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Kitabın 1950'li yıllarda ki kültür bakanlığının baskısı nda Kemalizm'in bir eleştirisi olduğunu düşünüyorum. Atatürk'ün son günleriydi, bu kitap Cumhuriyet gazetesinde yazıldı ve yayımlandı. Dönemin atmosferinde Kemalizm'e yönelik bir eleştiri yoktu, altı oc. ancak bu tahditler tarihin felsefesi açısından kitabın temel fikrini etkilemedi. diyerek, sağcı hükümetlere
göz kırpıyor; Ayrıca, era.as adam olmanın dramı ve cumhuriyetin ikinci meşruiyet mirasını anlatan bir kitap la ilgili fikirlerin hayatını da itiraf etti. Ama karmaşık mirasını meşruiyetinin hangi tarafını aldığını söylemiyor. Keşke cumhuriyet özgürlük musavvat uhuvvet yerine başka şeyler aldığını yazdı. Çalışmalarında batı ve doğuyu iki ayrı kutbu ele alan Saf'a
göre, Türk İmparatorluğu'na bakıldığında, Batı dünyasının gelişiminde etkisi olan üç ana unsur, antik Yunan aklı ve felsefesi, Roma İmparatorluğu hukuku ve devlet geleneğinin yanı sıra Hıristiyanlığın gelenek ve anneleridir. Batı akıl sağlığını, çalışmayı, bilimi ve ilerlemeyi temsil ederken, Doğu infüzyonu, ataleti ve yoksulluğu temsil eder. Safa'nın safarisinin
bu konuda çok oryantalist olduğunu görüyoruz. Ancak, batıda bu topallık ilginç ifadeler yol açtı. Türk mürekbi kitabında coğrafya ve iklimin insan davranışı üzerindeki etkisini oryantalist bir bakış açısıyla gündeme getiren Saf'a göre, Kur'an ve İslam, özünde zeka ve çalışkanlık ödülü veren İncil ve Hıristiyanlıktan daha gelişmiştir. Ancak zamanla Batı'ya iyi
özellikler veren Doğu/İslam geleneği Hindu-İran geleneğinin doğu coğrafyasında değişmiş ve böylece İslam dünyası geride kalmıştır. Başka bir deyişle, İslam aslında Batı'ya aklı başında ve mistiklerden kurtulmayı öğreten bir İslam'dı, ama İslam sonunda farklı bir İslam türüne düştü ve geride kaldı. Bu noktadan itibaren Safa, Kemalizmin çamlara karşı değil,
çam ağaçlarının arasından yükselen, doğuya doğru şişirilmiş bir hareket olduğunu ve bu nedenle desteklenmesi gerektiğini savunur. Modernitenin sadece yasaları ve giysileri taklit etmeyeceğini en iyi anlayanlardan biri olan Safa, moderniteyi reddetmemek için modernitenin aslında İslam'ın kalbinde olduğunu kanıtlamaya gayret etti. Fatih Harbi'de
gördüğümüz iç karartıcı hava, dokuzuncu dış cemaat ve diğer birçok edebi eser bu teoride yer alsa da, teorisinin doğruluğu incelenirse, bu coşkunun yapay olması ve aslında Batı kompleksinden kaynaklansA da, bu heves inanide dir. Safa'nın gelenek-göreneğe verdiği önem, chp'nin devrimci ideoloji ve yöntemlerinden kurtulup başka bir çizgiye götürmek
adınadır. Peyami Safa, Cumhuriyet döneminde yapılan devrimleri takdir etmek için Türk Devrimine Bir Bakış adlı bir kitap yazmıştır. Gelecek nesillerin bunu bilmeyen entelektüelleri suçlayacaklarına inanıyor. ancak, onun hanlarında bir anlam ifade etmeyebileceğini söylüyor.bu da gelecek planlarının sonuç vermeyeceğini gösteriyor.peyami, Batı düşüncesinin
üç kaynağının ve naif otellerin kaynağı olan Avrupa'yı modellediğini söyledi: Yunanistan, Roma, Hıristiyanlık ... Yunanistan'ın zekası, Roma yasası ve Hıristiyan ahlakı Avrupa uygarlığını yarattı.Ancak, Roma'nın bu disiplini bazı manevi değerlerini onlardan aldı.Yunanlılar Tarafından yetiştirilen değerler Romalılar arasında çeşitli destekçiler buldu.ama Avrupa,
Roma'dan aldıkları Rönesans'tan sonra bir miktar değer kaybetti.Hıristiyanlığın peyami safasına göre, Avrupa'nın üçüncü bölümü; Roma, Roma'nın fethettiği bölgeleri kapsar. Peyami safa'ya göre gerekli kılındı.charlaten garp'ı ayıran hıristiyanlık.yine peyami safa'ya göre, insanları fikirlerden çok fikirlerden ayırıyor.ve derinleşti ve Hıristiyanlık yoluyla Avrupa
Hıristiyanlığı'na kaptırdığı ruhu derinleştirdi. Bir bakıma, buradan geliyor.ve aynı zamanda Avrupa uygarlığının özünü orient.so doğuyu garb garp yapan dır.kaderci şarkı onu garp'tan ayırır. Bu anlayıştan sonra iki tür doğu anlayışı ortaya konulmuştur: DoğuBudist ve İslami doğu. Nirvana fikri de bir izin olarak tanımlanmıştır. --- spoiler ---Kemalizm iki büyük
milli kemikten doğdu: Türk yurdunu ve Türklüğü içerideki yenilgiden ve dışarıdaki salgından kurtaran bir ulusal savaş; Bir diğeri bu ülkeyi ve birliği kurtardıktan sonra Türk toprağı nı ve baş betonunu inşa etti. Burada bina ve kafa aynı gerçeği geçer. Avrupalılaşma, ahşap binaların ve ahşap kafaların yıkılması ve betonlandırılmasıdır. --- spoiler --- Ali
Ağaoğlu'nu Türk Engizisyonu'nun merkezine koyarak beni şok eden bir çalışma. Sosyal kalkınmayı bilim ve şehircilikle birleştirmek ve şehirciliği ahşaptan betona geçişle tanımlamak işin en önemli parçasıdır. Kitabın birçok yerinde analiz rağmen, bu modernizasyon-özel dernek gülümsüyor. (bakınız: #81393020) kitapta da, otodidakt teması, Mustafa Şekik'in
bir kitap için yazdığı bir makalede o kadar anlamlı bir şekilde anlatılır ve özetlenmiştir ki, bir gün bu satırları geniş bir süre için konuya kaydırma konusunda kendime bir not yazmak istiyorum. Yağmur Isınt'K'rrklareli Üniversitesi - Tarih Mezunu Giriş Türk toplumunun hareketlerini anlamak ve Türk yaşam fikrinin Peyami safa Gaze'yi Türk Mürekkebi'nde nasıl
yürüttüğünü çizmek için yazılmış nadir kitaplardan biri. Peyami Safa'nın bu değerli eseri ilk kez 1938 yılında Kanaat tarafından yayınlanmış ve Ethaken tarafından 2018 yılında 12. Eserin girişinde Peyami Safa'nın kısa bir biyografisi, ardından birinci ve ikinci baskılara ait bir önsöz yazılmıştır. İçerik bölümü eserin resmi özellikleri içinde ele alınınca, peyami
Safa'nın çalışmalarını çürütme hareketinin etkisi altında yazdığı ve eksik yazarların ondan önce bıraktığı noktaları tamamlamaya çalıştığı görülür. Çalışmalarında Türkçe Peiami Safa, önceki fikirleri açıklayarak başladı; Türklük ve arpizm arasında bir karşılaştırma yaparak okuyucuya yeni bir bakış açısı kazandırmaya çalıştı. Çalışmalarında Avrupa,
Hıristiyanlık ve Doğu düşüncelerinden de bahsetmiştir. Peiami Safa, fikirlerin akışlarını anlatarak çalışmalarına başlar. Bu bağlamda Türkiye'yi, İslamcılığı ve Batıcılığı kendi elleriyle tanımlayan Safa, yaptığı açıklamalarda Ziya Gyokalpa'yı eleştiriyor. Türk gençliği her değişimi anlamak için gerekli karşılaştırmalı unsurlardan yoksundur ve inkelabın tüm
çizgileriyle neden olduğu farklılıkları anlayamaz. Cümle, Peyami Safa'nın ilk bölümü neden yazdığını açıkça ortaya koyuyor. Saf'a göre, Türk gençliğinin mürekte göre anlayabilmesi için, ön-ting fikirlerini nispeten anlaması gerekiyor. Peyami Safa kavgası, çalışmada fikir toks'u da ayrıntılı olarak anlatılmaktadır; Türkler Programı, Garbar Programı ve İslamcı
Program başlıkları altında açıklanmıştır. Bu üç farklı ad karşılaştırma açısından farklılık gösterir ve benzer noktalar yazarın bakış açısından ortaya çıkar. Avrupa'nın taklidini yanlış yaptığını anlatan Safa, çalışmalarında bu üç programın demokrasi kavramı çerçevesinde birleştiğini söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk halkına uygun gördüğü özellikleri
benimserek fikirlerini halkına entegre ettiğini ve bu işe farklı bir anlam katmasına rağmen milliyetçiliği kendi bakış açısıyla açıkladığını da belirtmiş olması da önemlidir. Eser aynı zamanda Avrupa uygarlığını ve İslam medeniyetini de ayrıntılı olarak açıklamaya çalıştı ve yazarın yaptığı karşılaştırmalar ve tanımlar tarihçilere ışık tutacak, özellikle de bugünün
meseleleri söz konusu olduğunda. Sonuç olarak, özellikle yakın yaşlardan günümüze kadar araştırmaları yapmış olan peyami Safa'nın, tarihçiler ve yazarlar tarafından okunması gereken bir kitap olan bu eseri ortaya çıktı. Türk aydınlarının ve devlet adamlarının Türk toplumuna verdiği zararın sonuçlarını göstermesi de önemlidir. Eser, yazarın bakış açısını
açıkça yansıttığı göz önüne alındığında ayrıntılı olarak incelenmelidir. Günümüz gençliğinin liderliği için önemliyiz ve bunun onların umutlarını artıracağını düşünüyoruz. Dipnot Peiami Sefa, Türkiye Çıkarma Gazetesi, Etaken Yayınevi, İstanbul 2018, s.46. Kitap: Peyami Türk İnkilabi Baki, Othoken Yayınevi, İstanbul 2018. PDF OLARAK İnDİrMEK İçİn:
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