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2- Türkçülük Nedir?

Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir. O halde, Türkçülüðün özünü anlamak için, millet adý verilen topluluðun tanýmýný b
Millet hakkýndaki çeþitli görüþleri inceleyelim.
Türkçülük Nedir?
( Ziya Gökalp- Türkçülüðün Esaslarý )

Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir. O halde, Türkçülüðün özünü anlamak için, millet adý verilen topluluðun tanýmýný b
Millet hakkýndaki çeþitli görüþleri inceleyelim.

1) Irký esas alan Türkçülere göre millet, ýrk demektir. Irk kelimesi, gerçekte zoolojinin bir terimidir. Her hayvan türü anatomik
özellikleri açýsýndan birtakým tiplere ayrýlýr. Bu tiplere ýrk adý verilir. Mesela at türünün Arap ýrký, Ýngiliz ýrký, Macar ýrký adlar
anatomik tipleri vardýr.

Ýnsanlar arasýnda da, eskiden beri, &ldquo;beyaz ýrk, siyah ýrk, sarý ýrk, kýrmýzý ýrk&rdquo; denilen dört ýrk mevcuttur. Bu kab
sýnýflandýrma olmakla beraber, hala önemini korumaktadýr.
Antropoloji bilimi Avrupa&rsquo;daki insanlarý, kafalarýnýn þekli ve saçlarý ve gözlerini renklerini dikkate alarak üç ýrka ayýrmýþ
Uzun kafalý kumral, uzun kafalý esmer, yassý kafalý.

Bununla beraber, Avrupa&rsquo;da hiç bir millet, bu tiplerden yalnýz birini, içine almaz. Her millette, çeþitli oranlarda olmak
üzere, bu üç ýrka mensup bireyler vardýr. Hatta, ayný ailenin içinde, bir kardeþ uzun kafalý kumral, diðerleri uzun kafalý esmer ve
yassý kafalý olabilirler.

Gerçi bir zamanlar, bazý antropologlar bu anatomik tiplerle sosyal davranýþlar arasýnda bir iliþki olduðunu savunurlardý. Fakat
birçok ilmi eleþtirilerin ve özellikle&hellip; bizzat antropologlar arasýnda en yüksek bir konumda bulunan Manouvrier adýndaki
bilim adamýnýn anatomik özelliklerin sosyal karakterler üzerinde hiç bir etkisi olmadýðýný ispat etmesi, bu eski iddiayý tamamýyl
Irkýn, böylelikle sosyal niteliklerle hiç bir iliþkisi kalmayýnca, sosyal karakterlerin toplamý olan milliyetle de hiç bir iliþkisinin
kalmamasý gerekir. O halde, milleti baþka bir alanda aramak gerekir.
2) Kavmi Türkçüler de, milleti kavim ile karýþtýrýrlar.
Kavim, ayný anadan, ayný babadan üremiþ, içine hiç yabancý karýþmamýþ ayný kandan bir topluluk demektir.

Eski toplumlar genellikle saf ve yabancýlarla karýþmamýþ birer kavim olduklarýný savunurlardý. Halbuki, toplumlar tarih öncesi
zamanlarda bile, kavmiyetçe saf deðildiler. Savaþlarda esir alma, kýz kaçýrma, suç iþleyenlerin kendi toplumundan kaçarak baþk
bir topluma girmesi, evlenmeler göçler, yabacýlarý kendine benzetme ve baþka bir topluluk içinde erime gibi olaylar milletleri
sürekli birbirine karýþtýrmýþtý. Fransýz bilim adamlarýndan Camille Julian ile Millet, en eski zamanlarda bile saf bir kavmin
bulunmadýðýný savunmaktadýrlar. Tarih öncesi zamanlarda bile saf bir kavim bulunmazsa, tarihi devirdeki kavim karýþmalardan
sonra, artýk saf bir kavmiyet saçma olmaz mý? Bundan baþka, sosyolojiye göre, fertler dünyaya gelirken sosyal bir nitelik
taþýmazlar. Yani sosyal duygu ve düþüncelerden hiç birini beraberinde getirmezler, mesela dil, din, ahlak, estetik; politika,
hukuk, ekonomi alanýna ait hiç bir duygu ve düþünceyi beraber getirmezler. Bunlarýn hepsini sonralarý terbiye yoluyla toplamdan
alýlar. Demek ki, sosyal özellikler kalýtýmla geçmez, yalnýz terbiye yoluyla geçer. O halde, kavmiyetin milli karakter bakýmýndan
da hiç bir rolü yok demektir.

Kavim saflýðý hiç bir toplumda bulunmamakla beraber, eski toplumlar kavmiyet idealini izlerlerdi. Bunun nedeni dini idi. Çünkü o
toplumlarda kendisine tapýlan, toplumun ilk atasýndan ibaretti. Bu yalnýz kendi dölünden olanlara tanrýlýk etmek isterdi.
Yabancýlarýn kendi tapýnaðýna girmesini, kendisine yapýlacak ibadetlerle katýlmasýný kendi mahkemelerinde kendi kanunlarýn
göre yargýlanmasýný istemezdi. Bundan dolayý, toplumun içine çeþitli biçimde evlât edinme yoluyla girmiþ bir çok kiþi bulunmakl
birlikte, bütün toplum yalnýz Tanrýnýn dölünden gelmiþ sayýlýrdý. Eski Yunan sitelerinde, Ýslam&rsquo;dan önceki Araplarda, es
Türklerde, kýsaca henüz il devride bulunan bütün toplumlarda þu yalancý kavmiyeti görürüz.

Þurasý da var ki, sosyal geliþmenin o aþamasýnda yaþayan milletler için kavmiyet idealini izlemek normal bir hareket olduðu hald
bugün içinde bulunduðumuz aþamaya anormaldir. Çünkü, o aþamada bulunan toplumlarda sosyal dayanýþma yalnýz dindaþlýk b
ibaretti. Dindaþlý kandaþlýða dalyanýnca, doðaldýr ki, sosyal dayanýþmanýn dayanaðýnda kandaþlýk olur.

Bugünkü sosyal aþamada ise, sosyal dayanýþma, kültürdeki ortaklýða dayanýyor. Kültürün kuþaktan kuþaða aktarýlmasý terbiye
olduðu için, kandaþlýkla hiç bir ilgisi yoktur.

3) Coðrafi Türkçülere göre, millet, ayný ülkede oTuran halklarýn toplamý demektir. Mesela onlara göre bir Ýran milleti, bir Ýsviçre
bir Belçika milleti, bir Britanya milleti vardýr. Halbuki Ýran&rsquo;da Fars, Kürt ve Türk&rsquo;ten ibaret olmak üzere üç millet;
Ýsviçre&rsquo;de Alman, Fransýz, Ýtalyan&rsquo;dan ibaret olmak üzere yine üç millet; Belçika&rsquo;da aslen Fransýz olan
Valon&rsquo;larla, aslen Cermen olan Flamanlar vardýr. Büyük Britanya adalarýn da ise Anglo-Sakson, Ýskoçyalý, Galli, Ýrlanda
adlarýyla dört millet vardýr. Bu çeþitli topluluklarýn dilleri ve kültürleri birbirinden ayrý olduðu, için hepsine birden millet adaný ver
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doðru deðildir.

Bazen bir ülkede birçok sayýyla millet olduðu gibi, bazen de bir millet birçok ülkeye daðýlmýþ bulunur. Mesela Oðuz Türklerine bu
Türkiye&rsquo;de, Azerbaycan&rsquo;da, Ýran&rsquo;da, Harzem ülkesinde rastlarýz.
Bu topluluklarýn dilleri ve kültürleri ortak aldýðý halde, bunlarý ayrý milletler saymak doðru olabilir mi?

4) Osmanlýcýlara göre, millet, Osmanlý Ýmparatorluðu&rsquo;nda bulunan vatandaþlarý içine alýr. Halbuki, bir imparatorluðun b
vatandaþlarýný bir tek millet saymak büyük bir hatadan ibaretti. Çünkü, bu birbirine karýþmýþ topluluðun içinde, ayrý kültürlere sa
millet vardý.

5) Ýslam Birliði taraftarlarýna göre, millet, bütün Müslümanlarýn toplamý demektir. Ayný dinde bulunan insanlarýn bütününe ümm
O halde, Müslümanlarýn bütünü de bir ümmettir. Yalnýz dilde ve kültürde ortak olan millet ise bundan ayrý bir þeydir.

6) Fertçilere göre, millet, bir adamýn kendisini ait hissettiði herhangi bir toplumdur. Gerçi, bir fert, kendisini görünüþte þu veya bu
topluma baðlý saymakta özgür sanýr. Oysa ki fertlerde böyle bir özgürlük ve baðýmsýzlýk durgularla yoktur. çünkü insandaki ruh
düþüncelerden oluþmuþtu. Yeni psikologlara göre, duygu hayatýmýz asýldýr, düþünce hayatýmýz ona aþýlanmýþtýr. ruhumuzun
halde bulunabilmesi için, düþüncelerimiz duygularýmýza tamamýyla uygun olmasý gerekir. Düþünceleri duygularýna uymayan ve
dayanmayan bir adam, ruh bakýmýndan hastadýr. Böyle bir adam, hayatta mutlu olamaz. Mesela duygusu bakýmýndan dindar
olan bir genç, kendisinin düþünce bakýmýndan dinsiz sayarsa psikolojik bir dengeye sahip olabilir mi? Þüphesiz hayýr! Bunun gib
her fert, duygularý aracýlýðýyla belli bir millete mensuptur. Bu millet, o ferdin, içinde yaþadýðý ve terbiyesini aldýðý toplumdur. Ç
fert, içinde yaþadýðý toplumun bütün duygularýný terbiye aracýlýðýyla almýþ, tamamen ona benzemiþtir. O halde bu fert, ancak
toplumun içinde yaþarsa, mutlu olabilir. Baþka bir toplumun içine giderse, sýla hastalýðýna uðrar, duygu bakýmýndan baðlý olduð
bir ferdin, istediði zaman milletini deðiþtirebilmesi kendi elinde deðildir. Çünkü, milliyet de, dýþarýda var olan bir gerçektir. Ýnsan
milliyetini bilgisizliði yüzünden tanýyamamýþken, sonradan araþtýrýp soruþturarak bulabilir. Fakat, bir partiye girer gibi, sýrf irade
þu veya bu millete katýlamaz.
O halde, millet nedir? Irka, kavme, coðrafyaya politikaya ve iradeye ait güçlere üstün gelecek ve onlarý egemenliðine alabilecek
baþa ne gibi bir baðýmýz var?

Sosyoloji ispat ediyor ki, bu bað terbiyede, kültürde, yani duygularda ortaklýktýr. Ýnsan en samimi, en içten duygularýný ilk terbiy
zamanlarýnda alýr. Ta beþikte iken, iþittiði ninnilerle ana, dilinin etkisi altýnda kalýr. Bundan dolayýdýr ki, en çok sevdiðimiz dil, a
dilimizdir. Ruhumuzu oluþTuran bütün din, ahlak ve güzellik duygularýmýzý bu dil aracýlýðýyla almýþýz. Zaten ruhumuzun sosya
duygularý, bu din, ahlak ve güzellik duygularýndan ibaret deðil midir? Bunlarý çocukluðumuzda hangi toplumdan almýþsak sürek
içinde daha büyük bir imkanla yaþamamýz mümkün iken, toplumumuz içindeki fakirliði ona tercih ederiz. Çünkü dostlar içindeki b
fakirlik, yabancýlar arasýdaki o zenginlikten daha fazla bizi mutlu ede. Zevkimiz, vicdanýmýz, özleyiþlerimiz, hep içinde yaþadýðý
terbiyesini aldýðýmýz toplumdur. Bunlarýn yankýsýný ancak o toplum içinde iþitebiliriz.

Ondan ayrýlýp da baþka bir topluma katýlabilmemiz için, büyük bir engel vardýr. bU engel, çocukluðumuzda o toplumdan almýþ
olduðumuz terbiyeyi ruhumuzdan çýkarýp atmanýn mümkün olmamasýdýr. Bu mümkün olmadýðý için, eski toplum içinde kalmak
zorundayýz.

Bu açýklamalardan anlaþýldý ki, millet, ne ýrkýn, ne kavmin, ne coðrafyanýn, ne politikanýn ne de iradenin belirlediði bir topluluk
deðildir. Millet, dilce, dince, ahlakça ve güzellik duygusu bakýmýndan ortak olan, yani ayný terbiyeyi almýþ fertlerden oluþan, bir
topluluktur. Türk köylüsü onu (dili dilime uyan, dini dinime uyan) diyerek tarif eder. Felekten de bir adam, kanca ortak olduðu
insanlardan çok dilde ve dinde ortak olduðu insanlarla beraber yaþamak ister. Çünkü, insani karakterimiz bedenimizde deðil,
ruhumuzdadýr. Maddi becerilerimiz ýrksýzýmdan geliyor, manevi becerilerimizde terbiyesini aldýðýmýz toplumdan geliyor. Büyük
Ýskender diyordu ki; &ldquo;Benim gerçek babam Filip deðil, Aristo&rsquo;dur. Çünkü birincisi maddi varlýðýmýn, ikincisi manev
varlýðýmýn meydana gelmesine neden olmuþtur.&rdquo; Ýnsan için, manevi varlýk, maddi varlýktan önce gelir. Bu bakýmdan,
milliyette soy kütüðü aranmaz. Yalnýz, terbiyenin ve idealin milli olmasý aranýr. Normal bir insan, hangi milletin terbiyesini almýþs
ancak onun idealine çalýþabilir. Çünkü ideal bir heyecan kaynaðý olduðu içindir ki aranýr. halbuki, terbiyesiyle büyümüþ bulunma
toplumun ideali ruhumuza asla heyecan veremez. Aksine, terbiyesini almýþ olduðumuz toplumun ideali ruhumuzu
heyecanlara boðarak mutlu yaþamamýza neden olur.

Bunden dolayýdýr ki, insan, terbiyesiyle büyüdüðü toplumun ideali uðruna hayatýný feda edebilir. Halbuki zihnen kendisini baðlý
bir toplum uðruna ufak bir çýkarýný bile feda edemez. Kýsaca insan, terbiyece ortak olmadýðý , bir toplum iþinde yaþarsa, Mutsu
olur. Bu düþüncelerden çýkaracaðýmýz pratik sonuç þudur; yurdumuzda bir zamanlar dedeleri Arnavutluk&rsquo;tan veya
Arabistan&rsquo;dan gelmiþ milletdaþlarýmýz vardýr. Bunlarýn Türk teri beysiyle büyümüz ve Türk idealini e çalýþmayý alýþkanl
getirmiþ görürsek, diðer milletdaþlarýmýz dan hiç ayýrmamalýyýz. Yalnýz iyi günlerimizde deðil, kötü günlerimizde de bizden ayrý
nasýl milliyetimizin dýþýnda sayabiliriz? Özellikle bunlar arasýnda milletimize karþý büyük fedakarlýklar yapmýþ, Türklüðe büyük
vermiþ olanlar varsa, nasýl olurda bu fedakar insanlara (siz Türk deðilsiniz) diyebiliriz. Gerçi atlarda soy aramak gerekir. Çünkü,
bütün üstünlükleri içgüdüye dayandýðý ve bunlar kalýtým yoluþla geldiði için, hayvanlarda ýrkýn büyük bir önemi vardýr. Ýnsanla
niteliklere hiç bir etkisi olmadýðý için, soy aramak doðru deðildir. Bunun tersi bir yol tutacak olursak memleketimizdeki aydýnlarýn
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ve fikir savaþçýlarýnýn birçoðunu feda etmek gerekecektir. Bu durum doðru olmadýðýndan, (Türküm) diyen her ferdi Türk tanýma
yalnýz Türlüðe ihaneti görülenler varsa cezalandýrmaktan baþak çare yoktur.
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