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Felsefede Türkçülük
Felsefede Türkçülük
( Ziya Gökalp - Türkçülüðün Esaslarý)

Bilim, objektif ve olumlu olduðu için, milletlerarasýdýr. Bundan dolayý, bilimde Türkçülük olamaz. Fakat felsefe, bilime dayanmýþ
olmakla beraber, bilimsel düþünüþten baþka türlü bir düþünüþ biçimidir. Felsefenin objektif ve olumlu sýfatlarýný kazanabilmesi a
sýfatlara sahip olan bilimlere uygun olmasý sayesindedir. Bilim kabul etmediði hükümleri felsefe kanýtlayamaz. Bilimin kanýtladýð
gerçekleri felsefe ortadan kaldýramaz. Felsefe, bilime karþý bu iki kural ile baðlý olmakla beraber bunlarýn dýþýnda tümüyle özgü
Felsefe, bilimle çeliþkiye düþmemek þartýyla ruhumuz için daha ümitli, daha heyecanlý daha teselli verici, daha çok mutluluk bað
büsbütün yeni ve orijinal varsayýmlar ortaya koyabilir. Zaten, felsefenin görevi bu gibi varsayýmlarý ve görüþleri arayýp bulmaktý
felsefenin deðeri bir taraftan doðal bilimlerle uyumlu olmasýný derecesiyle diðer yönden ruhlara büyük ümitler, heyecanlar tesellil
ve mutluluklar vermesiyle, ölçülür. Demek ki, felsefenin bir bölümü objektif, diðer bölümü sübjektiftir. Buna göre felsefe, bilim gibi,
milletlerarasý olmak zorunda deðildir. Milli de olabilir. Bundan dolayýdýr ki, her milleti, kendisine göre bir felsefesi vardýr.
Bundan dolayýdýr ki ahlakta, estetikte, ekonomide oluðu gibi, felsefede de Türkçülük olabilir.

Felsefe, maddi ihtiyaçlarýn gerektirmediði ve zorlamadýðý çýkarsýz kinsiz karþýlýksýz bir düþünüþtür. Bu tür düþünüþe &ldquo;s
verilir. Biz, buna, Türkçe&lsquo;de &ldquo;muakale&rdquo; adýný veriyoruz. Bir millet, savaþlardan kurtulmadýkça ve ekonomik
bir huzura ulaþmadýkça, içinde spekülasyon yapacak fertler yetiþemez. Çünkü spekülasyon yalnýz düþünmek için düþünmektir.
derdi olan bir millet; yaþamak için, kendini savunmak için, hatta yemek yemek ve içmek için düþünmek zorundadýr. Düþünmek iç
düþünmek, ancak bu hayati düþünüþ ihtiyaçlarýndan kurtulmuþ olan ve çalýþmadan yaþayabilen insanlara nasip olabilir. Türkler,
kadar böyle bir huzur ve rahata eremedikleri için, içlerinde hayatýný spekülasyona adayabilecek az adam yetiþebildi. Bunlar da,
düþünüþ yollarýný bilmediklerinden, ideallerini iyi yönetemediler. Çoðunlukla derviþlik ve kalenderlik çýkmazlarýna saptýlar.

Türkler arasýnda þimdiye kadar az filozof yetiþmesi, Türklerin spekülasyona yeteneklerinin olmadýðýna yüklenmemelidir. Bu azlý
Türklerin henüz bilimlerce huzur ve rahatlýk açýsýndan spekülasyona uygun bir seviyeye yükselmemeleri ile açýklanýrsa daha do
olur.

Bununla beraber, Türklerin felsefece geri kalmalarý, yalnýz yüksek felsefe bakýmýndan doðru olabilir. Halk felsefesi bakýmýndan
Türkler, bütün milletlerden daha yüksektirler.

Rostand adlý bir Fransýz filozofu diyor ki; &ldquo;Bir komutan için, karýþýsýn da ki düþman ordusunun ne kadar askeri, ne kadar
silah ve cephanesi olduðunu bilmek çok yararlýdýr. Fakat onun için bunlardan daha çok yararlý bir þey vardý ki, o da, karþýsýnda
düþman ordusunun felsefesini bilmektir.&rdquo;

Gerçekten de, iki ordu ve iki ordu ve iki millet birbiriyle savaþýrken birisinin yenip diðerinin yenileceði sonucunu veren en baþlýca
etkenler iki tarafýn felsefeleridir. Kiþisel hayatý vatanýn baðýmsýzlýðýndan kiþisel çýkarý namus ve görevlerden daha deðerli gör
kesinlikle yenilir. Bunun tersi bir felsefeye sahip olan ordu ise, kesinlikle yener. O halde, halk felsefesi bakamýndan
yunanlýlara ingilizler mi daha yüksektir; yoksa Türkler mi daha yücedir? Bu sorunun cevabýný verecek, Çanakkale Savaþlarý ile
Anadolu savaþlarýdýr. Türklerin bu iki savaþta da yenmesinin nedeni maddi kuvvetleri deðildi. Ruhlarýnda egemen olan milli
felsefeleri idi.

Türkler, maddi silahlarýn, manevi deðerleri hükümsüz býraktýðý son yüzyýla gelinceye kadar, Asya&rsquo;da Avrupa&rsquo;da,
Afrika&rsquo;da bütün milletleri yenmiþler, egemenlikleri altýna almýþlardý. Demek ki Türk felsefesi, bu milletlere ait felsefelerin
hepsinden daha yüksekti. Bugün de öyledir. Yalnýz þu var ki, bu gün maddi medeniyet bakýmýndan ve maddi silahlar dolayýsýyl
Avrupalý milletlerden gerideyiz. Medeniyetçe onlara eþit olduðumuz gün, hiç þüphesiz dünya egemenliði yine bize geçecektir.
Mondros&rsquo;ta esir bulunduðumuz zaman, orada kamp komutaný olan bir Ýngiliz þu sözleri söylemiþti; &ldquo;Türkler,
gelecekte, yine cihangir olacaklarýdýr.&rdquo;

Görülüyor ki, Türklerde, yüksek felsefe ileri gitmiþ olmamakla beraber, halk felsefesi oldukça yüksektir. Ýþte felsefede Türkçülük,
halkýndaki bu milli felsefeyi arayýp meydana çýkarmaktýr.
Ey, bugünün Türk genci! Bütün bu iþlerin yapýlmasý, yüzyýllardan beri seni bekliyor.
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