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

2 - Meslek Ahlaký

&ldquo;Milli dayanýþmayý güçlendirme&rdquo; bölümünde meslek ahlakýnýn meydana getireceði dayanýþma hakkýnda yeterli b
verildiðinden burada bu kadarla yetinildi.
2 - Meslek Ahlaký
( Ziya Gökalp -Türkçülüðün Esaslarý)

Vatani ahlaktan sonra, meslek ahlaký gelir. Eski Türkler, mesleðe yol derlerdi ve yolda büyüðü, soyda büyükten ileri sayarla da.
Bektaþilerin Belden gelen seyyid deðil, Ýl&rsquo;den gelen seyyiddir demeleri d, yol&rsquo;un soy&rsquo;dan önce geldiðini
gösterir. Eski bir atasözü yoldaþlarýn babanýn obasýna akýn ederlerse, sen de beraber akýn et diyor ki bu da yoldaþlarýn
soydaþlardan daha ilerde olduðunu gösterir. Eski Türklerde yöneten sýnýf, torunlar, kamlar, buyruklar, bitikçiler, adýyla, dört yola
ayrýlmýþtý. Sonralarý Osmanlý devrinde bunlardan mülkiye, ilmiye, seyfiye, kalimeye adlarý verilen dört (yol) meydana geldi.
Ekonomik meslekler de bunlardan ayrý olarak, vardý. Anadolu Selçuklularý&rsquo;nýn son zamanlarýnda Ahiler tarikatý, meslek
örgütleri fütüvvet prensibine dayanarak küçük örgütlenmeler biçiminde ortaya çýktý. Fütüvvetin sözlük anlamý babayiðitlik&rsquo
anlamý ise; dünyada ve ahirette halký nefsine tercih etmek ve öne almak&rsquo;týr. Osmanlý devrindeki Esnaf loncalarý ve
kethüdalýklarý, bu eski Ahiler teþkilatýnýn devamýndan ibarettir.

Eski devirde, bu esnaf örgütü bölgesel bir niteliðe sahipti. Her þehrin esnaf loncalarý kendisine özeldi. Bölge ekonomisi devrinde,
esnaf loncalarý yararlýydýlar. Fakat bölge ekonomisi yerine &ldquo;millet ekonomisi&rdquo; geçince, bu loncalar zararlý olmaða
baþladýlar. Çünkü, bölge ekonomisi devrinde, bölge loncalarý normaldi. Milli ekonomi devrinde ise, ancak milli loncalar yararlý
olabilirlerdi. Ýþte, bu nedenden dolayýdýr ki, bugün eski esnaf loncalarýný devam ettirmeðe çalýþmak doðru deðildir. Onlarý yýka
yerlerine, merkezleri devlet merkezinde olmak üzere, milli loncalar kurmalýdýr.

Örnek olarak deri esnafýný alalým: Her þehirde bir deri loncasý kurulmalý. Fakat baþýna bir þeyh veya kethüda deðil, bir genel se
geçirmeli, her þehirde bütün loncalarýn delegelerinden oluþan bir kurulu kurarak buna Ýþ Borsasý adýný vermeli. Bunun görevi o
þehirdeki bütün loncalarýn ortak iþlerini görmek ve þehrin ekonomik hayatýný düzenlemektir.
Yine, dericilik loncasýna gelelim. Her þehirde bir derici loncasý oluþturulduktan sonra bunlar aralarýnda federasyon genel
Merkezi meydana getirirler. Ayný zamanda, devlet merkezinde, bunun gibi, diðer loncalarýn federasyonlarýnýn genel
merkezleri seçtikleri delegeler toplanarak, bir Loncalar Konfederasyonu meydana getirirler ve bu konfederasyon kurarak,
bu konfederasyona katýlýrlar. O zaman, bütün mesleki yaptýrým gücü bir ordu halinde birleþmiþ olur.

Bu örgütün oluþmasý meslek ahlakýna bir yaptýrým gücü saðlar. Çünkü bizde, henüz mesleki topluluklara özgü bulunan meslek
hiçbir yaptýrýmý yoktur. Her fert hayatýný bir doktora, hukukunu bir avukata servetini bir notere, çocuðunu bir öðretmene dinini a
danýþtýðý bir müftüye emanet ediyor. Bu emanete karþýlýk onlarý görevlerine baðlýlýða zorlamak için, elinde hiç bir baský gücü
beraber, herhangi bir fert; hayatýný, hukukunu, servetini, evladýný, sýrrýný emanet ettiði bu adamlarý hiçbir biçimde kontrol
edemezse de, meslek topluluklarý kedi meslektaþlarýný kontrol edebilirler. Ýþte böyle bir kontrol içindir ki, her meslek, kendi
meslektaþlarý için bir yönetmelik düzenler ve bir disiplin kurulu kurar. Yönetmelik, meslek ahlakýnýn kurallarýný gösteri; disiplin k
meslektaþlarý hakkýnda uyarý kýnama geçici veya sürekli olarak meslekten çýkarmak cezalarýndan birini verir. Ýþte meslek kura
bu tür kontrolü, vatandaþlarýn uzmanlar tarafýndan uðrayabilecekleri zararlarýn önüne geçer.

Meslek örgütünün bir yararý iþi yapan yoldaþlar arasýnda yardýmlaþma sandýklarý meydana getirmek; loncaya mensup yaralýla
sakatlarý, hastalarý, yetimleri ve dullarý bu sandýktaki paralarla korumaktýr. Çocuklarýn terbiyesi ve gençlerin teknikçe yükseltilm
de, bu yardým görevlerinin içindedir. Bundan baþka, meslek federasyonlarý, kendi sanatlarýnýn ilerlemesi için de para harcarlar
ve çalýþýrlar. Mesela, sanayi memleketlerinden uzman getirilmesi, sanayi memleketlerine öðrenci gönderilmesi, ortak makineler
ve diðer gerekli olan þeyleri getirmek ve üretim veya tüketim kooperatifleri kurmak gibi iþler, iþ kolunun ekonomik açýdan
yükselmesini saðlayacak giriþimlerdendir.
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