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Siyasette Türkçülük
( Ziya Gökalp - Türkçülüðün Esaslarý)

Türkçülük, siyasi bir fýrka deðildir; bilimsel felsefi, estetik bir ekoldür. Baþka bir deyimle, kültürel bir çalýþma ve yenileþme yoludu
nedenledir ki Türkçülük, þimdiye kadar, bir parti þeklinde politik mücadele hayatýna atýlmadý. Bundan sonra da, þüphesiz atýlma

Bununla beraber, Türkçülük büsbütün siyasi ülkülere kayýtsýz da kalamaz. Çünkü, Türk kültürü, baþka ülkülerle beraber, siyasi ü
Mesela, Türkçülük hiçbir zaman klerikalizmle, teokrasi ile, baský rejimi ile baðdaþamaz. Türkçülük, çaðdaþ bir akýmdýr ve ancak
olan akýmlarla ve ülkülerle baðdaþabilir.

Ýþte bu nedenledir ki, bugün, Türkçülük Halk partisine yardýmcýdýr. Halk Partisi egemenliði millete yani Türk halkýna verdi. Devl
Türkiye ve halkýmýza Türk milleti adlarýný baðýþladý. Halbuki Anadolu inkýlabýna kadar devletimizin, milletimizin, hatta dilimizin
Osmanlý kelimesi idi. Türk kelimesi aðzýna alýnamazdý. Hiç kimse, &ldquo;Ben Türküm&rdquo; demeðe cesaret edemezdi. Son
zamanda Türkçüler böyle bir iddiaya kalkýþtýklarý için, sarayýn ve eski kafalýlarýn nefretini üzerlerine çektiler. Ýþte, Halk Partisin
olan Müdafaa-ý Hukuk Cemiyeti, büyük kurtarýcýmýz olan Gazi Mustafa Kemal Paþa Hazretlerinin doðru yolu göstermesi ve önc
olmasýyla bir yandan Türkiye&rsquo;yi düþman saldýrýlarýndan kurtarýrken, öte yandan da devletimize, milletimize, dilimize gerç
adlarýný verdi ve politikamýzý baskýcý rejimlerin ve yabancý unsurlar politikasýnýn son izlerinden bile kurtardý. Hatta diyebiliriz k
Müdafaa-ý Hukuk Cemiyeti, hiç haberi olmadan, Türkçülüðün politik programýný uyguladý. Çünkü, gerçek birdir, iki olamaz. Gerç
baþka baþka yollardan hareket etseler bile, sonuçta ayný hedefe ulaþýrlar.

Türkçülükle halkçýlýðýn sonunda ayný programda birleþmeleri, ikisinin de amaca ve gerçeðe uygun olasýnýn bir sonucudur. Ýkis
gerçeði bulduklarý içindir ki, tümüyle birbirleriyle uyuþtular. Bu aynýlýðýn bir yansýmasý da þudur ki, bütün Türkçülerin - hiç biri d
üzere Anadolu Savaþý&rsquo;nda katýlmalarý ve onun en ateþli savunucularý olmalarýdýr. Türkiye&rsquo;6e Allah&rsquo;ýn kýl
halkçýlarýn pençesinde ve Allah&rsquo;ýn kalemi Türkçülerin elinde idi. Türk vataný, tehlikeye düþünce, bu kýlýçla bu kalem birle
birleþmeden bir toplum doðdu ki, adý Türk Milleti&rsquo;dir.

Gelecekte de, daima halkçýlýkla Türkçülük el ele vererek, idealler dünyasýna doðru beraber yürüyeceklerdir. Her Türkçü politika
halkçý kalacaktýr, her halkçý da kültür sahasýnda Türkçü olacaktýr. Dini ilmihalimiz, bize inançta mezhebimiz maturidilik ve huku
mezhebimiz hanefilik olduðunu öðretiyor. Bizde, buna benzeterek, þu ilkeyi ortaya atabiliriz: &ldquo;Politikada mesleðimiz
halkçýlýk, ve kültürde mesleðimiz Türkçülüktür.&rdquo;
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