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Türk Milliyetçiliði , Boyculuk ve Mezhepçilik

Ýnanç, insanýn iç
dünyasýnda huzur bulmasýna yarayan araçlardan en önemlilerinden bir tanesidir. Ýnsanla
Tanrý arasýndaki baðý güçlendiren inanç, insan ile Tanrý arasýnda kalmadýðý
zaman diðer insanlarýn istismar konusu olduðunu görmekteyiz. Din adýna
insanlarýn baþlarýnýn kesilmesi , çocuklarýn mayýn tarlasýna sürülmesi ya da
insanlarýn taþlanmasý günümüzde halen yaþanmaktadýr.

Bundan tam 20 yýl
önce Pir Sultan Abdal Þenlikleri için Sivas&rsquo;ta toplanan çoðunluðu Alevi kökenli
olan sanatçýlar, kaldýklarý otelde ateþe verilmiþtir. Binlerce kiþi tekbir getirerek, oteldeki
sanatçýlardan 35 tanesi göz göre yakmýþtýr. Bu acý olay, hem Türk tarihi için
kara bir leke olmuþ hem de milli birliðimizi derinden sarsmýþtýr. Bu olayýn
meydana gelmesi , mezhepçilik baðnazlýðý ve Türkçülük bilinci yoksunluðu ile
açýklanabilir.

Türk
Milliyetçiliðinin nihai hedefi Türk Birliðidir. Türk Birliðini savunanlarýn
birçoðu , davaya duygusal olarak bakmaktan ya da sloganlaþtýrmaktan öteye
gidememiþtir. Türk Birliði ülküsünü daha bilimsel ve akýlcý temellere oturtmak
ve ülkümüzü sözde savunmanýn ötesine gitmek
zorundayýz. Bunu saðlarken öncelikle Türkler arasýnda varolabilecek ya
da varolan engeller belirlenmeli ve bu engelleri aþacak çözümler bulmalýyýz.

Türk Birliði
önündeki en önemli içtimai engellerden ikisi boyculuk ve mezhepçiliktir. Bir
Türkçü bu tür önyargýlardan sýyrýlmýþtýr. Ne yazýk ki her Türk, Türkçülük bilincine sahip deðildir.
Mevcut hükümetler de bu bilinci aþýlamak için herhangi bir kaygý duymamaktadýr.
Bu sebeple tarih ve dönem , boyculuk ve mezhepçilik önyargýlarýnýn aþýlmasý
için Türkçüler üzerine daha büyük sorumluluk yüklemiþtir.

Boyculuk
tanýmýyla; Türklerin ayrýldýðý kollarý , aþiretleri , boylarýn birini diðerine
üstün tutmayý ya da kayýrmayý kastediyoruz. Ne günümüzdeki olaylarý ne de
tarihteki olaylarý incelerken boyculuk ve mezhepçilik taraftarlýðýndan
kurtulmalýyýz. Timur - Yýldýrým Beyazýt
, Yavuz - Þah Ýsmail arasýndaki savaþlar bizler için talihsizliktir, bugün bu savaþlarda taraf olamayýz. Yine
geçtiðimiz yýllarda, Özbekistan&rsquo;da Ahýska Türklerine yönelik yapýlan saldýrýlar
da boyculuk duygusunun milliyetçilik
duygusunun önüne geçmesinden kaynaklanmýþtýr. Muhakkak ki Sovyet döneminde, Türkistan Türklerinin
boylara göre ayrýþtýrýlmasý ile boyculuðun altyapýsý oluþturulmuþtur. Günümüzde
Türk Devletlerinin baðýmsýz oluþu , ekilen düþman fikirleri kökünden temizlemek
için uygun ortam hazýrlamýþtýr.

Türklerin %60-65
arasý Sunni &ndash; Hanefi Müslüman , %30-35 Þii- Alevi Müslüman , geri kalan küçük
yüzdenin de diðer dinlerden olduðu biliniyor. Türklerin çoðunluðunun Müslüman
olmasý , diðer küçük dini cemaatlerle çekiþmenin yaþanmasý ihtimalini
azaltmaktadýr.Ne var ki Türkler arasýna mezhep üzerinden nifak tohumlarý ekilebilir.
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Türkler arasýnda mezhep üzerinde bilinen ilk büyük çatýþma Otlukbeli ve
Çaldýran Savaþlarýnda ortaya çýkmýþtýr. Binlerce Oðuz Türkü bu savaþlarda þehit
düþmüþtür. Bu çekiþmenin sonucunda Batý Türkeli Birliði olarak adlandýrdýðýmýz
, Oðuz Türklerinin birleþmesi uzun yýllar sekteye uðraþmýþtýr. Ýttehatçýlarýn
milliyetçi olmasý ve Atatürk&rsquo;ün gütmüþ olduðu Türkçü siyaset ile Türkler
arasýnda mezhepsel yaklaþýmlar çok aza indirgenmiþtir. Laik ve Milli Devlet
yapýsý, Türklerin mezhepsel olarak bölünmesi ve milli çatýda birleþmesi için
bir güvence olmuþtur. Baðýmsýzlýðýna kavuþan diðer Türk Devletleri de Türkiye&rsquo;nin
bu idari yapýsýný örnek almýþ ve laik devlet düzenine geçmiþtir.

Ne yazýk ki Sunni
baðnazlýðý aðýr basan örgütlenmelerin eylemleri sonucunda Çorum&rsquo;da , Maraþ&rsquo;ta
ve Sivas&rsquo;ta Alevilere katliam uygulanmýþtýr. Bu acý olaylar, Türklerin mezhepsel
olarak ayrýlmasýna yol açabilecek kýþkýrtýcý eylemlerdi. Türk halký çoðunlukla
bu olaylara saðduyulu ile yaklaþmasýný bilmiþtir , olaylar baþka bölgelere sýçramamýþtýr. Hiç þüphesiz bu eylemler, devletin 195
yýlýndan günümüze izlediði yanlýþ siyasetten de kaynaklanmýþ ve bazý resmi makamlardan da cesaret bulmuþtur. "Oðuz,
Kýrgýz, Tatar, Özbek, Kazak ve Yakut yok, yalnýz Türk vardýr" sözünü söyleyen Atatürk&rsquo;ün makamýna ; "Onlar
Azeri biz Türküz , onlar Þii biz Sunniyiz " sözünü söyleyen Özal oturmuþtur. Özal, bu Sunnici anlayýþla çoðunluðu Þii
Müslüman olan Irak Türkmenlerine destek çýkmamýþ, emperyalizmin iþbirlikçisi Kürtçü
Barzani&rsquo;yi desteklemiþtir. Muhakkak ki bu yeðlemenin tek nedeni mezhep deðildi.
Bu konuda uluslararasý baþka baðýmlýlýklar da gözardý edinilemez ama Kürtlerin,
Þafi Sunni olmasý da önemli bir etkendir.

Geçmiþte yaþanan
olaylarýn yeniden yaþanmamasýný arzu ettiðimiz günümüzde; Batý destekli Sunnici
anlayýþ, Türkiye&rsquo;de Devlet yönetimini ele geçirmiþtir. Bu anlayýþýn izlediði
siyaset, bölgede mezhepsel çatýþmalarý körüklemektedir. Irak etnik ve mezhepsel temelde üçe
bölünmüþtür. Irak&rsquo;ýn kuzeyinde, Kürdistan adlý devlet kurulmuþ ve Türkiye
Cumhuriyeti olarak oluþturulan kukla devletin baþkenti Erbil&rsquo;de konsolosluk
açmýþtýr. Irak&rsquo;ýn kuzeyinde en az Kürtler kadar yoðun nüfusu ve tarihi varlýðý
olan Türkmenlere mezhepsel yaklaþýmlar ve uluslararasý iþbirlikçilikten ötürü
sahip çýkýlmamýþ, kaderlerine terk edilmiþtir. Türkmenlere karþý yoketme
çalýþmalarý hýzla devam etmektedir. Ýkinci Körfez Savaþýnda, Kerkük&rsquo;ü iþgal
eden Barzani güçleri Türk mezarlýklarýný
yýkmýþ, tapu kayýt müdürlüklerindeki belgeleri yakmýþtýr. Bölgeye Ýran&rsquo;da
yaþayan Kürtler yerleþtirilmiþ, nufüs dengesinin Türkler aleyhinde bozulmasý
saðlanmaya çalýþýlmýþtýr. 25 Haziran
2013 tarihinde Irak Türkmen Cephesi Baþkan Yardýmcýsý Ali Haþim Muhtaroðlu ve
partililere gerçekleþtirilen saldýrýda , Muhtaroðlu ve 15 partili þehit düþmüþtür.

Mezhepsel
çatýþmalar sadece Türkler için deðil tüm milletler için bir beladýr. Irak&rsquo;ta
Sunni ve Þii Araplar, her hafta karþýlýklý olarak onlarca insan öldürmektedir. Halbuki
bu Araplar aklýný çalýþtýrýp birlik olsaydý , ne Barzani kendi devletini
kurabilirdi ne de binlerce insan birbirini öldürürdü.Muhakkak ki küresel güçler
, bu çatýþmayý körüklemektedir. Tüm suçu yabancýlara yüklemek yerinde bir tavýr
olmaz. Ýnsanlardaki mezhepçi anlayýþýn çatýþmayý körüklemeye uygun zemin
hazýrlamakta olduðu gerçekliðini kabuletmeliyiz. Benzer temelde ayrýþma Suriye&rsquo;de
de devametmektedir. Türkiye barýþcý siyaset gütmesi gerekirken , Suriye&rsquo;deki aþýrý
dinci Sunnicileri desteklemektedir.

Hükümetin Sunnici
siyaseti, sadece dýþ siyasete yönelik deðildir. Ýç siyasete yönelik de
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mezhepsel olarak halký bölecek söylemlerde bulunulmaktadýr. Tayyip Erdoðan&rsquo;ýn Cemevleri&rsquo;ne
cümbüþ evi benzetmesi yapmýþ olmasý, yine Erdoðan&rsquo;ýn Reyhanlý&rsquo;da ölen vatandaþlarýmýz
için " Reyhanlý&rsquo;da 53 Sunni vatandaþýmýzý þehit verdik " demecinde
bulunmasý , Abdullah Gül&rsquo;ün temeli atýlan üçüncü Boðaz Köprüsü için Türkler
arasýnda mezhepsel ayrýlýklarý baþlatan Yavuz Sultan Selim&rsquo;in adýný
koyacaklarýný ilan etmesi ; devleti yönetenlerin düþünce yapýsýný dýþa vuran bazý
demeçlerdir.

Temelde Þiilik ve
Sunnilik , peygamberimizin ölümünden sonra ortaya çýkmýþ siyasi ayrýlýklardýr. 1500 yýl önceki Araplar arasýndaki iktidar
mücadelesi, günümüz Türklerini bölmemelidir. " La Ýlahe Ýlallah Muhammeden
Resulullah " diyen herkes
Müslümandýr. Bunun dýþýnda nasýl veya kaç rekat namaz kýldýðý , nerde ne
þekilde ibadet ettiði , kaç gün oruç tuttuðu o þahýsla Tanrý arasýndaki iliþkidir.
Mezhepsel ayrýlýklar yüzünden Türklerin bölünmesi , hem Ýslam&rsquo;a hem de Türklere
sadece zarar verecektir. Bu tür ayrýlýklara karþý uyanýk olmak, milli
görevlerimizden bir tanesidir.
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