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( Ziya Gökalp - Türkçülüðün Esaslarý)

Türkler, en eski zamanlarda, göçebe hayatý yaþýyorlardý. Bu zamanlarda, Türk ekonomisi çobanlýk esasýna dayanýyordu. O
zamanlarda, Türklerin bütün servetleri koyun, keçi, at, deve, öküz gibi hayvanlardan ve yedikleri süt, yoðurt, peynir, tereyaðý, kým
gibi hayvan ürünlerinden ibarettir. Giydikleri de bu hayvanlarýn postekileri, derileri, yünleri ve yapaðýlarý idi. Göçebe Türklerin
sanayisi de, hep hayvan ürünleri üzerine çalýþýrdý. Develerin ayaðýndan ayak adý verilen kýmýz kadehleri, öküzlerin oyluk kemi
sürahileri yapýlýrdý. Hayvanýnýn en kemiði, ne boynuzu, ne baðýrsaðý, kýsaca hiçbir þeyi atýlmazdý. Her dokusundan Türk&rsq
küçük endüstri ürünü meydana getirirdi.

Eski Türkler ticarete de yabancý deðildiler. Ýlhanlýk devirlerinde, devletin en büyük gelir kaynaðý Çin&rsquo;den Avrupa&rsquo;y
ipek götüren ve Avrupa&rsquo;dan Çin&rsquo;e kadife getiren ticaret kervanlarý idi. O zaman Çin, Hint, Ýran, Rusya ve Bizans
arasýndaki büyük ticaret yollarý tümüyle Türklerin elinde idi. Mokan Han, Ýran&rsquo;ýn kuzeyinden Azerbaycan&rsquo;dan ve
Anadolu&rsquo;dan Ýstanbul&rsquo;a giden bir yeni ticaret yolu açmak istedi. Fakat, Ýranlýlar bu giriþime engel oldular. Bunun
üzerine Mokan Han, ipek yolunu elde etmek için Türk, Çin ve Bizans devletleri arasýnda üçlü bir antlaþma yapmaða çalýþtý. Ve Ý
devletini ya ortadan kaldýrmaða yahut milletlerarasý ticaretin transit olarak ülkesinden geçmesi için zorla razý etmeðe giriþti.

Görülüyor ki, eski Türk ilhanlýlarýn amacý Mançurya&rsquo;dan Macaristan&rsquo;a kadar uzanan büyük Turan ülkesinde yalný
politik bir güvenlik saðlamaktan ibaret deðildi. Asya ve Avrupa milletleri arasýnda, milletlerarasý bir ticaret ve mal takasý örgütü
yamayý da üzerlerine almýþlardý.

Eski Türklerine ekonomiye verdikleri il adlarýnda bile görürüz: Doðu Türkistan&rsquo;da Tarancýlar adý verilen ve batý
Türkistan&rsquo;da Sartlar adýný alan iki il vardý. Bu adlardan birincisi çiftçiler, ikincisi tüccarlar anlamýndadýr. Kankýlýlar, Aðaç
Tahtacýlar, mandallar, Menteþeler, sürgücüler, v.d. birer sanat adýný taþýmaktadýrlar. GökTürklerin dedeleri, demirci idi. Türk
menkýbelerine göre, ilk çadýrý yapan Türk Han&rsquo;dýr. Ýlk arabayý yapan Kankýllý Bey&rsquo;dir. Türkler, arabalarla seyaha
etmeðe ta Ýskitler devrinde baþlamýþlardýr. Eski Türkler gayet güzel elbiseler giymeyi, lezzetli yemekler yemeyi, hayatlarýný
ziyafetler ve düðünler arasýnda geçirmeyi severlerdi. Bunun için de, hiç boþ durmazlar ekonomik etkinliklerle uðraþýrlardý. Çok k
çok harcarlardý.
Eski Türklerin konukseverlikleri son derece iyi bulmuþtu. Dede Korkut kitabýnda Burla Hatun yaptýðý halka açýk bir ziyafetten
bahsederken, bu sözleri söylüyor:

&ldquo;Tepe gibi et yýðdýrdým. Göl gibi kýmýz saðdýrdým. Aç olanlarý doyurdum. Çýplak olanlarý giydirdim. Borçlularýn borcun
verdim.&rdquo;

Bununla beraber binlerce liralarý yutan bu genel ziyafetler, Salur Kazan&rsquo;ýn yýlda bir kere yaptýðý Yaðma
ziyafeti&rsquo;ne oranla hiç gibi kalýrdý. Salur Kazan&rsquo;ýn ziyafetinde bütün beylerle halk tümüyle yiyip içtikten sonra, Salur
Kazan eþinin elinden Tutarak sayýndan çýkardý. Varý-yoðu en varsa yaðma edilmesini davetlilerden rica ederdi. Böylece yaðma
uðrayan Salur kazan, bir süre sonra, yine Oðuz ilinin en zengin beyi olurdu.

Türkler, eskiden sahip olduklarý bu ekonomik imkana gelecekte de kavuþmalýdýrlar. Hem de kazanýlacak servetler, Salur
Kazan&rsquo;ýn zenginliði gibi genele ait olmalýdýr. Türkler özgürlük ve baðýmsýzlýðý sevdikleri için, iþtirakçý (komünist) olmaz
sevdiklerinden dolayý, fertçi de kalamazlar. Türk kültürüne en uygun olan sistem solidarizm yani dayanýþmacýlýktýr. Kiþisel mülk
kaldýrmaya giriþmeleri doðru deðildir. Yalnýz sosyal dayanýþmaya yarayan þahsi mülkiyetler varsa, bunlar meþru sayýlamaz. Bu
baþka, sadece þahsi mülkiyet olmasý gerekmez. Kiþisel mülkiyet gibi, toplumsal mülkiyet de olmalýdýr. Toplumun bir fedakarlýðý
zahmeti sonucundan meydana gelen ve kiþilerin hiçbir emeðinden doðmayan fazla karlar topluma aittir.

Kiþilerin bu karlý kendilerine mal etmeleri meþru deðildir. Fazla karlarýn plusvalue&rsquo;lerin toplum adýna toplanmasýyla
oluþacak büyük kazançlar, toplum hesabýna açýlacak fabrikalarýn kurulacak büyük çiftliklerin sermayesi olur. Bu genel giriþimler
doðacak kazançlarla fakirler, öksüzler, dullar hastalar, kötürümler, körler ve saðýrlar için genel bakým yerleri ve okullar açýlýr. Ge
bahçeler, müzeler, tiyatrolar, kütüphaneler kurulur. Ýþçiler ve köylüler için saðlýklý evler yapýlýr. Ülke genel bir elektrik þebekesi
Kýsaca her türlü düþüklüðe son vererek toplumun huzurunu saðlamak için her ne gerekiyorsa yapýlýr. Hatta, bu toplumsal servet
miktara yükselince, halktan vergi almaya da gerek kalmaz. Hiç olmazsa vergilerin türü ve miktarý azaltýlabilir.
Demek ki Türklerin toplumsal ideali þahsi mülkiyeti kaldýrmaksýzýn toplumsal servetleri fertlere kaptýrmamak genelin çýkarýna
harcamak üzere korunmasýna ve üretilmesine çalýþmaktýr.

Türklerin, bundan baþka, bir de ekonomik ideali vardýr ki, ülkeyi büyük sanayiye kavuþturmaktýr. Bazýlarý: &ldquo;Ülkemiz bir ta
ülkesidir. Biz daima çiftçi bir millet kalmalýyýz&rdquo; diyorlar ki asla doðru deðildir. Gerçekten, çiftçiliði hiçbir zaman elden býrak
deðiliz; fakat, çaðdaþ bir millet olmak istiyorsak, mutlaka büyük sanayie sahip olmamýz gerekir. Avrupa hareketlerinin en önemlis
ekonomik devrimdir. Ekonomik devrim, ise, ilçe ekonomisi yerine, millet ekonomisinin ve küçük zanaatlar yerine büyük sanayinin
konulmasýndan ibarettir. Millet ekonomisi ve büyük sanayi ise, ancak koruma yönteminin uygulanmasý ile oluþabilir. bU konuda
bize yol gösterecek olan milli iktisat teorileridir. Amerika&rsquo;da John Ras ve Almanya&rsquo;da Friedrich List,
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Ýngiltere&rsquo;de Manchesterienler kurduklarý ekonomi bilimin genel ve milletlerarasý bir bilim olmayýp yalnýz
Ýngiltere&rsquo;ye özgü bir milli ekonomi sisteminden ibaret olduðunu meydana koydular. Ýngiltere, büyük sanayi ülkesi olduðu
ürünlerini dýþarýya göndermek ve dýþarýdan ham maddeler getirmek zorundadýr. Bu nedenle Ýngiltere için yararlý olan tek yönt
gümrüklerin serbest olmasý kuralý yani açýk kapý politikasýdýr. Bu ilkenin Ýngiltere gibi büyük sanayie sahip olmamýþ milletler ta
kabul edilmesi, sonsuzluða kadar Ýngiltere gibi sanayi ülkelerine ekonomik açýdan esir kalmasý sonucunu verecektir. Ýþte, bu ik
ekonomist kendi ülkeleri için birer özel &ldquo;milli ekonomi&rdquo; sistemi meydana getirerek, ülkelerinin büyük sanayi sahip
olmasý için çalýþtýlar ve baþarýlý da oldular. Bugün, Amerika ile Ýngiltere ile boy ölçüþecek bir konuma yükselmiþlerdir ve þimdi
Ýngiltere&rsquo;nin açýk kapý politikasýný izliyorlar. Fakat, bu devre gelebilmeleri yýllarca milli ekonominin koruma yöntemlerini
uygulamak sayesinde olduðunu da pek ala biliyorlar.

Ýþte Türk ekonomistlerinin de ilk iþi, önce Türkiye&rsquo;nin ekonomik gerçeklerini incelemek sonra da bu objektif
incelemelerden milli ekonomimiz için bilimsel ve esaslý bir program hazýrlamaktýr. Bu program oluþturulduktan sonra,
ülkemizde büyük sanayi yaratmak için her fert bu program dairesinde çalýþmalý ve ekonomi bakanlýðý da bu þahsi etkinliklerin b
gelen bir düzenleyici görevi üstlenmelidir.

http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 24 November, 2017, 13:54

