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1- Vatani Ahlak
Eski Türklerde, vatani ahlak çok kuvvetliydi. Hiçbir Türk, kendi il&rsquo;i yani milleti için, hayatýný ve en sevgili þeylerini feda
etmekten çekinmezdi.
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( Ziya Gökalp - Türkçülüðün Esaslarý)

Eski Türklerde, vatani ahlak çok kuvvetliydi. Hiçbir Türk, kendi il&rsquo;i yani milleti için, hayatýný ve en sevgili þeylerini feda
etmekten çekinmezdi. Çünkü il, Gök Tanrý&rsquo;nýn yeryüzündeki gölgesiydi. Gök Tanrý,Türklerce oldukça kutsal olan Aþk
Gecesi&rsquo;nde bir Altýn Iþýk olarak yeryüzüne inmiþ, bir bakireyi yahut bir aðacý gebe kýlarak bu kutlu Ýl&rsquo;in üremesin
sebep olmuþtu. Ýl&rsquo;in oturduðu memlekete yurt yahut ülke denilirdi. Türk nereye gitse asýl Yurdu&rsquo;nu unutmazdý. Çü
atalarýnýn mezarý oradaydý. Çocukluk çaðý,baba ocaðý,ana kucaðý hep orada bulunuyordu.

Türk&rsquo;ün yurt severliðine örnek olarak, Hun devletinin kurucusu olan Mete&rsquo;yi gösterebiliriz. Tatarlar hükümdarý, sava
ilanýna bir neden olmak üzere, önce, onun çok sevdiði bir atý istedi. Bu at, saatte, bin fersah uzunluðunda yol alýyordu.

Mete, vatandaþlarýný savaþýn olumsuzluklarýndan korumak için, bu atý Tatar hakanýna gönderdi. Tatar hakaný, savaþa bahane
arýyordu. Bu sefer de, Mete&rsquo;nin en sevdiði eþini istedi. Bütün beyler, kurultayda savaþ ilanýný istedikleri halde, Mete :
&ldquo;Ben, vatanýmý kendi aþkým uðruna çiðnetemem!&rdquo; diyerek, sevgilisini düþmana vermek gibi büyük bir fedakarlýðý
etti. Bunu üzerine Tatar hakaný, Hun ülkesinden hiçbir ürünü olmayan, ekinsiz, ormansýz, madensiz, halksýz bir arazi parçasýný
Kurultay bu faydasýz topraðýn verilmesinde hiçbir sakýnca olmadýðýný söylemiþken Mete, &ldquo;Vatan, bizim mülkümüz deðild
Mezarda yatan atalarýmýzýn ve kýyamete kadar doðacak torunlarýmýz bu kutsal toprak üzerinde haklarý vardýr. Vatandan isters
bir karýþ kadar olsun yer vermeðe hiç kimsenin yetkisi yoktur. Bundan dolayý, savaþacaðýz. Ýþte, ben atýmý düþmana doðru sü
Arkamdan gelmeyen idam olunacaktýr!&rdquo; diyerek Tatarlarýn üzerine yürüdü. Eski Türklerin gözünde vatanýn ne kadar deðe
olduðunu, bu tarihi olaydan anlayabiliriz.

Eski Türklere göre, vatan, töre&rsquo;den yani milli kültür&lsquo;den ibaretti. Kaþgarlý Mahmud&rsquo;un lugatýn-da sözü geçen
ülkeden geçirilir, töreden geçilmez atasözü, milli kültüre verilen deðerin derecesini gösterir.

Eski Türklerde, egemenlik il&rsquo;e aitti. Küçük illerde, bütün il, bir Millet Meclisi konumundaydý. Halkýn kaderini bu meclis
yönetirdi. Büyük illerde, boy beylerinden oluþan Þölen adlý meclis Ýl&rsquo;e ait iþlere karar verirdi. Hakanlýklarda, Ýl hakanlýkla
Millet Meclisi niteliðine sahip Kurultay vardý. Bu meclislerde meselelerin konuþulmasýna Kinkeþ denilirdi. Ýl mi yaman, bey mi
yaman? Atasözü, egemenliðin hakanda olmayýp ilde olduðunu gösterir. Çünkü hakaný seçen ve iktidardan düþüren, kurultaydý.
barýþ ilaný gibi önemli iþler, kurultayýn kararýyla olurdu. Tozda, dumanda ferman okunmaz atasözü, kriz anlarýnda, duruma halk
egemen olduðunu gösterir. Eski Türklerde, eþitlik de çok güçlü bir biçimde yerleþmiþtir. Harzem&rsquo;deki teke
Türkmenleri&rsquo;nde ne esir, ne de hizmetçi vardýr. Herkes evine ait iþleri kendisi görür. Her il, birbirine eþit fertlerden oluþur.
Eski Türklerde bir il diðer illeri kendi yönetimi altýna aldýðý zaman, onlarýn politik örgütünü bozmazdý. Baðlý olan il&rsquo;in esk
Yabgu yani Melik adýyla, eski yerini korurdu. Hakan, bunun yanýnda, Þad yahut Þana; Þahna adýyla bir komiser bulundururdu.
Bir hakan da, diðer hakanlarý yerlerinde býrakýrdý. Yalnýz kendisi Ýlhan adýyla, bunlarýn baþbuðu olurdu.
Zaten il kelimesinin asýl anlamý Barýþ demektir. Ýlci barýþçý anlamýndadýr.

Ýl&rsquo;in simgesi olan Gök Tanrý, barýþ Tanrýsýdýr. Ýlhan barýþ dininin yayýcýsýdýr. Türk Ýlhanlarý, bütün Türk illerini barýþ
hakanlara oðlum diye hitap ediyorlardý. Türklerin bütün savaþlarý, sürekli ve geniþ bir barýþ alaný kurmak içindi. Bütün Ýlhanlýk
Mahçurya&rsquo;dan Macaristan&rsquo;a kadar bütün Turan kýtasý oldukça mutlu bir barýþ ve güvenlik hayatý yaþamýþtýr. Tür
emperyalist de deðildiler. Çünkü yalnýz Türk illerini birleþtirmekle yetiniyorlar, baþka milletlerin ülkelerini fethe çalýþmýyorlardý.

Hun&rsquo;larýn ilk ilhaný Mete&rsquo;nin, Çin devleti iki defa eline geçtiði halde, imparatorluðu kabulden kaçýnmasý bu iddiamý
bir delilidir. Barýþ ahlakýný Attilla&rsquo;da bile görürüz. Attila&rsquo;ya, en üstün bulunduðu savaþlar sýrasýnda her ne zaman
teklif edilmiþse derhal teklifi kabul etmiþtir.
Dünyanýn en demokrat kavmi eski Türkler olduðu gibi, en feminist toplumu da yine eski Türklerdir. Zaten feminizm,
demokrasinin yani eþitliðin kadýnlara ait bir yansýmasýndan ibarettir. Eski Türklerin bu erdemini &ldquo;Aile Ahlaký&rdquo;
bölümünde göreceðiz.

Orhun Kitabesi&rsquo;nde, Türk Hakaný þöyle diyor : &ldquo;Türk Tanrýsý, Türk milleti yok olmasýn diye, atalarýmý gönderdi ve
gönderdi. Ben hakan olunca, gündüz oturmadým, gece uyumadým. Türk milleti açtý, doyurdum; çýplaktý , giydirdim; fakirdi, zeng
ettim.&rdquo;
Türk milleti de, hakanýný kaybettiði zamanlar. &ldquo;Devletli bir millettim. Devletim ve ululuðum hani? Hakanlý bir millettim,
hakaným hani? Hangi hakana iþimi, gücümü vereyim?&rdquo; diye sýzlanýrdý. Milletle hakan arasýndaki iliþkinin ne kadar içten
olduðu, bu cümlelerden anlaþýlabilir. Ýþte, eski Türklerde vatani ahlak bu derecede yüksekti.

Türklerin bundan sonra da en çok deðer verecekleri ahlak, vatani ahlak olmalýdýr. Çünkü, toplumsal sýnýflar arasýnda tam ve ba
bir hayata sahip olan ve toplumsal organizma niteliðinde görünen, ancak, millet veya vatan adlarý verilen topluluktur. Aileler
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bu toplumsal organizmanýn hücreleri, meslek sýnýflarý ise organlarýdýr. Milletten daha geniþ olan ümmet ve milletlerarasý birlik
topluluklara gelince; bunlar, toplum niteliðinde deðil, toplumlardan oluþan birer topluluk niteliðindedirler. Bu topluluklardan her
biri yalnýz bir konuda ortak iken, bir millet her konuda fertleri arasýnda ortak bulunan bir topluluk demektir. O halde millet
ideali diðer topluluklara ait ideallerden mesela aile idealinden meslek idealinden ümmet idealinden medeniyet ve
milletlerarasý birlik idealinden daha yüksektir. Bundan dolayý, vatani ahlakýn da diðer ahlaklara üstün olmasý gerekir.

Özellikle bizim gibi politik düþmanlarý çok bulunan milletler için, en büyük dayanak vatani ahlak olabilir. Vatani ahlakýmýz kuvvet
bulunmazsa ve baðýmsýzlýðýmýzý ve özgürlüðümüzü ne de vatanýmýzýn bütünlüðünü koruyabiliriz. O halde Türkçülük, her þey
ideallerine deðer vermelidir.
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