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«Kalpler kaplardlr, kaplann iyisi 
iyiliklere kap olandlr.» 

Oniversiteler ve genglik uzerine soyleyeceklerimize gec;meden 
once, gagnnlZda, insan . kavrammm nasil yorumlad.J.gma klsaca te· 
mas etmek istiyoruz .. 

insan insanla YaA?ar, onu arar, onda ve onunla kendisini bulur. 
uinsanm ufku, yin~ ~and.J.r." diyen Yahya Ke:r;nal'in bu d~llncesi, 
ta~1d.J.g1 mana ve mahiyeti itibariyle gonlUm.uze taht kurmu~ gllzel 
sozlerden b:lridir. 

D~iinme yeteneginden dolaYJ. kendisine «e~ref-i mahhikat» de; 
nilen insarun deger grafigini tarihi perspektifi ic;inde kaba hatlarla 
~oyle bir.degerlendirdigimizde, onun bu noktadan, imtiyaz1 alan idrak 
ve ~uuru · kaybedince hlZla «esfel-i mahlUkat» derekesine d~tugllnu 
veya d~Urilldugllnu goruyoruz. 

· Hayatm tazyikleri kar~1smda fertteki nih; yerini yava~ yava~ 
inadde kahbm~ terketmek zorunda · kalm.I~tlr. Zorunda kalml~trr, di
yorum; <;Unku, ferdin tek ba~ma cemiyet kaosunun kar~1smda du· 
ramayacag1 bir haJnkattir. Dlln dura~iliyordu, der iseniz, dllnlln in· 
sanrm ayakta tutacak pek c;ok muessese vardl, derim. Gllniimllz in
sani; mllspet m·anada elinden tutacak bu tiir muesseseleri yarunda 
goremedigi gibi, pek gok menfi muessesenin de baskls1 altmdadJ.r. 

'$ahsiyetin lezzetini tatma ~ansmdan mab.nim kalan insan, ken
disini cemiyetin de, maddenin de boyundurugundan kurtaramamak- , 
ta, idrakini saran ipleri krrarak; ilmin, san'atm ve ~ sesine ne 
yaZlk ki ko~amamaktadJ.r. <;iinkii, oz~u besleyen butun damarlar 
tlk~trr . . 

<;agliDlZm insam, insaru klymetlerini «insanca prensiplere» da
yamak yerine, estetik degerlerini bir avuc; kezzap ic;inde eritmekte 
ve hakimi oldugu e~yarun hiikmllne kaYJ.fsiz ve ~artslZ nza goster
mektedir. 

(*) Sel~uk Universitesi Fen- Edebiyat Fakilltesi Ogreti.m tiyesi. 
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Teknoloji, demir yumruguna hapsettigi insan kalbinin biiti.in 
damarlaruu bir bir tlkarken, sosyal baslolar altmda bunalan insan 
§uurunu. da e§yanm ~ ezberlemeye zorlamaktadrr. 

Kainatm · ozu olan ins an, bu sonuca isyan etmeden, «teknik 
ilerleme ancak benim ideal ve iradem altmda tahakkuk edebilir» di
yemeden rUhunu esir etmi§ olmanm lZdrrabiru ya§amaktadrr. 

insan ararlZ, nerde o ilisan Tannm 
Vicdan sorarlZ... kalmach vied an, Tanrrm 

diyen §airimizin isyanma katilma.mak elde degil ... 

insan unsuru iizerine ISrarla duru§umuz sebepsiz degildir. Ma
kinaya ragmen, dugmeye basan el yine insanmdrr. Bu sebeple, insa
ni degerlerin lnzla c,;ozwdiigu ·ortamlarda, yeni luymetier aramak 
kadar ~e belki de, daha c,;ok mevcut klymetlen gormege ve goster
mege c,;ah§mak gerekir. 

Bunun ic,;in, insan ve san'at arasmdaki m:uvazene ve alakaYI cid
diye~le ara§tlrmak ve san'atm terbiye sistemine gitmek §arttlr. Bu 
§art ilmin konusudur,. ilmin kaynag1 ise iiniversitelerdir. 

Oniversitelerin toplum hayatmnzdaki yeri oylesine buyiiktur ki, 
ondaki ba§anslZhk biitiin memleket sathma yayilm.a karakteri ta§rr. 
12 Eyliil oncesini dii§iinelim, bu endi§emizde haks1z olma~grimz go
rillecektir. Tarihte de bu boyle olmaiDJ.l1 nndrr? Egitim muessesele
~deki iereddi, hemen butiin sahalarda kendisini gostermi§, impa-. 
ratorlugun batl§nn ha~lann§trr. Bl! itibarla, gerc,;ek mana_9.a bir 
iiniversite ilkin, ic,;inde bulundugu veya i<;inde kuruldugu cemiyetin 
klymet hiikiimlerini ve inanl§larnn, felsefesini kendi gaye, vas1ta ve 
insan unsurlan e§ligmde ele alarak yorumlamak sliretiyle, halkm 
dii§i.ince sistemini ilmin konusu yapmahdrr. 

··- ·. Milletlerin beyni olan iiniversiteler, bu noktadan hareketle, biin
yelerinde mutlaka hallun felsefesini tespit etmege c,;:ah§an organlar 
teessus ettirmelidirler. Milletin kiiltiir merkezi, halktrr veya ba§ka 
bir deyi§le, halk millet kiiltiiriiniin kaynagrdrr. Bu kiiltiir, iiniversi
telerin ilgili iinitelerinde toplanmah, or ada i§lenmelidir. Millet ·ira-" 
desinin zirvesi olmak durumundaki bu miiesseseler, milli egitimin 
ana hatlaruu milli killtiirden c,;lkardlktan sonra, milletin aksiyon 
merkezlerine, okullarma, egitim ve ogretim camiasma luzla aktar
Illahdrr. l§lgm merkezden muhite yayllchg1 gozden rrak tuttilmama_. 
hdrr. «Bir iiniversite vicda.nmm bulundugu yerde zeka lollc,;lara-is-

tikamet verir; siyaset tefekkiiriin emrinde · olur.~ 
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Sosyal nizam ve intizamm saglanmas1 huslisunda, milli cemi
yet mi.marisinin temel ta~lan olan edebiyat, felsefe, sosyoloji, hukuk, 
ilahiyat, psi.koloji, giizel san'atlar gibi ilim odaklannm elele, omuz 
omuza gonill birligi. ve beraberligi i<;inde c;ah~malanm saglamak, 
yukanda saydlgliDlZ gorevlerin icrasmda ona yardlmc1 olacaktrr. 

Cnemini ac;lklamaya c;ah~tlgrmrz bu faaliyetlerin ihyas1 ic;in, 
Oniversitemizde kurulan «Mev lana Ara~trrma Merkezi», «Selc;uklu 
Ar~trrma Merkezi,ne bir halka daha eklenerek «TURK HALK KOL
TORUNO ARA$TffiMA MERKEzi,.,nin de kurulmas1n1 gormek en 
biiyiik emeli.mizdir. 

Bu merkez; halk, halk edebiyat1 ve halkc;Ihk. konularmda ara~
trrma ve inceleme-degerleildirme yapar:ak, soz konusu killtiiriin ana 
yap1s1n1 tespit etmek gibi bir biiyiik gorevi uhdesinde bulundura
caktrr . 

. Hareket noktannz Atatiirk'iin ~u ciimleleridir: «Arkada~lar! 

... ba~an i<;in aydm ve halkm zihniyeti ve hedefi arasmda ahenk ol
inasi ~arttrr. Aydlmn halka telkin edecegi iilkiiler, halkm r1ih ve 
vicdapmdan almnlli} olmahdlr.» Tespit ne kadar yerinde ve ·giizel. 
Kor bir batl tiltsa~ baZI genc;lerimizin, bu satrrlan ibretle ve di.kkat
le · okuinalar1n1 isteriz. 

Tiirk cemiyeti yillardlr, bu aydm halk. kopuklugunu her sahada 
insafsiZca ya~amaktadlr. Bu kopuklugu A~lk Veysel <;ar*-Me.st· adh 
~iirinde <;ok giizel bir ~ekilde dile getirmi~tir. S_oz konusu· ~iirde Vey
sel; :palkl temsil eden c;arlkla, aydlm t~lJlsil edEm mest arasmda ~oy
le bir diyalog kurmaktadlr : . . . 

· <;ank mest'e sesle.niyor : 
Aman karde§ ~ok ii§iidiim 
Sen ko§ede ben dl§arda 
Sehln ilde karde!j idim 
Sen ko§ede ben dl§arda 

Mest'in verdigi cevap, · aydm kay1ts1zhgmm en bariz ornegidir : 

Elin yiiziin ~amur 
' Gft ahrrda lozuisene 
· Laf istemem uzun ~ene 

. . 
Ben ko§ede sen d.l§arda . . 

<;ank ~aresiz isyan ediyor : 
. . -

Sen de deri ben de deri 
Goriiyon mu kor ·kaderi 
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Sen tutmu§sun mevkileri 
Sen k~§ede ben dl§arda 

Veysel'in -goillu bu zitla§maya raz1 degildir, her iltisine de §oyle 
seslenir: 

~es~ ~ariktur, ~arik mesttir 
Yiiriirlerse aym sesfu 
Veysel soyler bir nefestir
Gah i~erde, gah d!§arda. 

EdebiyatrmiZa da akseden bu aydm-halk ikiligi ve bunun dogur
dugu sonu~lar bir ba§ka yazimiZm konusu olacagmdan, sozu fazla 
uzatmadan diyoruz ki : Halktan ve hayattan ba§lama z~niretini duy
mayan aydm, halka srrt ~eviren her muessese er veya gee; yliolma
ya mahklimdur. 

· Bu hususta, Sokrat'm «Kendi kendini bil» veya Yahya Kemal'in 
«~ektepten Memlekete, muddealan bize rehber olmalidrr. Gerek 
aydm-halk ve gerekse killttir ve medeniyet mefhlimlannm telifi yo
luna gidilmes~ ve asli degerlerimizin araf}trrilmasi keyfiyetinin mu
naka§aSI mumktin degildir. Ziya Gokalp, brr yaz1smda: << •• • kitapla
rrmiz harsrm1zm objektif tetltiltiyle yazilmadi~ ic;in tahsil yapanlar, 
ic;timai hayatrm1zda muessir olamamaktadrrlar» demektei:ii.r: - lf]te 
egitim hayatimizm en buytik gedigi budur. Kendi degerleriyle yog
rillnlayap. sistemin tirettigi insan unsuru cemiyetimize, ilim hayati-
miZa ge~eken fayd~YI saglayamamaktadrr. · 

Bunun sebeplerini klsm:en bP.lir.ttik. ;limdi de, .fuiiversitelerimize 
emanet edilen genc;lerimize ve onlanh prob~emlerine . klsaca if]aret et
mek istiyoruz. 

Derler ki, bir milletin genc;ligi ne ise istikbali de odur. Dogrud.ur. 
Millet hayatmm, bekasmm temeli olan genc;lerimizin her hareke
tinden aile kadar egitim makamlan da sorumludur. Terbiye hasa
dma hak kazanabilmek ic;in eltimi usUltine uygun yapmak gerek.ir. 
Mehmet Akif, bir §iirinde : «Ekilmeden bic;ilen · tarla nerde var? Gas
ter.» derken, ne kadar haklidir. 

. . 
«Emanetleri ehil ellere teslim ediniz.» Hadis-i ;lerifi mucibince, 

egitim kurumlarma emanet edilen genc;lerimizi mustakbel hayati"' 
nnzm sahipleri olarak once; ahlaken, sonra da fikren bu memleket 
gerc;eklerine_ en uygun _ ta:rzda yeti§tirmek zorundayiZ. Genc;ligimizin 
uzviyetini dar zaman ve mek~ar ic;ine hapsetmek yerine, onlarm 
gonill diyarlarmi gtizel imajlarla, fikirlerle ve hislerle zengin].ef}tir-
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meli, dii§iince ufuklarrm geni§letmeliyiz. Onlan, manevi lezzetlere 
kapayan kaynaklan kurutmahYJ,Z. 

Sahipsiz ve rehbersiz kalan genc;ligim.iz, enerjisini tiiketebildigi 
ortamlarda kendi iradi giiciinii kendi elleriyle c;iiriitmek tehlikesi ile 
yiizyiizedir. Ruhsuz ve hayatla alakaslZ egitim sisteminin gere~tigi 
OlQiide kurtanCI olamadlgl tecriibe ile Sabittir. 

Bu biiyiik enerji, millet ic;inde fakat ona yabanc1 unsurlar ola
rak eriyip alanaktadlr. Bu insan erozyoriunun oniine nas1l ge<;ile
cektir? Yillardlr bu konularda. pek c;ok §ey soylenmi§ ve yazllml§trr. 
ileri siirillen ·her giizel fikir, ka~tlarda veya goniillerde sakh kal
ffil§, tatbikatta uygulanma imkam bulamami§tlr. 

Bulamamr§trr, Qiinkii egitim mes'eleleri moda gibi silt degi§en 
bir aktiialite ic;ine itilerek, ferdi tasav\rurlarla icra mevltiine sfu·iik
lenmi§, egitim programlanndaki gayr-i tatbillik, §i§kinlik, ifrat ve 
teferniata feda edilen genc;lerimiz, sadece zeka ve zilmi meleke ola
rak ele almm1§, gonlii klsrr brrakll.rrn.§trr.. Boylece mektep ortamm
dan s1yrllan genc;lerimiz, mektep dl§mdaki_ ylia.c1 giic;lerin baskls1 
altmda bunahp kalml§lardrr. 

Mpli nihu alamamanm yalmzhg1, gencimizi atudJ.g1 hayat or
tammda da §a§km ve c;aresiz bn·aknu§tlr. Milli rU.hu yapan da, Yl
kan da mekteptir. Bu sebeple diyornz ki, gen<;ligimizi t~rihe gomiilii 
hayat kaynaklanna, milletimizin orf ve adetlerini yansitan nih otag
lanna gotiirmeliyiz. Buralardan alchg1 ilham ve zevkleri c;agm, i!
min ve san'atin 1§1g1 ile yogurmahYJ.Z. Bugiiniin ve yannlann seiil.
meti iQin bunlar mutlaka yapllm~lrdrr. 

Zaman zaman gozlenmi gec;rni~e dondiirerek, dii§iiniirfun; ya
km donemlerde genc;Ie1im.izi kutupla.f}maga iten saikler nelerdi? di
ye. , ·Her defasmda vardlgrm sonuc; ayn1drr. Elde ettigim neticeden 
anhyorum ki, vahdetin .. yekpare haltik.atinde birle§ilmedik<;e, egitim 
sistem.imizin rUhi bo§luklart doldurulmadi.kc;a, memleket sathmda, 
bugfui klsmen hafiflemi§ goriinen buhranlar varhguu iQten ic;e siir
diirmeye devam edecektii. 

Kanaatimizpe bu buhranlarm gerc;ek sebebi, cemiyette gec;erli 
bir felsefi dii§iincenin olmamas1 veya c;ok c;e§itli ohnasmdandrr. 

Bu ic;timai karl§lkhk sebebiyle, yillar boyu genc;lerimize aderin» 
ya§amak yerine «lnzli ya§amak» psikolojisi hakim oldu. Nasll olma
sm ki, basrm ile televizyonu, ile ve egitimi ile ona benimsetilmek is
tenen §Uur bu idi. Haya duygularma pusu kurmu§ giic;lerle bir ba-
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§IDa nasJl sava§abilirdi ki? Derin .ya§ayabilmek ferdin tek' · ba~m:a 
ba§arabildigi bir hayat tarz1 degildir, elbette. 

Cemiyetimize ve hassaten genc;ligmuze boyle bir hayati hazrrla
yacak clan; mes'uliyeti had safhadaki egitim miiesseselerinin ve dev
letin gorevidir. Egitim planmda kalem kullananlara sesleniyoruz: 

Siz, genc;lige ruh-fikir ve goniil , giic;lerini beraberce bir a h enk 
ic;inde kullanmalan §uurunu verebildiniz mi? 

Siz, onlara ge<;mi§in ilim ve irfan pmarlarmdan sunabildiniz mi? 
Odag1 a§k ve iman clan yeni bir anlaYl§la, c;agm ihtiyac;larma 

cevap verebilecek ahlak, ilim, san'at ve felsefe yollan ac;abildiniz mi? 
Farkh fikirlerin c;arpl§masmdan hakikat §im§egi c;akar diyebil-: 

diniz mi? Ve fikriri. bittigi yerde kaba kuvvetin hakim oldugunu a n
latabildiniz mi? 

Yillirdrr ya§lyoruz sandlgliD.l.Z ya§anmayan hayatlmlza, goniil
hanemizdeki a§km, heyecanm yokluguna, mes'uliyetsizligimize on
lar da ortak etmenin vebalidir ya§adlklarmuz. 

Derler : Derin bir yar ad.Ir koksiizliilr 
Budur alemde hudutsuz ve hazin oksiizliik 
SIZlati.r baZI saat ler da yamlmaz bir acJ 
Kokii toprakta kahp kendi kesilmifl agac1. 

Genc;ligimizin ugradlg1 gadr budur. 

«Mazisiz bir hal tasavvur edilebilir, fakat bir gelecek tasavvuru 
i.mkans1zdrr,. diyen Prof. Dr. Ahmet Hamdi Tanpmar , bu fikri ile. 
maziye koriikoriine donmeyi degil, mazinin ebedi sayJlabilecek de
gerlerini bulup c;lkarmanm liizU.munu i§aret etmek istemi§tir. 

Bir nesle §ekil vermek, onu egitmek, ayru zamari.da bir. toplu- · 
mun miistakbel hayatim da tayin etmektir. 0 halde, ehemniiyeti 
boylesine bariz bir konuda hata yapmak haltkma sahip degiliz. 

Genc;lige ideal §uurunu ogretmek ve bu §uuru beslemek arzU.- . 
sunu ve tavnru benimsetebilmek ic;in, milli . karakterin te.§ekkiilii ve 
milli kiiltiiriin inki§afl ic;in; onlara biiyiik dehalann nih yapJlann-

• 0 ••• 

dan istifade gerekliligini anlatmak laZlmdrr. Miispet tipler ve §~~~-
yetler gostermek lazrmdlr. Yakup Kadri, «Medeniyet ve Milliyet Yol
lan» adh yaz1smda : «Her genc;lik billiassa edebi genc;J.:ik, muhakkak 
bars ve zevk i§lerinde kendi benligini buluncaya kadar bir fikir ada-: 
mmm izinde yiiriimeye mecburdur» derken, ori.emli bi! noktaya te
mas etmektedir. 
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Esasen terbiye miiessesesi oncelikle taklit kanununa merbuttur. 
Biliyoruz ki, taklit; mevcut bir halin veya fikrin, bir hareket tarzl
nm brujkalan tarafmdan benimsenmesi, tekrarlanmasHhr. 1nsan ~ah
siyeti taklit, telkin, nihi sirayet ile ~ekillenir, tahkik mevkiinde mey
velerini verir. Misalle aglklayacak olursak: Giiniimiiz gengligi gar
pili bir batlllla~ma hareketinin semerlerini derhal veriyor. giin.kii 
oni.i.nde ornekleri mevcut. taklit edinc.e az veya gok o ornege benzi- · 
yor. Dagllan Tiirk zevkini toparlamak, bir :nih atmosferi yaratmak 
san.llchg1 kadar zor degildir. Siileyman Celebi'nin, Mevlana'nm, Yu
nus Emre'nin Battal Gazi'nin, Koroglu'nun, Nasrettin Hoca'nm, Ka
racaoglan'm Fuzuli'nin, Nabi ve Nedim'in, $eyh Galib'in, Katip Ce
lebinin, Naima'nm, Ebussuud Efendi'nin, Evliya Celebi'nin, ibrabim 
Hakkl.'nm, Mimar Sinan'm, Itri, Dede Efendi ... vs. gibi dev ~ahsiyet
lerin sahibi bir milletin egitim konusunc;la aciz kalmas1 dii~iindiirii
ciidiir. 

Gokten inmez bir de hi9 bir ~ey ... Biitiin yerden ta§ar; 
Kendi ahlaklyla bir millet oliir, yahut ya§ar. 
C,:::ignenirsek biz bugiin, Qignenmek istihkalom.Iz 
C,:::ii.nkii izzet nerde, bir bak, nerdedir ahlalom.Iz. 

So~erimizi klymetli genglerimize klsa bir sesleni§le bitirmek is
tiyoruz: 

Objektif gergegi ilimde araym1z, subjektif gergek igin san'ata 
ko§unuz ve mutlak gergek igin de islam rlihunu, Tiirkliik ~uurunu 
aksettiren eserlere ve §ahlslara gidiniz. Arachgm1z ruh iklimlerini 
onlarda bulacaksilllZ. 

Ve ~unu hi<; bir §ekilde unutmaymiz; agag toprakalt1 ve toprak 
iistii faaliyetlerini nasll bir koke muhtag olmadan siirdiiremezse, in
sanoglu da maziye dayanmadan istikbale ko~amaz. Ahde vefa, mil
liyet duygu ve ~uuru, bir. iDEOLOJi degil bir PSiKOLOJiDiR. 


