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Türklerin Ulusal Uyanýþý

"Türklük", daha açýk ve bilinen bir tabir ile "Türk Alemi" neresidir? Bu satýrlarý yazan, bir zaman halk karþýsýnda Türklükten
bahsederken, Türk alemini þöyle tarif etmiþti: "Eski dünya yarým küresini göz önüne getiriniz. Orada üç kýta vardýr. Kuzey-batýy
eden ve yýrtýk paçavraya benzeyen kýsmýný koparýp atýverin; güney-batýdaki üç köþeli son ve aðýr kýtayý da insanlarýn zayýf
kazdýklarý kanal çizgisinden büküp koparýverin; sað tarafýn aþaðýsýndan sarkan üç dört çýkýntýyý yontun... O vakit eski dünyan
kalýr. Ýþte bu gövde tamamen Türk yeri, bizim mirasýmýzdýr."

Türk
yerinde acaba ne kadar Türk yaþýyor? Bu suale kati bir cevap bulmak
hayli müþkildir. Türklüðün en çalýþkan yazarlarýndan Agayef Ahmet Bey
Türklerin nüfus sayýsýný yetmiþ seksen milyon tahmin eder. Osmanlý
Türkleri tarafýndan yazýlmýþ coðrafya ve istatistik kitap ve
levhalarýnda, Türklerin miktarýný gösterir açýk ve kati hiç bir bilgiye
rastlanmaz. Þemseddin Sami Bey'in "Kamusü'l Akim"ýnda belirttiði 26
milyon, 23 sene ihtiyarlamýþ olduktan baþka, yazýldýðý zamanda bile
gerçek miktarýndan aþaðý idi; zira Sami Bey merhum Rusya Türklerini 10
milyon civarýnda tahmin ettiði halde, Ruslarýn dýþýndakilerin miktarýný
daima eksiltmeðe meyilli olan Rus resmi istatistikleri ayný tarihte
Rusya Türklerinin miktarýný 13 milyondan fazla göstermektedir. Türklerin
en çok bulunduklarý Rusya'da, nüfus sayýlarý resmi Rus istatistiklerine
nazaran 18,5 milyondur. Osmanlý Türkleri 1012 milyon tahmin olunuyor.
Azerbaycan'da 3, Afganistan'da 5, Doðu Türkistan'la Çin'in diðer
aksamýnda 67 milyon Türk vardýr. Þu hesaba göre, Asya ve Avrupa'daki
Müslüman Türklerin miktarý 45 milyon demektir. Bu aded, Türklerin hakiki
miktarýndan aþaðý olabilir, fakat asla fazla deðildir.
45-50
milyonluk bu büyük kitle, Osmanlý Türkleri, Azeri (Kafkas) Türkleri,
Kýrým Türkleri, Kuzey Türkleri ve Doðu Türkleri (Kazakistan asýl
Türkistan ve Doðu Türkistan) denilen beþ zümrenin terkibinden meydana
gelir. Nüfuslarý hayli çok, oturduklarý arazi geniþ ve umumiyetle
verimli ve zengin olduðu halde Türkler, eðitim, iktisad ve siyaset
cihetlerinden, Avrupa kavimleri gibi ilerlemediler. Yakýn zamanlara
kadar, Türk dünyasýna hakim olan efkâr, ortaçaða özgü kaldý. Ýktisadi
faaliyet, Avrupalýlarýn büyük üretim ve büyük ticaret derecelerine
yükselemedi. Fikren, ilmen, iktisaden ilerleyememek daha doðrusu
beþeriyetin her alandaki ilerlemesinden geri kalmak, daima cezayý
gerektirir: Türklük siyasi hakimiyetini kaybetti. Birkaç asýr evvel,
bütün Þark, Türklerin hakimiyeti altýnda iken, miladi XX. yüzyýlýn
baþýnda az çok müstakil yalnýz bir Osmanlý Türk hakanlýðý kalmýþtý.

Siyasi
hakimiyetin zayýflamasý ve ziyaný diðer bazý sebeplerle birlikte XIX.
yüzyýlýn ilk yarýsýndan itibaren, Türklere bir uyarý darbesi olmuþtur.
Bunun üzerine Türkler yavaþ yavaþ kýmýldanmaða baþladýlar. Bu hareketi,
bugün Türk zümrelerinin hepsinde görürüz. Ýlk önce Osmanlýlar uyanma
eseri göstererek harekete geldiler; sonra sýrasýyla Kafkas, Kýrým ve
Kuzey Türkleri bu harekete iþtirak eylediler; en sona kalanlar, Doðu
Türkleri oldu.

Türklerde
kavmiyet yeteneklerinin husulü bir taraftan "reformasyon" arzusuyla,
diðer taraftan da Ahmet Bey'in pek doðru gördüðü veçhile Garp efkârýnýn
ve daha doðru bir tabir ile Avrupa medeniyetinin tesiri neticesidir:
iskolastikten kurtulmak ihtiyacý Müslüman mektep ve medreselerini,
Müslüman kitablarýný Araplýktan Türkleþtirdi, Türkçeleþtirdi,
millileþtirdi; hutbelerin, Kur'an'ý Kerim'in Türkçe'ye tercümesini
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gerektirdi. Ayný zamanda, "milliyet asrý" denilen XIX. yüzyýlýn,
Batý'dan Doðu'ya yürüyen fikri hücumlarý da doðu kavimlerini ve buna
baðlý olarak Türkleri az sarsmadý; onlar da milliyetlerini temsil etmek
üzere bulunan kuvvetlerin baskýsýndan kurtarmak, hatta günün birinde
Avrupa milletlerinin yaptýðý gibi parçalarýný toplayýp birleþtirmek
mukaddes ve ulvi emelinin kalplerinde çýrpýndýðýný duymaða baþladýlar.

Lakin
Türk milletinin kavmi yeteneklerin oluþmasýna en ziyade tesir eden
sebep fikri olmaktan ziyade maddi, iktisadi olsa gerektir; zaten diðer
milletlerin kavmi yetenekleri de fikri sebeplerden ziyade iktisadi
sebeplerin tesiri ile sonuçlanmýþtýr: fenni keþiflerden doðan büyük
deðiþimler iktisadi devri, Avrupa toplumsal heyetlerinin hakimiyeti
mevkiine orta sýnýfý (burjuvaziyi) getirdi. Orta sýnýfýn maddi
menfaatleri, milliyetlerin yükselme ve farklýlaþmasýný icab ettirir.
Geçen yüzyýlda Avrupa kavimleri, kendi milliyetlerine açýk ve kati
hududlar çizip, ayný milliyetin iktisadi menfaatlerini gümrük duvarlarý
ile sýkýþtýrarak, kara, su ve demir yollarýyla baðlayýp
kuvvetlendirmekte iken, bütün Türk alemi, din ve dil birliðinden gayri
hiçbir birlikteliði olmayan küçük küçük beylikler, hanlýklar, þehirler
ve nadiren padiþahlýklar halinde yaþýyorlardý. Avrupa kavimleri, Türk
alemini baþtan baþa iktisaden ve büyük bir kýsmýný da siyaseten hüküm ve
idareleri altýna aldýktan sonra, beylerin, hanlarýn çoðu siyaseten
ortadan kalktý. Avrupalý sanatkâr ve tacirler Türk yerine üþüþerek,
yerli mamuller makamýna fabrika eþyasý getirdiler ve evvelden köylere,
kasabalara kâfi geldiði halde, fabrikalara karþý vücudunu müdafaa
edemeyen el tezgâhlarý mahvoldu gitti. Avrupa medeniyeti arkasýna
takarak bin türlü zevk ve eðlence sebeplerini beraber getirmiþ ve
bunlara sarf olunmak üzere saðlam rehin mukabilinde kolayca akçe borç
veren bankalarý getirmeyi de unutmamýþtý. Taç ve tahtlarýný, hüküm ve
siyasi etkilerini Avrupa gülle ve kurþunlarý altýnda kaybeden hanlar,
beyler ve bunlarýn evlad ve ahfadý, mal ve mülklerini de Avrupa hayatýný
hakkýyla tatmak için, kendi arzularýyla ellerinden çýkardýlar; ve
böylece iktisaden ve içtimaen de yok olacak dereceye geldiler; mahkûm
Türk ellerinde, Türk altýn soyak ve aksoyaklarý (hanzade ve
asilzadeleri) toplumsal önemini hiç muhafaza edemedi. Lakin mahkûm Türk
memleketlerinde, Türk þehirlerinin küçük esnafý, ustalarý ve köylü
rençberleri arasýnda gözü açýk ve iþgüzar olanlarýndan, Avrupalýlarýn
gelmesiyle elden kaçan küçük sanayi ve imalat ve küçük ticaret yerine,
Avrupalýlardan gördükleri yeni usul sanayi ve ticareti icraya
kalkýþanlarý bulundu; Avrupalýlarýn temin ettikleri düzen ile tesis
ettikleri nakliye vasýtalarý bu çeþit teþebbüsleri ve teþebbüslerin
baþarýsýný kolaylaþtýrýyordu. Ýþte bu suretle Türk âleminde yeni bir
toplumsal kuvvet, zengin bir burjuvazi (mutavassýt sýnýf) ortaya çýktý.
Kuzey ve Azerbaycan Türklüðünün en mühim merkezleri olan Kazan, Orenburg
ve Bakü þehirlerinin büyük tüccar, fabrikacý ve madenci zengin orta
sýnýfý, bu dediklerimizin misalleridir. Orta sýnýfý milletperverdir;
iktisadi faydalarý milliyet fikri ve hissinin yayýlýp ilerlemesini
ister. Kazan, Bakü ve Orenburg burjuvazisi etrafýnda pek çabuk
milletperverlik nazariyatçýlarý (nasyonalizm ideologlarý) toplandý.
(Osmanlý ve Þark Türklerinin içtimai tekamülünü iyice takib edememiþ
olduðumdan, onlara dair pek az söylemek mecburiyetindeyim. Eksik bilgime
göre, Osmanlý Türkleri arasýnda yabancýlarýn veya Türk olmayanlarýn
iktisadi rekabeti, þimdiye kadar mahkûm Türk memleketlerinde olduðu
derecede Türklere tesir gösteremediðinden, Osmanlý Türklerinin milli
fikir ve hislerinin daha az uyanýk olduðu zannýna sahibim. Osmanlý
memleketlerinde, dört sene evvel bütün tebaaya bahþolunan siyasi ve
içtimai alanýnda ki kanuni eþitlik, Türk olmayanlarýn iktisadi
rekabetini Türklere daha þiddetli hissettirmeðe baþlamýþtýr; günden
güne, daha bariz bir surette görmekte olduðumuz milli his cereyanlarýnýn
gerçek kaynaðý, zannýmca, iktisadi rekabetin duyulmasýndan baþka bir
þey deðildir.
http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 17 February, 2019, 16:19

Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

Yusuf Akçura

http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 17 February, 2019, 16:19

