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8 - Milli Vicdaný Güçlendirmek

Toplumcul sýnýflar baþlýca, üç bölüme ayrýlýr: Aile topluluklarý, politik topluluklar ve meslek topluluklarý bunlar arasýnda en öne
politik topluluklardýr. Çünkü politik bir topluluk kendi baþýna yaþayan, baðýmsýz veya yarý baðýmsýz bir kuruldur. Aile gruplarýy
gruplarý ise bu kurullarýn parçalarý, bölümleri niteliðindedir. Yani politik kurumlar birer sosyal organizmadýr: aile gruplarý bu
organizmanýn hücreleri, meslek sýnýflarý da organlarý gibidir. Bundan dolayýdýr ki aile ve meslek topluluklarýna ikirci derece
topluluklar adý verilir.
Milli Vicdaný Güçlendirmek
( Ziya Gökalp - Türkçülüðün Esaslarý)
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Politik oluþumlar da, baþlýca, üçe ayrýlýrlar: Klan, topluluk ve toplum.

Klan, bir kavimden yalnýz küçük bir kýsmýnýn politik bir kurul halini almasý ile oluþur. Mesela bir kavim baðýmsýz aþiretlere ayrý
aþiretlerden her biri bir klandýr. Ýlkel kavimler, hep bu klan hayatýný yaþarlar. Bir zaman gelir ki klanlardan biri diðerini feth
ederek egemenliði altýna alýr. Fakat içine aldýðý klanlar genellikle altýna alýr. Fakat içine aldýðý klanlar genellikle kendi kavimde
aþiretler deðildir. Baþka kavimlere veya baþka dinlere mensup klanlarý yenerek kendi egemenliðine aldýðýndan oluþan yeni kuru
bütünlüðünü kaybeder: farklý kavimlere ve dinlere mensup klanlardan kurulu bir karýþým biçimini alýr. Bu karýþýma topluluk adý
halde, bütün feodal beyliklerle bütün imparatorluklar topluluk özelliðindedirler. Çünkü, bu politik organizasyonlarda baþka baþka
kavimlere ve dinlere mensup klanlar vardýr.

Yine bir zaman gelir ki, bu topluluklar da daðýlmaða baþlar. Ýmparatorluklarýn içinde, dil ve milli kültür bakýmýndan ortak vicdan
ortak ülküye sahip bir milliyet halini alýr. Bu milliyet, milli vicdana sahip olduktan sonra artýk uzun süre baðýmlý halde kalamaz.
Ergeç, politik baðýmsýzlýðýný elde ederek, baðýmsýzlýðýna sahip politik bir kurul haline girer. Ýþte, ancak, u bütünlüðe ulaþmýþ
oluþuma toplum adý verilebilir. Bu toplumlara ayný zamanda, millet adý da verilir. Demek ki, gerçek toplumlar ancak
milletlerdir; ancak kavimler, birdenbire, millet haline giremezler. Klanlar halinde, sosyal hayatýn adeta çocukluk devresini
geçirirler. Nihayet, imparatorluðun zulmüne katlanmayarak, baðýmsýz haya yaþamak üzere topluluktan ayrýlýrlar.

Topluluk hayatý esir kavimler için zararlý olduðu derecede egemen kavim için de zararlýdýr. Buna, kendi kavmimizden daha açýk
bir örnek olmaz: Türkler, Osmanlý Ýmparatorluðu&rsquo;nun kurucusu iken, bu topluluðun oluþturduðu feodalizm içinde kul
durumuna düþtüler. Ayný zamanda, hayatlarýný bu topluluða asker ve jandarma görevlerini yerine getirmekle geçirdiklerinden, kü
ve ekonomi bakýmýndan yükselmeðe zaman bulamadýlar. Diðer kavimler. Osmanlý topluluðundan kültürlü, medeni ve zengin bir
halde ayrýlýrken; zavallýlýk Türkler, ellerindeki kýrýk bir kýlýçla eski bir sapandan baþak bir mirasa sahip olamadýlar.
Bununla beraber, bir insan için çocukluk ve çýraklýk devirlerinden geçmek nasýl zorunlu ise bir kavim için de klan ve topluluk
stajlarýnýn yapmak öylece zorunludur. Her kavim, ancak bir aþamalardan geçtikten sonradýr ki, toplum ve millet haline
gelebilmiþtir.

Þu kadar var ki, toplum hayatýna çabuk ulaþan egemen bir millet, topluluk devrini daha az zararlý olarak geçirebilir. Mesela
Ýngiliz kavmi henüz iskoçya ya ve Ýrlanda ülkelerini fethetmeden önce, toplum halini almýþtý. Halkýn seçtiði millet vekilleri, lordla
birleþerek, memleketi yönetiyorlardý. Saray, bir gölgeden ibaret kalmýþtý. Bundan dolayý bütün meseleler sarayýn çýkarýna deð
faydasýna uygun bir biçimde hallediliyordu. Ýngiliz kavmi, bundan beþ yüz yýl önce düþünüp karar veren, uyanýk bir millet haline
girmiþti. Yüzyýllarca Ýngiliz parlamentosu, sadece Anglo-Saksonlardan oluþmak þartýyla görüþmeler yaptý. Ýçlerinde milli politik
engel olacak hiçbir yabancý eleman milli olmayan akýmlar sürükleyecek hiçbir yabancý fert yoktu.

Ýngilizler, tam dört yüz sene, bu içten meþrutiyet hayatýný yalnýz kendi aralarýnda yaþadýktan milli kültürlerini ve milli karakterle
bozulmaz ve deðiþmez bir manevi kuvvet haline getirdikten sonradýr ki, iþkoçya, gal ve Ýrlanda ülkelerini fethederek
Ýngiltere&rsquo;ye kattýlar. Fakat bu katma, yalnýz politik bir katmadan ibaretti. Hiç bir zaman Ýngilizler bu üç yabancý kavmin
Ýngiltere toplumuna Anglo Saksýn milletine katýlmasýna imkan tanýmadýlar ülke sanki yine eskisi gibi yalnýz Ýngilizcilerden ibar
imiþ gibi, sadece Ýngiliz çýkarý ve Ýngiliz ideali bakýmýndan yönetildi. Daha sonralarý, Amerika gibi, Hindistan gibi, Güney Afrika
Mýsýr gibi Avustralya gibi sömürgelere ve kolonilere sahip oldular. Fakat, yine daima Parlamento ingiliz Parlamentosu
halinde, kabine Anglo Sakson kabinesi halinde kaldý. Ýngiliz milleti, gittikçe büyüyen bu politik topluluk içinde, kendi benliðini bir
an için olsun hiç unutmadý. Ýþte, ingiliz milletinin, yüzyýlllardan beri, dünya politikasýnda egemenliðini elinde bulundurmasýnýn n
budur.

Görülüyor ki, bir kavim, ancak kendi kendini milli bir parlamento ile yöneten gerçek bir millet haline geldikten sonra, yüksek ve
içten bir toplum hayatý yaþayabilir. Avrupa&rsquo;nýn diðer kavimleri, bu gerçeði pek geç anlayabildiler. Çünkü, iki yüz yýl önces
kadar, Avrupa&rsquo;nýn diðer bölgelerinde halkla ve ülkeler hükümdar ailelerinin esirleri ve malikaneleri hükmünde idiler. Bir
http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 21 February, 2018, 20:08

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

hükümdar, kýzýný evlendirirken, yurdunun bir bölümünü ona çeyiz olarak verebilirdi. Bir hükümdar , vilayetlerinden birini baþka b
hükümdara hediye edebilir veya satabilirdi. Miras yoluyla, memleketin bir kýsmý yabancý bir hükümdarýn eline geçebilirdi. Kýsac
halklarýn, kavimleri hiçbir varlýðý hesapta hiçbir yeri yoktu. Devlet demek, hükümdar demekti. Bu ilke yalnýz XIV. Louis&rsquo;ye
özgü deðildi. Ýngiltere&rsquo;nin dýþýnda, bütün Avrupa devletlerinin politikada tuttuklarý yol bundan ibaretti.

Fakat milliyet devresi,y sonunda diðer Avrupa kavimleri için de gelip çattý. Hollandalýlar, Fransýzlar, v.d. kendi kendiri yöneten
birer millet halini almaða baþladýlar. Tarih, genel bir kural olarak gösteriyor ki, her nereye milliyet ruhu girdiyse orada büyük bir
ilerleme ve geliþme akýmý doðdu. Politika din, ahlak, hukuk, estetik, bilim, felsefe, ekonomi, dil hayatlarýnýn hepsini gençlik,
içtenlik tazelik geldi. Her þey yükselmeðe baþladý. Fakat, bütün bu geliþmelerin üstünde olarak, yeni bir karakterin oluþtuðunu yin
karþýlaþtýrmalý, tarih haber veriyor. Milli vicdan nerede oluþmuþsa artýk orasý sömürge olma tehlikesinden sonsuza kadar
kurtulmuþtur.

Gerçekten de, bugün milletler cemiyeti Almanya&rsquo;yý bir sömürge halinde Fransa&rsquo;ya sunsa acaba Fransýzlar bu
hediyeyi kabule cesaret edebilirler mi? Macaristan&rsquo;ý Romanya&rsquo;nýn, Bulgaristan&rsquo;ý yunanlýlarýn mandasý
altýna koymak istersek, bu iki devlet þu mandalarý kabule yanaþabilir mi? Þüphesiz hayýr! Çünkü mandasý altýna girecek ülkele
egemen olmak ister. Halbuki milli vicdaný uyarmýþ bir ülkeye kocaman ordular gönderilse bile orada en küçük bir nüfuz kazanma
mümkün deðildir. Ýngilizlerin Trakya ile Ýzmir&rsquo;i yunanlýlarýn, Adana ve çevresini Fransýzlarýn, Antalya &lsquo;ada Ýtalya
mandasý altýna vermesi, Ýstanbul&rsquo;u kendi eline geçirmek içindi. Bütün bu devletlerin Anadolu milli vicdanýnýn uyandýðýn
yunan ordularýnýn milli ayaklanma karþýsýnda buz gibi eridiðini görünce, bu ham sevdalardan vaz geçmekye baþladýlar.
Amerika&rsquo;nýn ne Ermenistan&rsquo;da, ne Türkiye&rsquo;de manda kabulüne yanaþmamasý da buralardaki milli
vicdanýn þiddetini görmesinden dolayýdýr. Halbuki, Ýngilizlerle Fransýzlar Arabistan&rsquo;ý aralarýnda bölüþmekte hiçbir sakýn
görmediler. Çünkü bütün aþiretlerin klan hayatý yaþayan þehirleri henüz toplum devresine gelmemiþ olan Arabistan&rsquo;da mi
vicdanýn henüz uyanmamýþ olduðunu biliyorlardý.

Görülüyor ki, son yüzyýllarda, milli vicdanýn uyandýðý yerlerde, artýk imparatorluk kalamýyor, sömürge hayatý devam edemiyor.
Avusturya ve Türkiye Ýmparatorluklarýnýn daðýlmasý Birinci Dünya savaþýnýn bir sonucu deðildi. Birinci Dünya Savaþý daha ön
esaslý nedenlerin hazýrlamýþ olduðu sonucun meydana çýkmasýný rastgele bir sebep olmaktan baþak bir rol oynamadý. Eðer b
imparatorluklarýn içinde yaþayan kavimlerin arasýnda milli vicdana sahip ve artýk esir olarak yaþamasý mümkün olmayan ideal
sahibi milletler bulunmasaydý. Birinci Dünya Savaþý bu imparatorluklarý deviremezdi. Nasýl ki Alman devleti uyumlu bir
milletten oluþtuðu için Fransýzlarýn bu kadar yýkýcýlýðýna raðmen bir türlü yýkýlmýyor. Hamtta, ileride Avusturya topluluðundan
Avusturya Almanlarý ile birleþtirebileceði için, Birinci Dünya Savaþý&rsquo;ndan daha kuvvetli çýkmýþtýr da denebilir.

Bir taraftan Avrupa&rsquo;da bu sonuç doðarken, diðer taraftan Asya&rsquo;da baþka sonuçlar doðuyordu. Suriye, Irak, Filistin,
Hicaz ülkeleri Türkiye topluluðundan ayrýlmakla beraber, baðýmsýzlýða kavuþamadýlar. Çünkü, buralarda oTuran insanlarýn mil
tamamen uyanmamýþtý. Þüphesiz, buralarda da milli vicdan uyandýðý gün, artýk Fransýz ve Ýngiliz mandalarý bir saniye bile
duramayacaklardýr. Nasýl ki Ýngiltere devleti, Birinci Dünya Savaþý&rsquo;ndan galip çýkmakla beraber, Ýrlanda&rsquo;nýn,
Malta&rsquo;nýn, Mýsýr&rsquo;ýn özelliklerini yani baðýmsýzlýða doðru ilk adýmlarýný kabul etmek zorunda kaldý. Avustralya, k
Kanada, Yeni Zellenda gibi Anglo - Saksonlarýn yerleþtikleri ülkelerde taam özellikler verme zorunluluðunu duydu. Tarihin ve
bugünün bu tanýklýklarý bize gösteriyor ki, bugün Avrupa&rsquo;da milli vicdana sahip olmayan hiçbir kavim kalmamýþtýr. Buna
Avrupa&rsquo;nýn hiçbir ülkesinde sömürge kurmaya imkan yoktur.

Ýslam dünyasýnda da artýk sömürge hayatýna son vermek için, Müslüman kavimlerde milli vicdaný kuvvetlendirmekten baþka ça
yoktur-

Bir zamanlar, Ýslam birliði ideali Müslüman kavimlerin baðýmsýzlýða kavuþmalarýný, ülkelerini sömürge halinden kurtulmasýný s
sanýlýyordu. Halbuki pratik tecrübeler gösterdi ki, Ýslam Birliði, bir taraftan teokrasi ve klerikalizm gibi gerici akýmlarý
doðurduðundan, öte yandan da Ýslam dünyasýnda milliyet ideallerinin ve milli vicdanlarýn uyanmasýna karþý bulunduðundan Mü
kavimlerin ilerlemelerine engel olduðu gibi, baðýmsýzlýklarýna da engeldir. Çünkü Ýslam dünyasýnda milli vicdanýn geliþmesini
uðratmak, Müslüman milletlerin baðýmsýzlýklarýna engel olmak demektir. Teokrasi ve klerikalizm akýmlarý ise, cemiyetlerin gerid
kalmasýna, hatta gittikçe gerilemesine en büyük nedendir.

O halde, ne yapmalý? Her þeyden önce, gerek ülkemizde gerek diðer Ýslam ülkelerinde daima milli vicdaný uyandýrmaða ve
kuvvetlendirmeðe çalýþmalý. Çünkü, bütün ilerlemelerin kaynaðý milli vicdan olduðu gibi, milli baðýmsýzlýðýn doðuþ yeri de, day
odur.
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