi yurdunda e~emen olan durumu kolayca unutuyor; fakat bu durumla kar~~~kar~~ya gelince, bir insan toplulu~una yüzy~llardan beri yerle~mi~~olan
inançlar~, al~~kanl~klar~, yani toplumun normlann~~ te~kil eden esaslar~~ bir ç~rp~da
söküp atman~n nekadar güç bir i~~oldu~unu gözden kaç~rm~~~oldu~u için, hayal
k~r~kl~~~na u~nyor. 'üstelik yurdunu de~i~ tirmek karariyle çal~~mak isteyen genç,
iki yanl~~ bir durumun içindedir: Bir yandan, kendisi, ald~~~~e~itim gere~ince, gözlemlerini genelle~ tirip kavram haline sokatruyor, öte yandan, toplum, Bat~n~n dinamizmini kabul etmek istedi~i halde, içine gömülü bulundu~u birkaç yüzy~ll~k törelerden ve al~~kanl~klardan kendini kurtaram~yor.
Bunun sonucu, dedi~imiz gibi, hayal k~nkl~~~d~r, ve e~er genç, Bat~da Humanist bir formasyon alm~~, Yunan ve Roma kültürlerinin ve bunlar~n Bat~daki yap~c~~ve kurucu rolünü kavram~~~ise, o zaman kendi hali kar~~s~ nda isyan edecektir.
I~te bu basamaklardan geçmi~~olan ve Atatürk ilkelerinin tehlikeye dü~ebilece~ini anl~ yan yazar, Atatürk devriminin yeni bir tefsirini vermekte ve ~u sonuca
varmaktad~r ki, Bat~n~n birkaç yüzy~ll~k tecrübe ve görgüsünün canl~~ve somut bilgisine dayanan bir e~itimi yeni ku~aklara vermekle, yurd tam ve gerçek anlamda
bat~l~la~t~r~labilir, hattâ bu bat~l~la~maya "Insanl~~~n zihin geli~mesinde Türk ulusunun pay~" denebilir. Türkiye, klasik Ilkça~la bugünkü Bat~~dünyas~~aras~ndaki
ba~~nt~r derinli~ine kavrarsa, hem Bat~n~n köleli~inden kurtulmu~~olur, hem sözün en iyi anlam~nda Bat~l~~olur, hem de Bat~l~~olm~yan uluslara, gerçek uygarl~~a
yönelmekte yol göstermi~~olur. Bunu da ancak Türk ulusu yapabilir, çünkü onun
büyük talihi, sinesinde Atatürk'ü yeti~tirmi~~olmas~d~r.
Buraya kadar k~sa özetini vermi~~oldu~umuz dü~ünceler, kitab~n giri~~temas~n~~ te~kil etmektedir; bu anla.~~ld~ktan sonra, eserin as~l temas~na geçebiliriz: Nas~l
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oluyor da Humanismamn derinli~ine anlay~~~~gerçek e~itimin temelini ve ruhunu
te~kil ediyor? Yazar bu soruya ~u cevab~~vermektedir: Bat~~denince, H~ristiyan Bat~,
bir de teknik yoliyle tabiat üzerine e~emenli~ini kuran Bat~~ anla~~lmaktad~r; fakat
bu ikisinin yan~nda bir de Humanist Bat~~vard~r ki, onu as~l Bat~~yapan budur.
Çünkü bu Humanisma sayesindedir ki Bat~, insan~~insan k~lan, bu sebeple de her
do~ru e~itimin biricik özü olmas~~gereken hürriyete: dü~ünce, ya~ay~~, vicdan hürriyetine, bir kelime ile, ki~ili~in hürriyeti kavram~na ba~lanm~~~ve bunu geli~tirmi~tir. Ve yazara göre Bat~~ insanl~~~~-baz~~ duraklamalar ve k~vr~ mlar bir yanaYunan'~r~~ve Roma'n~n Humanist bir ~ekilde anlay~~~~sayesinde daima bir düz çizgi
üzerinde, ve bu yolda yürümü~tür.
Demek oluyor ki yazar, insanl~~~ n, ve özellikle Bat~~insanl~~~n~n, ve insan~n içkültürünün geli~mesini rölativist bir görü~le aç~klamad~~~~gibi, Oswald Spengler
yahut Arnold Toynbee gibi "cyclique" kültür teorilerini kabul etmemektedir. Çünkü, dedi~imiz gibi, ona göre insanl~k için bir tek gerçek ilerleme vard~ r, o da ancak
ve ancak e~itimi klasik filoloji ile temellendirmelde mümkündür. Böyle olunca,
yazar H~ristiyanl~~~n Bat~~ kültürünü te~kil eden ana-unsurlardan biri olarak görülmesinin de aleyhinde olacakt~ r; nitekim öyledir.
Sinano~lu'nun "idealist" olarak nitelildendirebilece~imiz bu "mutlakiyetçi"
görü~ ü, herkesçe kabul olunrruyacak, türlü itirazlara ve tart~~malara yol açabilecek,
birçok dü~ünür taraf~ndan tek yönlülükle suçland~r~ labilecektir. Fakat burada,
kendi özel dü~üncelerimizi bir yana b~rakarak ~urasm~~kaydetmeliyiz ki, yazar, her
insan ve her toplum için de~er ta~~yan biricik e~itimin Humanist ve filolojik e~itim
oldu~u postulat'~n~, yurdumuzda nadir görülen bir ciddilik ve tutarld~kla ve konusunu iyice kavr~ yan bir bibliyografyaya dayanarak temellendirmektedir.
Bunun için ilkin, Bat~l~~olnuyan dünyan~ n neden her türlü tarihsel ve ideal
ara~t~rmaya kapal~~ oldu~unu incelemekte ve bu arada, Bat~~Avrupa ve Amerika
bilim ve tekni~i ile temas~n sonunda Bat~l~~olm~ yan dünyada meydana gelen buhran~n analizini yapmaktad~r. (Bu vesile ile, Almanyadan gelip toplum üzerindeki
yarg~lara çok kötü etkileri olmu~~olan Kültür-Uygarl~k ikili~inin nekadar yersiz
oldu~una, tekni~in ancak Humanist anlay~~ la beslenen bir bilime dayan~rsa insanl~ k
için olumlu olabilece~ine gere~i gibi i~aret etmektedir).
Bundan sonra yazar, Türkiye'yi bat~l~la~t~rma çabalar~~üzerinde durup, Türkiyenin her türlü e~itim probleminin dayand~~~~Atatürk'ün, bir Türkün kaleminden
ç~ kan en güzel moral portresini, -Atatürkün kendi sözlerinden ilham alarak- çizmektedir; ve bu portreye dayanarak yazar, ~imdiye kadar Türk devrimi üzerine yap~ lan,
ço~unu bildi~imiz, tefsirlerin neden yetersiz oldu~unu bildirmekte ve, dördüncü
diye i~aretledi~i kendi tefsirini vermektedir: Türk devrimi, Do~unun ak~ld~~~~olan
mistik yahut dogmatik de~erler sisteminin reddi ve onun yerine rasyonel ve insanc~~bir temele dayanan yeni bir de~erler sisteminin konmas~d~ r; o zaman filolojik
e~itimin kabulü, zorunlu bir sonuç olacakt~r.
Bundan sonraki bölümler, tam bat~l~la~ma ile Türk Humanismas~n~~ve bu Humanismar~m uyand~~~n~~gösteren bir s~ra olay~ ; bu arada, Ankara Üniversitesinde
Sinano~lu'nun da önayak oldu~u klasik diller ö~retimini; yeni bir klasik ilkça~~görü~ünü, Türk Humanismas~n~ n özünü (bunun Italyan Humanismas~n~n tersine, d~~ardan gelen bir uyar~c~~ile ve ulusun kendini koruma iç-güdüsüne dayanarak do~-
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du~unu, ve inceleme ve ders alma konusu olarak sadece klasik Ilkça~~de~il, fakat
Italyan Humanismas~mn, Rönesans~n ve ondan sonra gelen ça~lar~n bulundu~unu)
incelemekte ve Türk Humanist hareketini temellendirmektedir.
Son bölüm, gelecek olan Humanismaya ayr~lm~~t~r. Kitab~~ ad~m ad~m izlemekten vazgeçip ~una i~aret edelim ki yazar, önce de dedi~imiz gibi, tutarl~~ ve mant~ kl~~ ele~tirme ve incelemelerinin sonunda, a~a~~daki sözlerle ~emas~n~~verebilece~imiz bir bilgi teorisi kurmu~ tur, öyle bir bilgi teorisi ki, epistemolojik s~n~ rlar~~ a~~p
bütün bir felsefenin anahatlar~n~~ vermektedir, çünkü yazara göre bu teori, ayn~~
zamanda bir zihin teorisi, daha do~rusu zihnin tarihsel geli~mesnin teorisidir:
~~— Filoloji: Gerçe~in statik cephesi
(Belirli bir insan eserinin gözleminden hareket edip onun, ki~isel zihin birli~i
alan~nda tan~nmas~na götürür).
2 - Tarih: Gerçe~in tarihsel cephesi
(Insan eserleri üzerine usavurmadan hareket edip yarg~ ya götürür).
3 — Felsefe: tdeal'de statik cephe
(Gerçe~in ideal, somut de~erlerinin incelenmesidir).
4 — Felsefe Tarihi: Ideal'da tarihsel cephe
(Ideal de~erlerin tarihidir).
Bu dört bilgi seviyesiyledir ki, insanl~~~ n bütün zihin tecrübesini kavrayan bir
senteze var~lm~~~olur.
Dördüncü seviyeye Felsefenin Felsefesi, yani ideal de~erlerin felsefesi kat~lacakt~r ki bu, ebedi olarak do~ru yahut mutlak olarak ideal olana götürecektir.
Önce de k~saca i~aret etti~imiz gibi, kitapta geli~tirilen dü~üncelerin baz~lar~~
tart~~maya, hattâ ~iddetli itirazlara yol açacak niteliktedir. Baz~~kimseler, eserin ç~k~~~
noktas~na, kimi idealismine tak~ lacak, kimi ise metafizik olm~yan bu kitab~n metafizik köklerini k~nayact~ r. Fakat bunlar, eserin de~erinden bir ~ey kaybettirmez;
tersine, bu haliyle kitap, toplumumuzun belki en büyük derdi olan e~itim derdi
üzerinde dü~ündürmekte ve bu alanda dü~ üncelere ilham vermektedir. Onun için,
Sinano~lu'nun çal~~mas~, bizce hat~r~~say~l~r bir ba~ar~~ile sonuçlanm~~t~r. Her Türk
ayd~mn l'Humanisme Venir'i en büyük dikkatle okuyup, bunda geli~tirilen dü~ünceler üzerinde derin dü~ünmesi gereklidir.
N. H.
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