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6 - Medeni Ahlak ve Kiþisel Ahlak

Durkheim&rsquo;e göre, ahlaki görevlerin amaçlarý kiþiler deðil, toplumlardýr. Millet, meslek ve aile topluluklarýnýn ahlaki görevle
ve ülkülere ne biçimde amaç olduklarýný gördük.
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Durkheim&rsquo;e göre, ahlaki görevlerin amaçlarý kiþiler deðil, toplumlardýr. Millet, meslek ve aile topluluklarýnýn ahlaki görevle
ve ülkülere ne biçimde amaç olduklarýný gördük. Fakat, bunlardan baþka, sýnýrý belirli olmayan bir topluluk daha vardýr ki buna
medeniyet topluluðu denilir. Ve fertler, iþte bu topluluðunun üyesi olduklarý için, topluluðun amacýna ortak olurlar. Medeniyet
topluluðu önce, klan halinde baþlar. Ýlkel toplumlarda bir fert için, saygý duyulan ve hukuk sahibi olan fertler yalnýz kendi klanýný
üyesi olan insanlardý. Bundan dolayýdýr ki bu toplumlarda klan içinde kan davasý güdülmezdi. Çünkü klan bir barýþ dairesi idi.

Ýlkel toplumlar geliþtikçe, bu barýþ dairesi klandan frateriye, fraterkiden aþirete, aþiretten müttefideye, müttehideden siteye sited
kavim devletine kavim devletinden imparatorluða yayýlarak gittikçe geniþledi. Barýþ dairesi geniþledikçe, hukuka sahip0ve ahlaki
görevlere amaç olan fertlerin sayýsý da bu dairelerle beraber arttý. Ýþte bu sebeple bazýlarýnýn kiþisel ahlak ve bazýlarýnýn da
ahlak adýný verdikleri, ahlak dalý da dairesinin geniþletti.

Medeni ahlakýn, olumsuz ve olumlu olmak üzere, iki türlü amacý vardýr. Olumsuz amaç da esasa adalettir. Adalet, fertlere hiç bir
biçimde saldýrmamaktýr. Olumlu amacýnýn esasý, ise þefkattir. Þefkat, fertlere sürekli iyilik etmektir. Medeni ahlakýn ikinci bir olu
amacý daha vardýr ki o da, yapýlan sözleþmeleri baðlý kalmaktýr. Eski Türklerde Gök Tanrý, barýþ tanrýsý olduðu gibi, ayný zam
ve þefkat tanrýsý idi. Bundan baþka, Türklerin bu erdemlerde ne derece yüksek olduðun Türk tarihi göstermektedir.

Medeni ahlak, özellikle fertlerde, kiþiliðin yüksek olmasýna dayanýr. Eski Türklerin dininde kiþiliði gösteren simgeler de vardýr.
Yakutlara göre, her insanda, Tin adý verilen maddi ruhtan baþka, üç türlü manevi ruh da vardýr: Bunlara Eþ, Sur, Kut adlarý veril
canlý ve cansýz, bütün varlýklarda ortaktýr. Sur, nefes alma varlýklara yani havanlara özgüdür. Kut ise, yalnýz insanla ata özgürd
Ýnsanýn kutlu olmasý, keramet ve kiþilik sahibi olmasý demektir. Eski Türklerin mitolojisine göre insanlarýn ruhu, üçüncü kat gök
bulunan Süt Gölü&rsquo;nden alýnýrdý. Türk þamanlarýna göre, insan ruhunun sürekli ideale ve yükseklere bakmasý, aslýnýn g
oluþundan dolayý imiþ. Bundan baþak, her millet, kurulurken, gök Tanrý bir altýn ýþýk biçiminde yeryüzüne inerek, o milleti kendi
ruhunun nefesiyle ve ruhunun döllendirmesi ile kutlu kýlardý.

Türk dinini derinleþtirirsek, medeni ahlaka temel olacak daha çok simgeler bulabiliriz. Bunlarýn ayrýntýsýný görmek isterseniz Tü
Töresi adýndaki eserimize baþvurunuz.

Görülüyor ki Türkçülüðün önemli bir amacý da, medeni, ahlaký yükseltmektir. Vatani ahlaktan sonra meslek ahlaký meslek ahlak
sonra aile ahlaký geldiði gibi, aile ahlakýndan sonra da medeni ahlak gelir.

http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 22 June, 2018, 21:14

