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Sayın Şemseddin Giinaltay'ın nektubu

fiirk Tarih Kurumtı Başkanı ve Büyfü Millet Meclisi birinciReis Vekili Muhterem Şemseddin Giinaltay'dan bu eserin Türk-
çe eüsiyonuna mahsus olrnak üzere bir mukaddeme yEızmasııurica etmiştim. Cevap <ıjarak aşağıdaki mektubu aldım:

Ankara, 29. |I. 1944
Muhterem Tekinalp,

Ti.irk Ruhu adlr eserinizin basrlaıı forznalannı aldım. Çok te-
şkkür ederim. Daha rahmet|i Ziya Gökalp'le beraber ,"p:t.gr*otoplantılarda yakrndaıı meşgul olduğunuzu bildiğiJrı t, -.r^hakkında en çok ihtiyaç duyulduğu bir zamanda bir kitap y€ızma-
nız milli kültür için çok faydalr ve yerinde bir iş olmuİr*. S*caııdan tebrik ederim. yalnrz Türk tipleri arasına cengizi de kat-ınanızl tarüi hakikate uygrın bulmadığımı saylemek isterim"
Gerçi Cengiz Hükümetı, baştakiler Mogol olmak üİere, mülki, as_keri ve bir çok hususlarda idari bir rtik devleti idi. Devletir;;;,işleri tamamiyle Uygur kAtiplerinin elinde bulunuyord.u. Fakat
Mogollarla Türkler, ırk ve r.uh itibariyle birbirlerinden tamamiyle
ayn idier ve ayrıldılar. Mogollarla Tiirkleri aynı ırktan sayan
eski tehkkiler, yeni buluşlar karşısında bugün çtırtı-tış ," *r"ıır.gömülmüştür. Türk tarihi Müsliimanlıktan önceki devirlerde dekuruculuk ve yapıcılık vasıflarında, askeri dehö sahibi çok kud-retli simalar tanıtmaktadır, Hiyııng Nulardaıı r.aoş.rg, rop"
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Tiirklerinden Tao ve Tokyolardan Şepı ve benzerleri bu aıada
hatırlanabilirler.

Auunuza uyarak başa konulmak iizere, ana esaslaıdaki hii-
kiim ve göriişlerine taınamiyle iştirik ettiğim, fiirk Ruhu hak-
hndaki di.§iincelerimi uzun bir yazıda açıklarnaŞ çok isterdim.
Fakat sühi dunımıım ve buna inzimam edeıı vazifelıerim bugiin-
lerde uzun yazı ile §tigalime ırıüsait bulunmamaktadır. Fırsat
bulur bulmaz Belletende bir etüt neşrini düşiindüğiimü; kitabın
intişnnı geri bırakmamak için; şimüden bildirir, sizi tekrar teb,
ıik ederek saygı ve sevgilerimi sunarım.

a
at

Muhterem Şemseddin Giinaltay'ın bu husustaki yiiksek ilırıi

"alAhiyeti karşısında söz söylemeği had ntşinaslık addederim.
Bu eserin melzuu ile pek sıiı bir surette ilgili olan Cengiz mese-
tesini lAyıkile tavzüe vesile ihzar ettiğindeıı dolayı muhterem taıih
bilginimize teşekkiir ederi,r,_

Eweleıııiıde şurastnr belirtnek isteriın ki kitabın hiç bir ye-
rinde Cengizin Tiirk olduğu ve Tiirklerle Mogollann ap.i ırka
meı§up olduklan gibi iddialar mevcut değilür. Esasen kitapta
muhtellf vesilelenle izah ettiğim gibi, Tiirh ruhu ba}ımrndan an-
tıopolojik ve etnolojik bahisler mevzuumıüruıı d,sn& bırahlnıştr
«Ural - Altay yüksek yaylAlannda içtimai, fikrl, dini ve iktisadl
bakıtnından binlerce yıl müşterek bir hayat yaşadıktan sonra ta-
rihin muhtelif devirlerinde, muhteüf isimlerle civar bölgelere ta-

şp atalar yaüg6n kiiltiirlerini ve geleneklerini muhafaza eden-
ler Tiirk ruhu bakıı,nından Tiiık tehkki edilir. Bu noktai naizara
göı,e api anrı Jrurttan gelen, ayni kültiire ve ayni medeniyete sahip
kabilelere, kadim devirlerin tarüçileri tarafından verilmiş Türk,
Mogol, Tata isimlĞtine ancak iHnci derecede bir eheınniyet atfe-
debiliriz. O tarihte ırk veya milliyet esaslanna dayaaan isimleıı_
diıgıeler yoktu. Yalnız ınüşterek kültiir hayatı milli ruhun teşek_
külü iizerine müessir olıabüyordu.» (Sahife 7).

Yine bu kitapta en salAhiyettar mütehassısların yaznlanna da_
yanaıak tebariiz ettirildiğ ııeçhile ckadim devirlerdeki ııadyete
giire «Tiirklerle Mogollar kardeş milletlerdir. Türk ve Mogol dil_
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l,eri kardeş milletlerdir. Ve Altay lehçeleri ailesindendirler. Çinde
ve Mogolistanda oturan Cengiz ahfadı tabiati]e mogolca konuşu_
yorlardı. Türkistanda ve Şarki Avrupada oturarür yalıuz türkçe
konuşuyorlardı. Bizzat Cengiz Han Mogol dilinden başka Tiirk
dili de konuşurdu. Selefleri keza türkçe konuşuyorlardı.» (Sahife
t20).

Bizzat muhterem Şemseddin Gi.inaltay tarafrndan doğru ola_
rak bellrtlldiği veghiie <<Cengiz hükfrmeti, baştakiler Mogol ol_
mak iieere, rnülki, askeri ve bir çok hususlarda idari bir Tiiık
dev]eti idi. Devletin yazL işleri tamamile Uygur kAtiplerinin elin-
de bulunuyordu.»

Bu münasebetle şuııu da ilAve edelim ki bir çok Avnıpa miis_
teşrikleri bu hı"ısusta ınuhtereın tarih bilgininıizden daha ileri
giderek, Cengiz İmparatorluğunun başından sonuna kadaı, hattA
bilAhare Hindistanda uzun müddet hfüiimran olan ve tarihde
«Büyük Mtıgol» namile maruf bulunan hanedanın idare ettiğ im-
paratorluğu tam mAnasile Ti.irk addediyorlar. Cengiz }Ianı dahi
Tiirk addeden ve hiç olrnazsa ana tarafından Tiirk olduğunu ileri
si.iren ttirkologlar da eksik değildir.

Bu itibarla sur'asını tekrar etmeği lüzumlu görüriirn: Mogol
İmtrıaratorluğu namile tarihte şanlı bir mevki işgal eden Cengiz
İmpaıatorluğu tamamile Türk ruhunrın, TüTk kültiiriiniin, Türk
tiire ve yasasınrn mulıassalaşıdrr. Bizzat Cengiz Han etnoloji ba-
kıırırndan Türk addolunmasa bile şurası muhakkaktır ki bu muh_

teşem impatatorluğu rücude getirmeğe ve bu imparatorluğun
iızun müddet beka bu]masına medar olan ve Cengiz Hanın şa-
luslandırdığ ruhi hasletlerle Cengiz Yasası namile maruf o],;an

idari ve askeri Amiller ve manevi kuwetler Tiirk ruhundan fış-
kırmıştır

Bu kitapta Cengiz Han, Türk tipleri mey€Lnına, kendisinin
Tiirk ırkına mensup olduğu, veyahut Mogollarla Tiirklerin a5mi

ırka mensup oldukJ.arı zehabından dolayı değil, Tiirk ruhundan
fşkıran muazzarn bir eserin müessiri olduğu için kahlınıştır.

ı
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Muhterem tarih bilginimiz pek haklr olarak, ı.rk itibarile bir-
birinden a5rn olan Türklerle Mogollar ruh itibarile de ayrıldılar d.i-
yor. Bu kitapta müsteşrik «Levine>>den naklen belirtildiği gibi «Mo-
gollar hakikaten emsalsiz bir tarilıi istihale nümrınesidi"... İn-
kar kabul etmez bir hakikattir ki bugiini,in Mogolları yeryi.izi.inde
mevcut en Atıl, şiddel.e en az mütemayil, en kalender, her türlü
mücadele duygusundaıı en Azade, en tenbel milletlerd,en biridir.
Çağdaş, Mogol, hayret verecek kadar sakin bir mülüktur,.. Ce_
sur, yorulrnak bilmez ve zalim muhariplerin, kendi halincie ten-
bel, korkak vle mtirıkat deve ve koyun çobanlanna istihale et-
meleri müdekkiklerin hayretini mucip olmuştur.» Sahife 124-|25

Bütün ,diinyanın hayretini celbefon§ olan bu istüaleniıı s".
bepleri kitabın başka ,bir faslında uzun uza,d-ıya izah olunmuştur.
Ural - Altay yfüsek yaylilarında içtimai, fikrl, dini ve iktisaü
tıakım<ian ibinlerce yıl rnüşterek ,bir hayat gegirm\, ve tarihte
ayni ruüıi hasletler kuwetile mi.§terek olarak mııazz€un pseıler
vücude getirm\ olan bu iki kavim ayrr ayrı dinlere intisap et-
meleri iizerine ayn ayrı 1ıollara sapmşlardır. Türkler islirrı- dini
sayesinde bugiine kadar ata]ar ruhunun izlerini muhafaaa ede-
bildiler. Buda mezhebini kabul etmiş olan Moğollar, hıristiyan-
lığa intisap eden Maqarlar, Bulgarlar, Finler vesair kad.im Tu,
ranlr kavimler gibi atalar ruhunun izlerini ,bii§bütiin kay,bet-
mişlerldir.

t
tt

Meseleyi d"ha iyr aydıntatnıak rıa,ksattıle aşağıdaki haarayı
oku5ruculann dikkat ne?arına arzetmeği faydalı-gartırtım.

Bundaıı dört ay ernıel isvigreli maruf tarih bilginlerindep
bir zat tarafından bir mektup aldım. Bu mektupta hul6-
satan denüyor ki; «Yakınü neşredeceğm bir l<itapl IIi!ıdi+
taııda hfüiimran olan «Grands Mogols» hanedanından baüsedeı
ceğim. Bu hanedana men§up Tiınurlenk, Baıbuıi Hiimayun, Ak_
bar, Ciıhangir, Şahcihan gibi imparatorlar tarü kitaplannda haızan Tünk, bazarı Tatar, yg ,,!p,gn Moğol namile yadoiunuyor. Ta-

t Tiiıi hakikat nedir? Fu hususta bilhassa Tiırk tarih bitsinierinin
noktai naratıra, antaınatt isterim.»

]
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Bilvasıta en salAhiyettar mütehas.,slanmızdan Iiihmet Ba-5rur, Hasarı Reşit Tanku|, ve ll,""^t Ş"r"suttlo Günaltay'ın bu hu_sustaki fikir ve kanaatlerine *tır"""ri ettikten sonra Gran Mo-ğolları Türk addetmek lAzım geıJtğ-;;tcesine vardrm ve isviçrebilginine ,bu yolda cevap verdim. isvıçre bilsini me,ktuıbuma oe.vap olarak bir ay ewel şunlan yazdı: "ucr"o 

Moğolların milliyetihikk-ın-da Türk bitginlerinin 
".il ,"r"* tarilıi hakikat ola-rak kabul ettim ve kitabımda ,"ır", ii.t oı"r.k vasıflaıd-ırmakkaranru yerdim.'**§ 

F çot l.rv-"th a-."il."r-İr-"İJ""O"_derı Will Duraıt dahi «Mede"rr"' T;;i, .al. kitabı!ıda bu nıokftai nazan aynen kabul etmişti.»
Netice olarak su kanaaii belirfunek isterim ki ırkı ve etno-lojik mıılAha,alardan sarfinazar c"o** şaiıslandırdığ yiiksekhasletlerle manevi kuwetler, nizam iru 

'.,rır",.. 
en yiiksek de-receleıe kadar çıkaran cengu yasasr. itırk ,rh,.nun muhassrla.sıdır ve bu itiıbarla Türk nıiu ;"k -;"" Cengizin, Tiirk tipleriara§na katılması tarihi bakikate aykın değildir.

Mart 1944 
Tekin Atp
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öusöz

Bu §e başlamadan önce, fiirk ruhunu tah[r salehiyetini haiz
ıniyim üye biı çok defa düşündiim. Tiirk vatandaşı olınak itiba-
riylo, hAdisenin gerektirdği kadar, taın obiektif kalabiliı mi_
yim? Doğrusunu söyleyim. lıu sııale açütan açrğa müsbet cevap
vennek cesaretini gii.steremedim. Bir ferdin, kenü hususi
noksanlarrnı gözleı öniine setmesi ve itiıaf ehesi belki caiz ola-
bilir. Fakat böyle bir itiraf bir millet için kabut edilebilir biı}
hareket değildiı. Her millet, kendisini, başka millgflglğgn, kı5ras
edilerniyecek kadar üstün sayar.Meıısup olduğu mill,etln. velev
en kiiçük neüden olsun, şu veya bu kusur ile malül bulunduğunu
tabul efue\ vatana bir ihanet ctirmü sayılır. Yalan söylemelş
aldafuak, feıden kendisini methetmek ahhka aykın bir hareket-
tir. Fakat,bir millet bahis metıruu olunca, bu ahlAka ayhn ha-
re,ketleı, mukaddes varifeler gibi telAkki edilebilir. Bu şartlar
i§inde, tam bir objektif görüş muhafaza etmek iddiası samimiyet
noksanı olur.

Bunuırla beraber, kendi kenüme şu aşağıki suali sorduktan
sonra bu işe teşebbüs etmek karannı verüm: Peki şu halde hir
milletin ruhunu tahlil §ahhiyeti kimde bulunur? Bir yabancı,
bir başka milletin ruhunun derinliklerini vüzuh ile görebilir nıi?
Biı nilletin arasında yaşamadıkça, oııunlı a5nı görüşe ye a$u
duyguya sahip olrnaükça. onun ruhrınun çok derinlerinde neler
geçtiği anlaşılabilir mi? Hoş, bir yabanctnın, en mfüenmel ni-
yetler besler gibi göriinse dahi, tam oüiektif bir göriiş sahibi ola-
bileceğini, kabut etnek çok zordur. Eğer yabancı bilse, milletin
ferili de yalıabilse, o zaıııın tam objektif görüş beklenebilir. Bıı

ffiı



xII

o;apdıtrça nisbi bir oblektif göri§e katlanmak mecburiyeü var-dır.

Mademki, tırı"_objetrütif görüşten vazgeçmek gerektir, bu me-seleYi, müŞterek bir görüş ve duyuş yar.|rrrr, lu,-*"l"vı tana-men bilerek mütalAa eimek, tercüe şuyr" değil midirl ey"l tlil-türe_, a5rnı yaşayrş taızrrıa sahip butunjokçr, ruhun karanlıklarımyoklamak ve g'riinüşIcre aldanmadan biı meselenin esaslr nok-talannr kawamak daha fazla fuıken dahilindedir. Leonard doVinci: Tanımak için sevmelı lAzımdır, der. Gerçi, sevince ancakyabancı gözlerin görebileceği bazı teferrüat ortadan kaybolur. Şuhalde Tiiık nıhunun sizleüği inlrAr kabul efuez ,ortırrr- *t--lıafunaktan vazgeçmekten ise, bu a"gur"i, tefeırüatı apaçık ortayaserıııeği, yabancılara bırahnağ doğru buluyorum.
Okuyucırlarun bilirter ki, milfij meselelere dair bundan ev_velki yazilanmda, «laima ölçüyü mrh"İrr"y, gayret ettim. Bazımadalyalann ters h:"lr- göremediğim zamanlar belki olınuş iseiyi tara,fan mübalAğalandınııaktan-daima 

ç;k "dr-;ri*r*rin teış tarafi mevcut bulunmaarg, ,"-"oı.r bile bütiin madal-yalaıın ters tarafinı gösternıeğe ha-zır düşmanlar, bu sefer de or-taya çıkmakta kusur etrnlyecektir. Itrerkes kendi §ine baksın!..

ı

Bu kitap biıbiıini tamaırıiayan dört kısma aynlınşhr. Birin-ci hsırı, Atalar Ruhu bahsine i"t*, 
"oır"ştir. i'i;;;"", ınilliruhırn esas rın§ırru budur. Bir nıilletin -ur"rı şahsiyetinde öIınezvo değişmez olan şey lıu rınsurdur. ıurırıu""ıo ve iklimlerin değişmesi, olağanüstü durumlar ," naaı""ı"", çeşit çeşit kiilüir te-sirleıi gibi ami[er İill:İi, ,hlaki ;;; manevi göriiuüştinü şuveya bu yönde değİştirebilir; fakat ,r""oürro olsun atalar nüu--uun izleri ebeüyen kalır. Bu ırhn tesiri-veya kann sesıdir. İısanruhrınıın meyelAnlaruu ifade "fu"k-;;; insiyak tahirini kuttan-mak caiz olsaydr, ata'r ruhunun tJirluri, insiyaki bir mahiyetesahiptir demekte tereddüt etmez idik 

-_'

Fakat, nu kitab,l ikinci ksmııı teşkil eden ve §entetik Ruhaünı verüğnıiz şey için bu millfüaz"-İrr.' değilüı. On asır ka_

ı
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dar fiirk hayahna hakim olınuş bulr,rron senteük ruhta ne ölmez.ük ı,ardır, ne de bu ruh Ttirkün öz ruhudur. sentetik ruhıın te-zahürleri sosyoloii ülinde mühit ye zanıajn adlan verilen tesirleıpgöre dğ§irler.

_ B_l kitabın üçüncü kısmı, Tanzimattan Kenıalist inhtAba kı-dar giden gebelik devresine tahsis editnıiştir. n" i"Jı ."rr"tıtruhun asırlrk tezahjirlerinin mAziye doğru ititdiğı 
-'*rıraır.

19 uncu asnn bir husrrsiyetini teşkit eaen mıııı şĞ o]*ıraakökleşniş ve isl6ın milletle*o, ktıIttırtır, asrrlarca boyundurukvurduğu atalar ruhunun hususiyetleri o mitli şuurrun tesirile mu-hite çıkarak yeni Türkiyeyi doğurmuştur.
Eserin dördüncü kısmını teşkil eİen yeni Türkiye, denekoluYor ki, Eski Tiirklerin, vanı tın yrrd;; daha fazla bir zaman ev_vel, ana Yurttan, yüksek Ural_Altay stepüe"inden, bodur Tatar atla_nna binerekten dışarr taşan insanlann- dirilişinden başlıa bi, şydeğilür. Bu eski faülıeıin ahfaü ,roı.,-ttııttı, sahasında fütuhatkazannak için tabii beysıf a"grı, iJrr beygirini kullenıyorlar;

Pu kültür fiituhatı, Ebedi Ş"t a*tllrt lll" de müİdelediği gibi, on_lara, modern milletlerin 
"Jriyesl tk"" çıloııak imkAnını vere-eektir.

T. A.

_
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Fransızca baskrya mahsus öLsirz .

Fasil: I fiirk ruhu ve aitii kahrairanLar.

Türk, yalnrz Leden kuwetile değil, daha ziyade, ruh kuv-
vetile kendisiıi gösteriı 

- Türk ruhundaki tebeliür dört
merhaleye aynlır. Bu merhalelerden her birisini bir iki
milli kahraman temsil eder - Mete ve Atile atalar ruhu-
nu yahut İslAmiyetten er.gelki deı.reyi temsil ederler -Namık Kemal sentetik ruhun yahut İsHmlık devrinin
şahıslanrşrdır - Ziya Gökalp yeni Türkiyenin, gebelü
veya meşIutiyet devrinin şa}uslanrşr.drr - Atati.irk ve
İnönü, veni Tiiıkiyenin dirilen atalar ruhu ile yeniden
doğuşunu temsil etınektedirler.

Fasıl: II Tiirk deyince ne anlıyoruz?

Tiirk deyince, Orta Asya yaylAlanndan taşan fatih kabi_
lelerin ahfad:nı an\roruz - Ata mirası şahsiyetlerini
kaybeden Bulgarlar, Macarlar, Finler, ilah... gibi millet-
leri hariç tutuyoruz - İsimlerin Hiin, Mogol, Tatar ve
Türk olması, hAdiseye tesir etmez - Bizim mevzuumuz_
da ırk meselesi bahi.s mevzuu değildir - Cengiz han ve
Mogol adr - Tatarlar - Profesör Zeki Velid.i'nin ver_
diği hükümler.

x
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Fasıl: III Milli ruh deyince ne anlıyoruz?
Milli ruhun mevcudi}zeti hakkındaki şüphe - Milletler,ruh hususiyetlerinde bedeni vasıflarr kadar birbirlerin-
den ayr-ılırlar - ingilizler ve Fransız]ar - Taine'in ka-naati - Volney'in mülAhazalarr.

Fasıl: ry lrklann müsavatsrzlığı.
Göçebeler ve yerliler - Ti.irlü türlü göçebe vardı -Mt§terek Grenardln tetkikleri - Atak ve dinamik gö-
çebelerin üsti.iılüğü - Türk fatihlerinin idare sistemin-deki üsti.inlfü - Tabiat beygiri ve buhar beygiri -Atalar ruhunun Kemalist rejim altında uyanşının-tesiri.

Fasrl: V Tiirk ruhunun yapı§ı nedir?
Türk ruhu, diğer mılletlerin ruhunu terkip eden madde.den yap-tlmış değildir - Türk 

""r," ı.ıa,,,ı-v;;;;;;;;
devrin, İslAmiyet..devrinin ve garp devrınin izlerini taşır
- Kemalist inkılAbı atalar ,rlro, esaretten kurtarrıış-tır.

fasıl: VI İıadeti meyil ve hareketler, şuırrsrüz görenek-
Ier, insiyaklar.

rrk determinizmi 
- Irk determinizmini kabule mecburolmaksızın milll ruhun r.arlığırıa inarulabiiir _ R"İ,;;deha veya kültür demek değl, havsalarnızın lhatası fev]kinde pek yüksek bir şeydir ( Tbanscendental ) -Tiirklerde insiyak hareketleri hAkimdir - Ti.iık .,rlrr-nun araştırılmasına ııtalar hayatını incelemek suretilebaşlamalıdır 

- Atalar ruhunuı izleri işlenmiş muhassa-lalar değil, iptidat maddedir.

,Fasıl: VII rrk, muhit, zaıııan. 
,Ata_lar ruhunun yoğurulduğu devre - Mete ve AtillA dev-rinde Hiınlerin hayatı - Tukyular, Gezneviler, Harzem-ler, Selçuklar ve nihayet O"-aolrlar - Atalaı ruhıuıaeklenen muhitin ve zamanın tesirleri.

Salılie
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.Fasıiı VIII İisiyet ve Ataya çekme (Atavizme). .

,Atavizme inanç, hall* şuurunda kökleşmiştir - Gi.ilistan
masalı - Ribot'nun fikirleri - Bu, karanlık ve esrarlr bir
meseledir - Mendeliem - Bio Antropoloji ve Noo An-
tropolojisi - Amerikada beyazlar ve siyahlar - Noo

Antroprılojik hususiyetler iptidai madde değildir - Yeni
fiirkiyede Atalar dinamizmi ve göçebeliğin, tesirleri"

Fasrl: tX Atalar hayatı. . 'ı ) , , ,

Otlar imparatorluğunun siması - Mahlükların ıstıfasr -
Beygir ve Step adaınr - Step adamr beşikten itibaren sü-

varidir - Ezeli boğuşma - Bir başkanın bayrağı altında

banş ve birlik - Göçebe ve yerleşik, iki Alemarasında mü-

cadele - Hün istilAian - Tukyular - Step göçebesi

tipi - Eski Türklerde din - Ateş sütunu ve Hakanın
ilAhi hakkı - Toy'lar ve şölen'ler - Komiinist belde -
Step çocuğu nasrl reşid tanılrr - Başkanların kutsiyeti,

Fasıl: X TüreveYasa. ,,,,, ı

Gelenek ve disiplin, nizam ve kanun, atalar ruhunun

başlıca ınsiyaki meyelAnlarıdır - Bu ata mirası vasıflann

, kökü uiühiyet hakkıdır - Tanrının seçtiği hfüi,imdar,

aJrnı zanıanda hal!ın da reyine mazhardı - Halkııı sesi
haLlçın sesidir - Aristokrasi ve Deırıokrasi atbaş be-

raber gidiyor - Cengizler zamanında mutlak nizam ve

miisavat - Geleneğn kuvveti - Türk mitolojisinde tipik,
misaller - Oğuznarıelerin terbiye eüci tesirleri - Yeni
Tiirkiye'de türenin r'e yasanın devamı,

T'asıl: XI Yasanın şükselişi ve alça\ı,
Ural - Altay fatih milletleri ancak yı§anın öz ruhuna sa-

dık kaldıkları müddetçe parlamşlardır - Misal: Cengiz

imparatorlucu - Cer.liz- yasasınin başlıca umdeleri İf-

ratçılıJr (Extremizme) - Meşkkate tahammül (Endur-

cissement) - Muhteşm inziva - Faide sever pozotivizrı

- 
Laikük - Müsama}ıa ve vicdan hilıriyeti - Her şy

xVIl
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nillet için - Marko Polo'nun şehadeti - Yasa ruhunu
bcğan y,aiıancı tesirler ve Arnilier - Timürlenk impara-
torluğu niçin kısa siirmüştür?

Fasrl: XiI Göçebelik ve Dinarııizrn. 
)

Göçebelikten göçebeliğe fark vardr - Bizim kasdettiği-
miz mAnada göçebelik mücadele, savaş, fütuhat ve azami
gayret demektir 

- Göçebelerimizin ateşin mizacı avda
da kendini gösterir 

- Bu göçebeliğiıi esası, Türk nrillet-
lerinin, karşısı.nda durulmaz dinamizmidir.

Fasıl: XIII Civanmertlik hasletleri. . ,

Muharebede amansiz, silAhtan tecrid edilen ı,eya ınağlüp
milletlere karşı yumuşak, müşfik ve alicenap d3vranan
Cengiz Han, o,rdularile ne kadar muharabe kazandıysa
müsamahası ile de bir o kadar muharebe kazanmrştrr 

-Osmanlı imparatorluğunuı yaradılışı esnasrnda civan-
mertlik hareketi - fg55'11 <<Kurtulan Kudüs» ad,lı ese-
rindeki sözleri - Macar mültecilerile, İspanyadan ve Por-
tekizden koğulan yahudiler hakkında Türk hükümetinin
gösterdiği civanmertlik 

- Moltke'nin sözleri - tsayezi-
rl'in Timurlenge gönderdiği civanmertçe mektup - Tiir-
kiye'ye srğınan İsveç Kıralr Sarl'in takdirkAr sazleri -Türkistanın Romeo ve Jüliyeti.

Fasıl: XIV Mete ve Atilla.
Eski ta;:lhçilerin tarafgirliği - Carlyle ı.rt."*u,,ı"orrr*
ve Nische üstün adamrnın prototipi AtillA - A5mı za-
manda hem barbar, hem alicenap, hem rnüstebid, hem
vaidlerine sadık, zenğin fakat askerce yaşayan AtillA, ge-
rek rönessans şairlerine ve dram muharrirlerine, gerek Cer-
menlerin Niebelungenjlerine ve Skandinav -itoıoii.ırr"ilham vermiştir - Atille, kadim devrin en büyük sulh,
birlik ve uzlaşma Amili o,lmuştur 

- AtillA'nın ha"açgtıran
Rr.ııı.a ve Bizans - AItı asır ewel Mete tarafindan ta-
ha]._kuk ettirilen miili birlik.
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Fasıi: XV Seııtetik rıü. , , , ,

Tiirkler anayurtları dışında, İslAmiyeti kabul ettikten

sorİra Ural - Altaylık hususiyetlerinden bir çoğunu kay-

betmişlerdir - Mağıüp ediien mİiletlerln İslAmi ve küi-
tiirel tesirleri - Muhitin ve zamanın tesirleri, ancak ata-

lar ruhunun temayüllerile uygun düştüğü takdirde rşü-

essir olur - Halide Edib'in verdiği İngiliz misalleri -
Sentetik ruh, muhii ve zaınan ile atalar ruhunun teza-

hi.irleri arasındaki yakınlıJ<lar sayesinde vücut bulabil-

miştir.

Fasıl: XVI Türkçülük ve İslAmcrlü.

Yalııız, İslAmiyeti kabul eden Ttirkler, ihtidadan soııra

milll şahsiyetlerini muhafaza edebiluı§lerdif - Ba$ka

din'leri kabul edenler onu kaybetmişlerdir - Macarlar
buna bir misaldir - İslAmiyet ruhu Aıab, İran veya Tiirk
üye ınillt vasrf taşıınaz, mÜhitin ve zaınaIun eseridir -
Tiirk milleti, İslimiyeti, kendi isteğile kabul eden yegAne

millettir - Ti.iıkçiilükle İslAmcılrk arasındaki yakınlık

- Türk ruhuıun İslöm ruhu üzerindeki tesirleri,

Fasıl: XVII Osınanlr imparatorluğunun uzun sürmesi,

Türk atalar ruhu bakasını, ancak İslimiyet sayesinde te-

min edebilmiştir - Gaza zihniyeti, Oğuzlarrn haleflerin-

deki savaşçı meyelAnlarr beslemiştir - Türk fatfüler, Is,

lAmiyet sayesinde, mağlüp ettikleri milletler halkının
içine karışmışlardır -- Bugünkü Moğollar,

Fasıl: XVIII İslAm Medeniyeti, , ,

İsiam medeniyeti deyiıce, insan faaliyetinin bütün şube-

lerine sgmil bir hayat telAkkisi anlaşılrr - Bu zihniyet

*illiy""t'pr"nsibile telif olunamaz _ Diğer İslAm millet_

lerde milliyet, dini; Tiirklerde ise din milliyeti masset-

xIx

Sahife

113

12I

I27

10?

a

ı

a



xx ,üıı ıUıu
S,hiüb

nişıtir - Senteüik ruh Ttiık kökiinden değildir; fakat
Türk kliltiiriinde 'hAkim 

olmuştur - İslAm medeniyeti
daha ziyade tlestiki mahiyeü haizdir.

Fasıl: XIX İükdarbeler. , ,, , 132

Türk atalar ruhunıııı srmsıkı kapalı sahasında açılan_ilk
gedik - Yabancr kültür müesseseleri, Türk cemiyetine,
din perdesi altında sokuimuşlardrr - Arap - İran kültürü
-- Asilları yabancr tasavvuf tarikatları - Tüık seçkinle-
rinin ınilliyetten tecerrütleri - Kadının işgal ettiği yfü-
sek mevkiinden sukutu - İmparatorluğun ilk bAnileri
ata]ar kültürü ile n:eşbudurlar 

- İnhltat, ancak, ecdat
zihniyeti gevşedikten sonra başlamrştrr.

Fasıl: XX BizansTesiri. ,,,, 13?

Şark medeniyetinin özü İsHm değil, Bizanstu - Selçuk
istiiAsından sonra Turanla Bizans arasındaki temaslar -Bizans sarayr ile Konya ve Bursa saraylarr arasındaki
nıünasebetler 

- İhtldalar ve melezleşırneler 
- İlt Os-

manlılar tarafından uıtbik edilen geniş tesamiih rejimi -Ata-lar ruhuna bulaşan tesirler.

Fasıl: XXI ŞarL Tevekkiilü. , 1{,|
kadere inanmak İslam Amentüsiine dahildir - Bazı müs-
liiman ilAhiyatçılar iradei cüziyeyi inkAra kadar v€ırır-
lai - I_&derin ha&iki ıoAnqş 

- Kaza ,g }gdglg inın_
mak zihniyeti - diııi esastan alınma değ| tasavvuJ tef-
siri neticesidir - Hıristiyan orta çağnın felAketine se_
bep olan apu zihniyettir 

- Garlı rönessans nıhunu göm-
diiğü anda ist6m §lemi tesawuf karanüklanna d"l-rş-
tır - Ozanlar ve dervişler - Elçi Busbeque'in mtlşa-
hedeleri _- Kont de Moltkö'nin mül6hazalaıı: Nezib mu-
haıebesinde mağlüp olan Tiirk silAhı değl, m.ineccimdir

- Atatiirk ve İnönü de Moltkö'nin kehanetini tahak_
kuk etti:ıırıişlerdir.
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FasıL XXII Tiirk Birlğ. , , ,

Tiirk dili ve islAm milletler arası dili - Bu islAmlar
arası dilinin trpkı. garp mlletlerinin Yunan - Liün dili
gibi, milli mahiyeti yoktur - İsrnail Habib'in mütalAası

- Türk güzidesi milliyetsizleştirilmiştir - Asiller ve
avam - Dimağ artık bünyeye hökim değilü ve biiırı-
yeyi hiç bir dimağ idare etrniyordu - Osmanlr İmpara-
torluğunun inhitatı sebepleri - İıhltat devrinde Ti.iık
milleti, atalar mirasr hasletlerini kaybetmemiştir -
Prens Eugene'nin sözleri - Hasta adam Omanlı ida-
residir, Türk milleti hasta değildir (Lord Beaconşfield)

- Bir selAmet çaresi peşinde.

Tanzimat hareketi imparatorluğu batmaktan kurtardı -
O deırrin siyasi ve filiri simasr - İslAmiyet şuuiıı, gerek
halkta, gerek giizideler zümresinde h6kimdi - Milli şuuı
hiç kimsede mevcut değildi - Devlet adamlarınrn sivri
akıllılık siyaseti ile mütefekkirlerin mefkfırevi amAü

arasrndaki farklar - Tanzimat ıslahatının ame]i netice-
leri - Namrk Kemal ecnebi himayesinden istiiade edil-
mesi dAvasını müdafaa ediyor .. Garp Adatını ve mü-
esseselerini körükörüne taklide yeltenen «frenkler» -
Büti,in ıslahat ve kalkınma Amillerini şer'i şerifte gören

vatanperverler - Şeriatçıların heyec",l, harekAtında
milli ruhun gayri şuuri uyanışını görmek miimkiindiir.

Fasrl: XXIV Namlk Kemal (İslimiyet devııiniıı şBhs:
lanrşı). , , , , , ,

Namık Kemal hem islAm devrini şahrslandırır, hem ata-

lar ruhunun u]ıglılşln, müjdeler - Namrk Kemal'in idş
ali Tanzimat rslahatını yapmak ddil, milletin hiiıriyete

' kavuşrnasmı teminden ibaret idi - Şairlik ruhunun
inceliğini atalar nüunrm başin meyel8nlarına faik r"h,
bir av healise§i,- Namü Keqpd'in ŞiDasi ile tanışınas _
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Sahife
Gazeteci, tarüçi, şair, dram miigllifi, romancl, il^h... N"- 

.-
mık Kemal - Namık Kemal Paris'te ve Londra'da - Va-taı piyesinin temsili - Hapis, menfa ve altın kafes -Namık Kemal ve Mustafa Kemat - Namrk Kemal'in
dünya malına karş istiğıası - Tevekkülü ve ruh kuv_
veti - Naıruk kemal ve silvio pellico 

- kahin Namrk
Keınel.

KISIDI III

tr'asıl: XXV Meşrutiyet.
Jön Türk ihtilali, milli bir k.hr*r. değil,'ur" ı..-r- 

195

tenin eseridir - Hürriyet, müsavat, uhuwet parolası,
ınilliyetleştirilınem§ bir ithaht rnelı idi - Medenlyet ve
terakki, kuwetli bir milti kiiltiire aşılanmalıdır - İatlal
patlak verdiği.zama:ı milli an'ane ancak bir hAtıra şek-ii,,de mevcuttİ - Osmanlılık veya islAm"rlra- r;"İ;;r_
Ieri - Yakup Kadri'nin naklettiği muhayyel tarihi.ah.e
- Ziya Gökalp'in teşebbüsü: Türkçülük, asİilik ve İş
üIırı,lık.

Fasıl: XXVI Ziya Gökalp. ! , 2W
Zya Gökalp'in Diyarbakırdaki inkılApçı faaliyeti - İn-
tüar tesebbüsü - se]Anikte ve İstanbuldaki İttihat ve,Terakki Komitesinin faaliyeti - Gizli kuwetinin srrrı -Teşebbüsçü milliyetçilik akidesi - İslAm Birliği ve Türk
- Arap Birliğ - Turancılık ve İslAmcılık - Yakın ideal
ve uzak ideal :- İbtiklal IIarbi esnasında atalar ruhunun
tam uyanış - Ziya Gökalp ve Atatürk - Ziya Gökalp
Maltada -- Kızına mekhıplar - Kader ve kısrnet telAk-
kisi - Ziya Gökalp'in çifte şahsiyeti. /

Fasıl: XXVII Diıiriş . 82
Atalar ruhunun dirilişi_Sentetik nıh heniiz ölmemlşür
- Kemalist inkılAp devamlı bir inkılAptır - Cumhurivet
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Halk Partisinin programındaki inkılApçliık veeizgşinin

" hiknreti -:_ Tiiık mucLesi nasıl izah edilebilir ? _ Yeni
.Türk, yeni değil hat€ belki kaı{irndir - Yeni fiiıkiye ile
Atala? Tiiıkiyesi arasındaki yakınlıklaı+- fiirk ğdrnrnr-
serbestliğe kavuşması

FasıL XXVffi Amazol ve Ahriman
İyilik tanrısı Arırıazol ile, kiiti.ililk tanrısı Ahriman aılsııı-
daki ezell savaş - Armazol'iin miimessilleri, taıihin şereF
le anürdığ kahramanlaıdır - Ahriman'ın kahramantan
ise sadece hayal Aleminde yaşarlar - Romanesk kahra-
manlar, kenü devirleri:ıdeki cemiyetin, bazı taıaflannr az
gok temsil ederlet - Nur baba, Bektaşiler ve Yeniçeriler -Şark tevekkiilü ve Bektaşilğin nihilist felsefesi - Miisa-
hipzade Cel§I'in yarattğ temsili bir kaç tip, ve ezciimle'
Şeyh Nğani ve Aynaroz kadısı - Mum söndiirme denilen
işret Alemleri - Yakup Kadri'nin Sedum ve Ganmure
ve Yaban i5!1afi 3gpanlarının kahramanları ve hempalan

- Arıııazol'iiıx zaferi.

tr'asrl: XXIX Yeni Tiirkiye ve Atalar Euhu
Atalar ruhu, ancak, Anadolu stepleri ortas,nda ;nkişaf ede-
bilmiştir- Eski Ti.irkler, manevi kuwetlerini, ana 5rurdun
sinesinden emdikleri usare sayesinde, olduğu gibi muha-
faza ediyorlarü - Cengiz'in, imparatorluk merkezini Ka-
rakurum stepinin göbeğinde kurması ve Atatiirk'ün AD-
karayı, yeni Tiirkiyeninmerkezi edinmesi - Yeni Tiirkiye-
nin yasası, Cengider ve AtillAlar yasasının istinat ettiği
ayni esaslara dayanrr - Atalar ruhu ve Halk Partisinin
altı oku.

Fasıl: XXX Atatilrk ve İnönü .

Atattirk ve İnönü iki vüeutta bir ruhtur - Atatilrk, İnö-
nü'yü «kenü vicdanr» diye vasrflandrrır - Atati.irk'iirı zi-
yafetleri ve Oğuzların şölenleri - Atatiiık - İnilntl çlftl_
,,in bütiinlüğü - İntlntlntln tuttufu yolla, 22 asır ewel

XXIII
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Mete'nin tuttuğu yol arasıında benzerlik - Kilsuf - İnönü
yalnız siyasi bir önder değl ayni zaınanddlmanevl bir reh-
berdir - İltlnu büttin nutuklannda harekette biltiingii-
lfü tavsiye eder - İnönü'ntin nutuklannda gıı fazla kul-
landrğmewzu -Atalaı nüı.ınun bir tezahibil olan vicdan
hiiıriyeti - Bu htiıriyeÇ halrik İ5166 rl;,rlnin nıhıına da
uygundur - Kenalimin şefleri hiç bir 7^,m.eD din aleyh-
taılıg eseri göstermem§lerdir - Verileıı silze sadatat
da atalar ruhunun hfu tezahiirildiir 

-Bulgaristen elçisinin
şehad€ti.

NETİcıı

trbsıl: XXXI İlnitat ve satvet .

Gustave Lebon'un «Oman]ı İmparatorluğunıın satveti ve
inhitatı» forrniiliine kaşı «Osmanlı İınparatorluğuun in_
hitatı ve Türk Milletinin satveti» - 191ı1-1918 harp dev-
resi - llt churchilfin haJıreti - heııiiz modera medeıılyet
seviyesinden i.lstiin değüiz-Bizi tehdit kten vüim tehli-
}eler - l\4azinin tecavi.izkAr bir avdetine kaış korıınmalı-
yr:z - Garp medeniyetini millt kültiirc aslarnak lizrrndıı

- Asnn ha^stalığ: E'erüyefuilik - Her ideal bir bubran ve
.kaynam6 havaşna muhtagtıı - Kematist ıejim başkı hiç
biı demokrasi veya otokraii rejimile hyas eülenez - Ye-
.ııi Tiirkiyenin evamiri aşercd yeyı }ra§a!ı.
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Fasıt I

TÜRK RUHU Ve İVİİİİİ KAHEAMANLAB

Tiirk, yalnız beden kuwetile değil, daha ziyade,
ruh kuwetile kenüni gösterir - Tiirk ruhundaki te,
bellür dört meıhaleye aynlır - Bu merhalelerden her-

birisini biı iki milli kahraman temsil eder - Mete ve
AtiIA atalar ruhunu , yüut İslAıııiyetten ewelki dev,

.-eyi temsil ederler - Namü Kemal sentetik ruhun,
yahut islAmhk dewinin şahulanışıdıı - Ziya Gökalp
yeni Türkiyenin gebelik veya Meşrutiyet devrinin şa,
hıslanrşıdır - Atattirk ve İnönü, yeni fiirkiyenin, ü_
rilen atalar ruhu ile yeniden doğuşunu temsil etmek-

tediıler.

Bütün cihan, Türkü, ancak bedenı kudreti ve gtirbüzlüğü ile
.tanır. (Tiırk gibi kuuxetl,i) sözü, asırlardan beri bütiin diinyanrn

tasitik ettiği tarihi bir hakikatiıı ifadesidir,
Fakat Tiirk ınLileti, yalnız. bedeni kuv,"-etile teferrüt etmez.

o, bunca kudretiidevleti, bunca mühim imparatorluğu, yalnız be_

deni kuwetile yaratmış değildir. Türk milletinin asrrlar si.iren a_

zamet ve ütişamı, daha ziyade, ruh kuwetinin neticesidir. orta
Asyanın yaylalarından ve steplerinden taşan bu millet, gerçi be-

raberinde, eşsiz bir beden kuweti getirmiş ve bu kuwet, iklimin
ve yeni hayat şartlarının icap ettirdiği değişikliklere maruz kal_

-şİo. Fakat, bu millet, bundan başka, iklimlerin ve hayat şrtla-
,.rrİ* d"şşikliklerinden pek az mütesseir olan, tartıya gelmez

1
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birşey daha getiımiştir: Ruhunun kuweti. Türk, haıp menkibe-
lerini ve şanlr zaferlerini, her şeyden evvel, manevi Amille kıyas
eililince ikinci derecede bir unsur vazifesi gören beden kuwetin-
den ziyade, bu tartılmaz kuvvetine borcludur.

Bu eserin gayesi de, işte, nice sağlam ve kudretli imparator-
luğun yaradrlmasrnr mümkün kılan o türk ruhunun ahlAki ve
manevi vasıflarrru beürtmektir.

Avrupalr Alimler ve tarihçiler Türklerle çok meşgul olmuş-
lardır. Türklerin tarihi menkibelerine dair yüzlerce eser yazrlmış
ve kendilerine, barbar vasfi verilmesi unutulmamıştrr. Fakat, bu
ırıilletin ruhunu tetkik eden ve onun, cihan tarihinde bu derece
mühinr bir ro1 oynamağa nasrl muvaffak olduğunu anlamak gay-
retini gösterenler nadirdir.

Biz, bu muazzam boşluğu doldurmak kabiliyetinde olduğı-
muzu iddia etmiyoruz; bununla beraber, umuyoruz ki, bu müte-
vazi eser, o hedefe doğru atılmış bir adım.olabilecektir. Giriştiği-
miz işin son derece muğlAk olduğunu, gözden uzak tutmuyorrür.
Bizzat Türk ruhunun, tarilr bcyunca değişmez bir mahiyet arzel-
memesi de, bu işi daha fazla güçleştiriyor. Ata yurdlarından gii-
çen Türkler, çeşitli kültürler ve medeniyetler ortasrnda gelişmiş
ler, bunlara azçok uymak zaruretinde kalmışlardır. O sebeble, e-
§erimizi, her biri Türk ruhunu başka başka şekillerde gösteren
muhtelif dewelete ayrrmak mecburiyetindeyiz. Bunu yaparken,
bu deı,releri biribirne bağlayan, çıplak gözle seçilmesi i,mkAnsrz
bağları da belirtmeği ihmal etmiyeceğiz. Bu dewelerden her biri-
nin hususiyetini teşkil eden noktalarr daha iyi belli etmek için,
bu devreleri şahıslandrran küramanları tetkik .edeceğiz. Şuna
kaniiz ki, Türk ruhunu kavrayabilmek için en iyi çare, onun, in
kişafının muhtelif devrelerinde timsalini teşkil eden şahısları tet-
&ik ve tahlil etmektir. Bundan ewel de bir münasebetle diğer bir
eserimizde söylediğinıiz gı1-.i. ttir]ı rıii]]eti. ancak, başında, onun
öziinü, ruhunu ve milli emellerini şalııslandıran bir başkan bu-
lunduğu zamEu1 kuwetini ve hayatiyetini gösterir.

Türk ruhunun tebellürü, dört merhaleye aynlabilir. Başta,
atalar merhalesi gelir ki, binlerce yıl siiren bu merhalede, atalaı
ruhu Ural-AJtay steplerinin potasında yoğurulnnuştur. Bu dev-
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reyi, milli kahraman olan Mete ı,e Atila şalıslandrrırlar. Bu, İs-
leimiyetten önceki dewedir. İknci merhale İslAmiyet merlıalesi-
dir ki, devamr müddetince, atalar ruhu uzun bir küsuf geçiııniştir"
Onun yerine, milletin manevi hayatr üzerinde, sentetik yahut
islAmlararasr adınr vereceğimiz ruh hAkim olmuştur. Bu ınerha-
leyi, o ruhun son timsali, tanzimat devrinin kahramanr olan Na-
mık Kemal şahslandırır. Namık Kemal hürriyete susamış bir
liahramandır. Vataru hürriyete kavuşturmak istiyordu: fakat, mil-
leti hürriyete kavuşturmak için, sentetik ve islAmlararasr ruhun
esjri olan Türkün atalar ruhuna hi.irriyet bahşetmelı lAzım gel-
diğini idrak etmemişti.

Tanzimat devrinde, Namık Kemal'le çağdaşlarının feryat e_

derek millet için hürriyet istediklerini görüyoruz. Namrk Kernal'e
göre, millet, padişahm meşrutiyeti vermesile hürriyete kavuş
muş olacaktı. Namık Kemal, Türk ruhunu, asrrlık esaretinden
kurtarrnağr hiçbir zaman düşünmedi. Onun kanaatince, Türkiye
400 çadırlık bir müslüman aşiretinin yarattığı bir müsli.iman dev-
letti. Namık Kemal, sürgünde ve zindanda istisnai bir muaıneleye
kavuştuğu zaman, dostlarına <<Bakın müsliimanlığın kuvvetine»
diye yazıyordu. Namık Kemal, garptan, vatan mefhumunu getir_
di, fakat asri manada milliyet mefhumu, kendisinde, şuurlu bir
tarzda heni,iz tebellür etmemişti. Milliyet prensibi müteyakkız
giimrükçülerin gözleri önünden geçerek, Osmanlı İmparatorluğu_
hududunu aşmışsa da, bu hal, müslim ve gayrı müslim, Türkten
gayrı milletlere mahsustu; öyle bir modern silAhtı ki, ona sahip
olmryan türk]ere karşr kullanrlıyordu.

Üçi.incü merhale meşrutiyet dewidir ki, gebeük dewi diye
vasıflan,dınlabilir. Bu gebeiik, Ved Tüıkiy.:yi.doğuı,muştur. Jön-
türk ihtilAli, 1908 de, milleti esaretten kurta,-dı, fakat atalar ru-
lıu, zincire vurulmuş olarak kaldı.

Türk askeri, Makedonya dağlarında, Arnavutluk yaylaların-
Ca, Suriye ve lrak çöllerinde, imparatorluğun muhaf:zlığ olan
ezell vazifesini hakkile başarmak için, halö kanını dökmeğe mec-
burdu. Fakat pek çok aydın ti.irk, acı acr şöyle diyordu: «Bıı ko_
ııitacılar, türk jandarmanrn kurşunu ile ölen bu miiş-

8
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liın ve gayn mi.islim asiler , ne istiyotlar? Yunanlı
Arnavut, Burgar, Arap olduifiarını söylemeğe, kenü
dillerini konuşmağa, kendi edebiyatlarına ve kend-i kUlttlr-
lerine süip olmağa hak idüa eiliyorlar. Düa doğrusu, milletin
kanını dökmesini inta,ç eden zahiri ideal budur. PekilA, türk jan-

darmasının kendisi bu hakka sahip midir? Hiçbir yabancı. onun

bu tabii hakkını inkir edemez, fakat, bir türk, jandarma rolünü
o5rnamak hakkına sahip olmak için, asla türk değil, osmanlı ve5,-a

i-"]Am olduğunu söylemek mecburiyetindedir. Onun özdili, bayağ
köylünün, yahut rençberin konuştuğu kaba ü1 olmaktan başka

işe yaramıyor. Fikrinin gıdası olan edebiyatr, ancak kendi kaba
dilinden, birkaç kelime karışık olarak, yabancı bir dilde buluycr.
Karısr halA haremin kafesi arkasında kapalı oturmağa mecbur-

ı]ur. Mi]letin büyük çokluğunu teşkil eden türk köylüsü, türk
rençberi, bütün sene dolap beygiri gibi çalıştıktan sonra, ya, türk
olduğunu söylemeğe utanan İstanbul'daki padişahı, ya, kendisini
istismardan başka birşey düşi.inmeyen AşAr mültezimini, yüut,
İstanbul'daki, İzmir'deki veyahut imparatorlufun diğer büyük
şehirlerindeki reayadan olan madrabazı, bezirgAnı beslemek zo-

rundadır. Camide, bir tek türkçe kelime işitmez. Sırf ti.irkçe ko-
nuşan ve yazan, alapça ve farsca cümleler ve formüllerle lıüner-
ier göstermesini bilmeyenler, iimml, cahil, hülAsa «Ti.irk>> olduk-
ları için istihkar ediürler».

Aydın Türkler, eski rejimin açtığı yaralan sarmak, bunca
iedakArlıklar bahasrna kazanrlan hiirriyeti istifade mevkiine koy-
ınak çarelerini araştınrlarken, devrin bazı nüfuzlu kimseleri, her
şeyden ewel, imparatorluktaki bütiiıı unsurların ittüaünr ta_
hakkuk ettirn-ıek lAzım geldiğini ileri sürüyorlar. Bir takı,m po-
litikacrlar ise memleketin ancak bütün islAm unsurlarııun birleş
mesile yükselebileceğini iddia ediyorlarü. Hiç kimse, işe başın-
dan başlamağa, türk uıısurunu öteki unsurların bulunduklan va_
ziyete getirmeğe cesaıet edemiyordu.

Şuradan buradan, Tiiıklerin tiirkleştiritnesini isteyen hafif
sesler işitiliyordu. Fakat bu sesler, yalnız çok hafif olduklarından
.değil, tebellür etmiş bir ideal ifade etmediklerinden çabucak sus_
turuluyordu.

I
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İŞe, o zaman Ziya Gökalp, ilmi ve sistemli türkçülüğü ve yo-

rulmaz dinamizmi ile, hükometi elinde tutan İttihad ve Terakki
fiıkasr komitasındaki bütün meslektaşlarr iizerinde kazandığr in-

kfu kabul etmez nüfuzu ile, ortaya çıktı.
Binaenaleyiı , Ziya Gökalp'ı, yeni Türkiyenin bu gebelik dev-

resini hakkile temsil pden <<şahıslanma>> (incarnation) telAkki edi-
yoruz. O, parmağı yaraya batırmış, tam teşhisi koymuş ve tak-
dire değer bir enerji ile işe girişmiştir.

Fakat İsmet İnönü'nün de nutuklarının birinde belirttikleri
gibi:

«Osmanh devrini görmüş olanlar bu fikirlerden (inkılAp re-
jiminıizin esasları) herhangi birinin üzerine konmasrna osmanlı
nizamının asla mütahammil olmadığını iyice hatırlarlar. Osmanlı
nizamr son asrrlarrn fenni ve içtimai terakkilerine karşı bünye-
sini tedrici olarak değişen ve yükselen tekAmülden uzak tutmak
gayretiJe dört <iuvarı kalın bir höcre içinde çalıştılar. Bu çırpın-
malar türk milletinin kurtuluş davasile münasebettar olaınazdı.»

Demek oluyor ki, milletin, yeni Türkiyeyi doğuran tam hür-
riyeti, Kemal Atatürk'ün ve İsmet İnönü'niin şahrslandırdıklan
kemalist inkılAbın eseriür.

5
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rtinr DEyiNcE NE AI{LryoRIJz?

Türk deyince, Orta Asya yaylalanndan taşan Fa,
tü kabilelerin Ahfaünı anlıyoruz - Ata mirası şahsi-
yetlerini kaybeden Bulgarlar, Macarlar, Finler, ilAh.
gibi milletleri hariç tutuyoruz - İsimlerin Hün, Moğol
Tatar ve Türk olmasr, hadiseye tesir etmez - Bizilm
mevzuumuzda ırk meselesi bahis mevzuu değildir -
Cengizhan ve Moğol adı - Tatarlar - Profesör Zeki Ve,
liü'nin vaıüğı hükiimler.

Tiirk deyince ne anlıyoruz? Bu milletin tarihi hangi devirde
başlar? Ti.irk nereden gelmiştir ve hangi ırk unsurlaırndan te.
şekkül etmiştir.

Antropoloji ve etnoloji bilginlerinin birçok cildler tahsis et-
tikleri bu meselelerin, burada, ilnıi bir tah]iline kalkısmıyacağınu-
zı söylemeğe hacet yoktur. Bizim maksadımız, etüdümüzün mev-
zuu, yani milli ruhun tahlili bakımından, <<Türk>> isminin, yalnız
1! cu asra doğru bir devlet kuran ve Çinlilerin, sonradan Avrupalı
dilinde <<Türk>> şeklini alan <<Tukyu» adını verdikleri turan ka_
bilelerine mal edilmemesi, lAzım geldiğini belirtmektir. Bu ismi
menşeieri Ural-Altay olması çok muhtemel, fakat sonradan başka
nıilletlere karışan ve çoktan beri, yalnrz tarih kitaplarında yaşıyan
Eti, Sümer veya sair milletlere de teşmil etmiyoruz.

Macar, Fin, Bulgar iIAh.. gibi çağdaş milletleri, keza, tiirk
milletleri ailesinden hariç bırakıyoruz. Bunlar, Ti.irklerle ayıu
asla mensup olrnakla beraber ırkların karışmaları ve yabancı din-
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lerle yabancı kiiltürlere tamamen temessi.il etmeleri neticesi:ıde,
hususiyetlerini kaybetmişlerdir.

Milli ruh bakımından türk telAkki edilen kavimlar, yalnrz
Ural-Altay yüksek yaylalarında içtimai, fikıi, dini ve iktisaü

bakımdan, binlerce yıl, müşterek bir hayat yaşadıktan sonra tı-
rihin muhtelif devirlerinde, muhtelif isimlerle cıvar bölgelere ta_

şıp atalar yadigArı ktiltürlerini ve geleneklerini, azçok muhafaza
edenlerür.

Bu noktai nazara göre, aynı ana yurddan gelen, aynı kültüre
ve aynr medeniyete sahip kabilelere kadim devirlerin tarüçileri
tarafından verilmiş Türk, Moğol, Tatar isimlerine, ancak ikinci
derececie bir ehemmiyet atfedebiliriz. O tarihte ırk veya nıilliyet
esaslarına dayanan isimlendirmeler yoktu. Yalnız müşterek kül-
tür hayatı milli ruhun teşekkülü üzerinde müessir olabiliyordu.
Camia birlikleri, yerine göre kabile, aşiret ve bunlara benzer
daha başka isimlerle yAdediliyordu. Müteaddit kabileler ve aşi-
retler, herhangi bir akın yapmak için, birtek başkanın i,daresi
altmda birleştikleri zaman, savaş men,kibeleri, vak'anüvisler ta-
ıafindan, başkanın ismi altında yahut keyfi mahiyette rastgele
bir isim altında tesbit ediliyordu.

Bir aralık, Çinliler, zaman zaman ovalarını istilA eden Altay
guvarilerine Hyung-Nu adınr verdiler. Hyung-Nu'lar, Avıupalr-
ların dilinde Hünler oldu. Bu isim, uzun asırlarca yaşadı. Son-i:a
yerini Tukyu adına bıraktı. Bu da, bilfüare <<Türk» e inkılAp etti.
Tarihte ro1 oynamış Altay kabilelerine verilen birçok isimler za_

manla kaybolduğu halde, Türk ismi halA yaşıyor. Gerçi, Türk is-
mi ile gösterilen kabilelerin bazı edbar ve inhitat devirlerinde,
Moğollar ve Tatarlar, tarihte üstiin bir yer tutmağa muvaffak o]-

ınuşlarsa da, bu, uzun sürmemiştir. Bu isimler çok geçmeden ka-
1anlığa gömüldükleri halde türk ismi, almı tasla ve aynı. kültüre
ait bütün ırk gruplarının kendisine bağlandığı, kat'i surette teşek-
kül etmiş bir millet, ırki bir şahsiyet sıfatile tarihe yerleşmiştir.

Fakat, hadiseler neticesindeki isim ve kelime değişiklikleri_
nin esas mesele üzerine hiç bir tesiri olmadığını söylemeğe hacet
yoktur. İsimierin tenevvüü, hiç bir zaınan, seciye ve şahsiyet te-
ıe,wüü demek değildir.

7

a



I

ı

8 TüRK RuHU

Bazı tiirk mütehassıslar, Tiirk_Moğol veya L[onğoloide ııkla_

rırun biriiğini inkAr etmekte, Tüıklere, garb tarihcileri tarafından.

aşağı telAkki edilen ve bu günkü miimessilleri, milletler silsile-

sinde şerefli bir mevkie sahip bulunmayan bir ırk kökü izafe et_

meğe kalkışanlara karşı infiallerini gizlememektedirler. Bunlar,
Türk]erin Hiıdu_Avrupai, halis muhlis «Arı» olduklarrnı iddia
ediyorlar.

Mevzuumuzun çerçevesine girmeyen bu gibi itrni bir müna-

kaşaya girişmek niyetinde değiliz. Fakat şu ciheti de gizlemiye-

ci,ğiz ki, fikrimizce, bu meselede şeref ve haysiyet bahis mevzurı

değildir. Alimler, anlaşamryacaklarınr önceden bile bile, ırk me-

selesini, tamamile AfAki olarak, rahat rahat inceleyebilirler., Fakat,

şu ııoktayı gözden kaçırmamak gerektir ki, netice ne olursa olsun,
Türkler ister Moğol veya Tatar ırkından, ister Moğollar ve Ta-
tarlar Türk ırkndan olsun, Orta Asyanın suvari milletlerinin
prestiji, bundan dolayr hiç bir veçhile azalmaz. Orta asya göçe,

beleri, bitaraf tarihçilerin nazarında, kadim devirler tarihinde şe-
ref mevkiini, ötedenberi muhafaza etmişlerdir. Tarihte <<Tiirk»

adile veya <<Moğol» adile gösterilen kabilelere, antropoloji Alim-
lerinin, sonunda izafe edecekleri ırk vasfr ne olursa olsun, bizce
lıiç şüphe yoktur ki, kültür bakımından, bu kardeş milletler ara-
sında, kaCim de.ıirlerde hiç bir g5,r,]:k rq:ı,cı_ıt <ieği]Ci. Bu
rnillet!er, asırlarca müddet ayn.ı göçebe hayatı, aynı iç-
timai btinye, aynl iktisadi şartlar içinde yaşamışlar, hattö aynı
dAva uğrunda, yerli kabilelerle, elele vererek çarpışmışlardır.
Gerçi, bu milletler arasrnda bir dereceye k,aCar ,Cj1 veva sive fı.rkı
vardl, fakat bu farklar, kabilelerin, aynı bayrak altında savasa
gitmelerine, aynı tabii temayüllere boyun eğmelerine ve a5mı ha-
yat tarzını. yaşamalarına mAni değildi. Binlerce yıl sürüp giden
bu müşterek hayat sayesindedir ki, asırlarca zamandan beri, türk
kolu tarafından temsil edilen, Turan veya Altay milleti vücude
gelmiştir.

Bu camiayı teşkil eden sayısIz kabileler arasrnda bir tane_
si vardır ki Moğol adını taşıyordu ve kendisile a5mı ırk grubuna
mensup öteki kabilelerl arasında hiç bir başkalık mevcut değildi.
Bu aşiretin tarihi seyrinde bir aralık bir adam ytikseldi. Savay



9rÜRK RUIıU

larda, uzrın bir silsile halinde muvaffakryetler kazandıktan son-

ra, ahfadrna, öteki göçebe kabileler üzerinde hAkimiyet bahşe-
decek bir hanedan kurmak gibi dahiyane bir fikir gösterdi. Bu
adamın ismi Timuçin'di.

Timuçin, 1206 senesi ilkbaharında, kurultay tarafından ken-
djsini imparator ilAn ettirmiş ve Cengiz han adınr almıştı. Bu is,
min kökü, her halde, türk mito,lojisirle dayanır. Çin vukuat kayıt-
larrna göre, Cengiz, gözükdüğü zaman büyük bir saadet müjde-
leyen esrarengiz bir kuşun sesidir. Efsaneye göre, bu kuş, bü-
ptik kurultay ciinü gözükmüştür. Bu suretle, kenüsine bir asalei
iinvanr teminile iktifa etmeyen haris Timuçin, kendi emri altında
toplanmrş bulunan bütün aşiretleri de, aynı zamanda asalete yük-
seltmek istemişti. Kurultayı.n müsait durumundan istifade ede-
rek, kendi aşiretinin ismini, emri altında bulunan, dağınık türk
ordularınrn hepsine teşmii etmek teklifinde bulundu; kurultaya
hitaben şöyle dedi: <<Eğer yüksek kurultay, bana hakikaten Cen-
giz adıru vermek istiyorsa, emrim altında toplanmış olan ordulara,
Lir şükran eseri olmak üzere, şerefli <<Moğol» ünvanrnı verece-

ğim» Kurultay, bu sözü alkışladı.

Bu, Cengizhan için büyük bir manevi zafer oldu. Bir tek ka-
bilenin ismini bütün türk kabilelerine teşmil etmek suretile, ye-
ni bir millet yaratmıştı; bu milletin babası olmak şerefi kendisinc
raci olacak, hüktmeti de halefleri idare edecekti. Artık, o tarih-
ten sonra, Ural-Altay camiasınrn, dünya tarihinde, Hun yahurt

Tiirk ismile anılmadığrnr, yalnız, Cengiz handan evvel, mevcu-
rliyeti farkedilmeyen o ehemmiyetsiz kabilenin adile, Moğol diye
zikredildiğni görüyoruz. Cengiz kendisinden ewel gelen Şanlı-
Iiün ve T'iı,k i,nıçarator]eir:nın istiiiiAi' etnrşi görün:nek için, yerıi
kurduğu,devletin payitahtınr o da Karakurum'da tesis etti. İşte,
bünyesi, kendisinden ewelki imparatorluklarrn hemen hemen
aynr olan yeni bir Türk İmparatorluğu, başkanından ve ordu ile
devlet teşkilAtındaki bir kaç ricalden başka, içinde bir Moğol mil-
Ieti bulunmadığı halde,'böylece, Moğol adrnı almrş oldu. Bunların
bile, küçük Moğol kabilesile, ancak krsmen miinasebetleri bulun-
duğunu ileride göreceğiz.

J
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Tiirklerin, Tatarların ve Moğollann etnolojik mahiyetine ge-

lirrce, bu meselenin hallini mutehassrs Alimlere bırakarak, pın-
iesör Zeki Velidi Doğan'ın vardığr hükümieri kısaca naklet,
mekle iktifa ediyoruz. Bu türkiyat mütehassısına göre, «Türklprle
Moğol1ar, lıardeş milie",1erdir. Türk ve Moğol dilleri, kardeş dil-
lerdir, ve Altay lehçeleri ailesindendirler.»

Aynı müeliif, Cengiz mensuplarından bahsedenken diyor kL
«Çin'de ve Mcğolistanda oturan Cengiz ahfadı, tabiatile moğolca
konuşuycrlarısa da, Türkistanda ve Şarki Avrupada oturanlar yalnu
türkçe ,k.onrışuycrlarıh. Bizzat Cengizhan, Moğol dilinden başka,

tüfk dili de konuşurdu: Selefleri, keza, türkçe konuşı_ıyorlaı:Cı.»

Ural-Altay milletlerinin harp vukuatnamelerinde ve menki-
belerinde aCı sık sık geçen Tatarlara gelince, bu hususta Ziya
Gökalp'ın mütalAasınr zikredeceğiz. Ziya Gökalp'a göre, Türk-
ler, tür,l:çe, yani gıleneğe ve mğesses nlzamlara riayet etmeyeı
habijelere Tatar derlerdi. Demek oluyor ki, Tatarlar, aforoz edil-
aiış ve cırıiı_ılan atıimış kabilenin efradı idiler. Bununla be-
rabeı:, tatar adı verilen bu kabileler etnoloji ve kültür bakımından,

9ne türdktüler.
Bu mevzu üzerinde fazla duruşumuzun sebebi, milll ruhun,

dı,ha doğrusu atalar ruhunun ineelenmesi bakımından, türk, ta-
tar, moğol ve buna benzer daha başka isimlendirmeler arasrnda
hiç bir fark gözetmediğimizi anlatmaktır. Kadim devirlerde, bin-
le:-ce yıl müddetle müşterek bir hayat geçirmiş o1an bütiin mil-
let,leı aynr isi.m altında tarif edilmişlerdir.
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ırir,ıİ R[rH DEYİNCE NE ANLIyoRUz?

Milll ruhun mevcudiyeti hakkınilaki şüphe - Mil-
letler, ruhi hususiyetlerinde bedeni r,asıflan kadar
birbirleriniien ayrılırlar - İngilizler ve,Fransızlar -
Taine'in kanaati - Volnet'in mülöhazalaıı

Milli ruhun incelenmesi bakrmından «bürk» kelimesinden ne
antadığmızr izah ettikten sonra, milll ruh deyinee ne kasdettiği-
mizi anlatmak kalıyor. Bazı şüphe ve tereddüt sahibi insanlar :

«Beyhude zahmet, diyorlar, milll ruh nasıl tarif edilebilir? Müp_
hem, seyyal, dumanlı ve elle tutulmaz bir şeyilir. A5mı menıleket-
te, almı millette bile, hususiyet ifade eden noktalar, bölgeye, iç-
timai sınıfa, aileye, ferde, ilAh... göre değişir. Bütün bir millete
şamil hususiyetleri kawamağa kalkışmak beyhudedir. Aynı. mil-
let, muhtelif cephelerden görülünee, yahut tarihin gözönüne ge_

tirilen muhtelif devirlerinden bakrlınca, iyi veya fena, asil veya
bayağı gözükebilir. Tarihinin boyunca, ha_vatının filAn dewinde
kahramanea menkibeler yaratmasına mukabil, daha başka deür-
lerinde, zahirt sebebleri hiç de şeref verici mahiyet göstermeyen
idbarlarla dolu gi.inler yaşamamış millet var mıdır? Şu veya !ıu
millete, tasawuru mümkün ve muhtemel her türlü meziyetleri
ve her türlü kusurları izafe etmek mümkündür. Mensuplanndan
bazılannın kusurlannı veya meziyetlerini büyütmek yahut umu_
milestirmek kAfidir. Zira, anttopoloji bilginlerinin, muayyen bir
milletin ferdlerine ait bir miktar kafa tasını ölçerek brakisefaller-
le dolikosefaller arasındaki nisbeti tayin etmeleri gibi, sosyuloji
ııhasında, azçok tam nisbetler tayinine inrıkan yoktur.»

J
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İşte, milli ruh meselesi ortaya çıktıkça, sık sık işitilen ten-

kitçi sözlerin hülAsası budur. Gerçi milli ruhun hararetli ve inan-

mış taraftarlarr vardrr ki, onun, bir millet mukadderatı iizerinde
oynadığr üstiin rolü, birçok delillerle isbat etmektedirler. Fakat,
umumiyetle htakim olan, şüphe ve tereddüttür.

Kanaatimizce, buna benzer bütün meselelerde olduğu gibi,

bunda da hakikat tam ikisi ortası bir noktadadrr. Şu veya bu mil_

tete, hususi vasıflar olarak izafe edilen hallerde belki umumiley
tirme, veya izam etme keyfiyeti vardır. Fakat, şrırasr inkAr edi-

lemez ki, her millet manevi mahiyette bir takım esas seciyelerle
başka milletlerden ayırd edilebilir. Tıpkı, ırkların, saçlarının ve-

ya gözlerinin rengile, boylarile, burunlarrnrn biçimi ile, ciltleri-
nin rengile, ilah... ayırd edilişi gibi. MeselA, İngilizlerin, umumi-

},etle soğukkanlı ve süküti olduğunu, diğer milletlerde nadiren
bulunan bir soğukkanlılıkla ve müzaha temayülü ile başkalarıa-
dan ayırd edildiğini bilmek için ileri bir Alim olmağa hacet, ycı!:-

tur. Fıansızııı, umumiyetle şen ve hoppa olduğunu, her me-
selede ve her fırsatta işin alaylı tarafını_ aradrğınr, günlük hayat-
to, Fransızın, bir komedi seyreder gibi yaşadığını, halbuki İn-
gilizin dram temaşa eder bir hali bulunduğunu, bir İngilizi eğ_

iendirmek ne kadar zcrsa, bir Fransrzrn da canrnı sıkmanın da o

kadar güç olduğunu; İngilizlerin görmek için, Fransrzların ken-
dini göstermek için seyahat ettiğini inkAr edebilir miyiz? Taine
diyor ki: <<Fransız gülmek ister, en sevdiği hal, hayatrnın hedefi
budur. Ondaki gülmek ihtiyacı o kadar hususiyeti haiz bir vasiftrr
ki, ecnebiler buırtı bir türlii aırlıyannazlar ve g-ocunurlar. Fransada,
hı.r şe!, sonunda şarkıya dayanmaz mı? Halbuki İngiliz gülmek
ihtiyacı du5rmaz, fakat, değişmiyen bir soğukkanlılıkla karışık,
darbımesel haline gelmiş olan nekreliğile, yine ona benzer ruhi
bir halet gösterir. Fransızı kahkahalarla güldiiren aynı hadise,
aynı tuhaf hal karşısında, İhgilizlerin dudaklarrndan, herhaırgi
aksülAmele delAlet eder bir kelime çıktığı işitilmez. İlk bakışta ga
riilen bu hususiyetleri anlamak için kAhin olmağa lüzum yoktur.

Fransızın cemiyet ruhu hakkında da aynr mülAhaza variddir.
Yine Taine diyor ki: «Fransran, kalabalık içinde bulunmaktan

ı
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boşlanması iısiyakidir; çiinkü, cemiyetin icaplanndan olan bü-
tiin hareketleri iyi yapar ve zah,.,etsizce yapaı. Şimaldeki kom-

şulannın zaraılı ş,k,'lganlğ ve cenubdaki komşularının kuvveü
fütirasları onda yoktur. Konuşuıkgıı kendini zorlamak ütiyacın-
da değildir, yenmek mecburiyetinde bulunduğu yaradılıştan çe,
kingenliği, dağıtmak zorunda olduğu 1"5ii d"lgınlıEı yoktur. Bi-
naenaleyh serbestge ve rahatga konuşur.

BütilD bunları Taiııe söyli§or. Fakat, Pl,g1l5ız,ın hoşsohbet
olduğunu görınek için, Taine gibi ince bir nüdekkik, değerli bir
filozof ve bir sosyoloji bilgini o,lmağa lüzum var mı? tngilizlerin hiç
de konuşkan biı mahlük olmadığnı, cemiyetten pek hoşla,,,,,a-
drğuı, bilmek içiıı biı Spencer olınağa ıe hacet?

18 ci asrın meşhur seyyehı Volney, gezdiği memleketler aıa-
sında Birleşik A.merikayı da dolaşmrş ve oradaki, ezici çoklu$ı
teşkil eden Anglo.Saksonlardan, Fransız miistamerecilerini ayııd
etmekte pek giiçliik gekmemişti. Uzaktan, kalabalık arasında, baş
kaları veya kendisile konuşmak ve tanışmak isteyen birini görür
göırıez, onun bir Fransız olduğunu derhal anlıyordu.

Eğer me,ıızudan uzaklaşmak tehlikesi olmasa, asırlardan beri
yanyana yaşıyan bu iki milletin, ayrr aJEı miimeyyiz vasıflarını
daha uzun uzaüya sayıp dökmek mümkitndiiı.

Her sene, binleıce Fransız, Times kıyllannı ziyaret etrıek
için Manş'ı. aşar ve yiiz binlercg İ,,giliz, her hafta tatili, Seine neh_
ri kryılarında rlinlennıeğe gelir. Bu iki millet arasındaki içtima|
iktisadi, fikrt ve siyasi miiııasebetler çok sıiıı ve çok saıninidir.
Eununla beraber iki millet arasında, sirayet, yalnız modada ve
havai işlerde kendisini gösterir. Geri kalan her şeyde, bu iki ,mil-

letten her biri, kendi hudutlan içinde kalır ve kendine has vasıf-
lardan zerresini feda etnez.

İşanyollann, İtalyanların, Almar,lann, Ruslann ilfü... mü-
meyyiz vasıflanru burada birer birer saymak siiç degildir. Fakat
bu, sözü uzatmaktan başka fayda verenız. Hakikat şudur H, sa-
ıışn milletlerin veya esmer milletlerin saçliaııııD rengi gibi, beı

fıI
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milletin, inkAr kabul etmez ayırd edici ve herkes tarafından kav_

ranılması, görülmesi mümkün bir takım vasıfları vardır,

Bu vasıflarrn, milli ruhun gözle görülür ve elle tutulur teza_

hürleri olduğu, mi.inakaşa kabul etmez bir vakıadrr. Fakat, gözle

görülebilen bu tezahürlerin dışında, çıplak gözle görülmeyen da-

ha bir yrğrn tezahür vardlr ki, görülebilmesi için, mikroskcıpun,

yani ilmin ve metodlu tetkik ve müşahede fikrinin yardımını is_

temek zaruridir.

ı

ı
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Fasıt [V

IRKLA_RIN MÜSA,VATSIZLIĞI

Göçebeler ve yerliler (sedentaire) (1) - fiirlü
tiirlü göçebe vardı - Müsteşrik Grenad'ın tetkikleri -
Atak ve Dinamik göçebelerin üstiinlüğü - riirt tatln-
lerinin idare sisteınindeki üstiinlük - Tabiat beygiri vo
buhar beygiri - Atalar ıııhunun Kemalist rejim ğ
fonda uyaruşının tesiri.

Mtisterih olalım. Burada, kont de Gobineau'nun maruf ırkcı
nazariyelerini tekrarlamak niyetinde değiliz. Ondan, yalnız ese-
tinin adını iktibas edeceğiz. Maksadımız, kadim deviılerde, gö,

çebe v} yerli olarak gayrı müsavi sınıfa taksim edilmiş bulunan
Asya milletleri arasında mevcut aynlığı belirtmektir. Kadim de.
virlerde yaşamış baa milletlprde, binlerce yıl müddetle siirüp gi-
den göçebe veya yerliye müsus içtimal biinyenin ,atalar ruhun-
c.a, silinmez izler bırakmış olduğuna şüphe yoktur.

Binlerce yıl müddetle, ata 5rurdunda, Orta Asya yaylaların-
da bir göçebe hayatı yaşamış olan türk milleti, bu ecdat baya-
tının, her halile derin izlerini taşımaktadır.

Kont dö Gobineau'nrın fikirlerini ve ,nazariyelerini nazire
yatrımak suretile, kaclim devirleıde, göçebe milletlerin asil ve ş
feıdi milletler olduklan, yerü camiaların ise, bunların alelAde
haraçgiizarlanndan başka birşey olmadüları gibi, garip bir fikTi
müdafaa etrrıek miimkiindiir. Maamafih, şu noktayı derhal il6ve
gdelim ki, eski devirleıde, göçebeler tifulii tiiılü idi. Bayağ ve

(1) Burada yerll tAbiri lügavi m5nasııtda yanl yer sahibi o]arak ku]_
lenüyor.
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mübtezel mAnada göçebelpr vardı. Bunlar otlaktan otlağa, vüa-
.dan vahaya dolaşıp hiçbir tarafta tutunamıyan, hiçbir teşkiiAtçılı.k

ruhile veya hiçbir kahramanca hareketle kendini gösteremeyeı

kabilelerdi; fakat buna mukabil, bu milletler arasrnda öyle gii_

çebeler vardı ki, karşrsında durulmaz dinamizmleri, suvarilerinir.
ve donanmalarrnrn yenilmez kuweti, kahramanlık, teşebbüs ve

teşkilAtçılık ruhlarr sa5ıesinde fatih derecesine yükseliyorlar, zen_

gin ve feyizli, geniş imparatorluklar kuruyorlardı. MeselA Vene,
dikliler, Cenevizliler denizci göçebelerin; Araplar, çöli.in; Türkler
<le steplerin en mükemmel göçebe niimuneleriyü. Bazan bu gö,

çebeler yerlileşirlerdi; fakat hayatiyetleri, göçebelik vasrflarının
ayrılmaz parçası olan dinamizmleri kaybolmaz, hükümleri altına
aldıkları pasif ve statik milletlere yeni bir kan zerk ederdi. Bazı
hallercie, bunların ırk vasıflarr kısmen kaybolurdu. Galipleri, mağ_

lüplar kendilerine temessül ettirirlerdi. Fakat hayatiyetleri, yi:ıe

hiç değilse uzun bir zaman için, tesirsiz kalmazdı.
Bu hususta müşterek Grenard'in aydınlatıcı bir kaç cümle_

sini zikretntekten keıı,c_imi a.la-niil,ıı,ı-ıinr:

«O tarihte, bütün şartlar, yerliye karşı göçebenin lehinde idi,

Stepteki çobanın anadan doğma asker kabilesinin hazrr bir ordu;

harbin, yüklü kArlar kaynağı, mutad zanaatı olduğunu gördük.

Yerli ise, bunun aksine tarlasına, dükkAnına, tezgAhına bağlı idi
ve bunlarr terk ederse zarar görürdü. Silah talimi yapmağa vakti
yoktu. Harp, ister lehine, ister aleyhine bitsin, onun için aynı
derecede büyük bir felAketti; göçebeye, uzaklaşmayı yüut ken-

o,isini koruması için, para verrnek daha ziyade işine geliyordu. Bu,
bir ordu beslemekten daha ucuza mal oluyordu. Göçebe için or-
du, gayretlere muhtaç bir şey değil, normal hayat içinde milletin
ta kendisiydi. Yerli millet için ise, iktisadi kaynaklann zayıf ol-
dufu o devirlerde pek ağır bir yük teşkil ediyordu, bunu temin
edebilmek devletlerin sa5nsr da pek azdı.»

Evet, «göçebeler iyi muhariptir, fakat hartrı, medeniyet değl,
BilAkis, harp, tahriptir, terakki ve kalkınma eserlerinin imhasr-
dır. Medeniyet, terakki ve refü, ancak yerli milletlerin eseri ola-
bilir» gibi fikirler hatıra gelebilir. Ancak şu var ki, yerli milletler
statik ve pasif camialar sıfatilg terakki eserlerini kendi başlarına
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5ıaıatmağa hiç hir zaman muvaffak olamamışlardır. Miinferit, kü-
çük camialara aynlmşlardu ve müşterek menfaat igin gayret-
lerini birleştirecek yerde, biribirlerini yemekten başka bir şey
yapmıyorlardı. Kendi başlanna bir hayatiyat eseri hiç bir zaman
gtisteremeırıişlerdir. Daima göçebeler, aralarında hig bir rabrta
bulunmayan bir çok ufak camiayı bir bayrağın altında toplar, u-
ınuınun hayrı ve ,rnenfaati namJııa gayretlerini birleştirirlerdi.

Grenard, bu göçebe roliinü, şu ifadelerle izü eüyor: «Yerir
Lüçük camiaları bit' araya toplıyanlar, himaye edenler, müdafaa
edenler, Samiler, Arller, Tatarlardı. Onlara, hükiimdar sülAlele-
ıini, zabıta ve ordu iilarelerini temin eüyorlardr. HattA ekseriya,
hükümet idaresinin baş vasıtasr olan dil silAhını da ku[arıaraiq
kendi dillerini zorla kabul ettirmişlerdir.»

Grenard, müstehzi bir eda ile: «Menkibelerini övmek için ta-
rihi bile onlar icat ettiler. Hemen hemen yalnız onların bizce ma-
ltm olmasının sebebi budur.» dedikten soııra, istihzayı bırakarak
ciddt bir iiade ile şiiyle devam eüyor: «Umumiyetle, Arl, Yrınan-
lr, Hindli, İranlı, Latin, Gol, Cermen, Slav, Norman, Skandinav'
yalı üye aruIan Avrupa göçe§eleri, Ganj'a ve LobNor'a kadar,
Atlantiğin sahı;bi idiler. Onlan, ecdadımız sanryorıız, halbuki doğ-
ıusu yalıuz şu var ki: dillerimizi onlıardan aldık ve garp medeni-
yetimizin çok hususiyeti haiz sert ve mütehakkim, pratik ve mad-
di, fi.ituhatçr temayülünü bize onlar miras bıraktılar. Bu göçe-
beler, yerli milletleri mağlüp ettikten sonra onlan, kendilerine
temessül suretile nizama koyuyorlar, bir beldeyi, stepdekinden
daha sağlam bir silihlı kabile haline getiriyorlar, beldeleri dev-
letleı ve iınparatorluklar halinde birleştiriyorlardı.»

Bununla beraber, dofuusunu söylemek lAzrm gelirse, göçe-
belerin yarattıklan devletlerin ve imparatorlukların çoğu, uzıın
,aman devarn ehniyor<lu. Göçebeler, çabucak yerlileşiyorlaıdı.
Pasif ve yerli hay.at mutat gidişini tekrar buluyor ve hu hal, ye-
piden bir taze kan zerk edilinceye kadar devam ediyordu. Gre-
nard, Rorna'nrn yükselmesile inhitatının a5rıu yolu takip ettiği
fikrinde bulunu5ror. Roma, diinyayı yağma edemez olunca, sonun.
da, kAii deıecetlo kuvrıetli.bir ordu beslemek huşusunda mall im-
t§rcıziıİ< içindc katrrnıştır. Yeni gifuebe orduları, Romalıların yç.
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rine geçtiler. Bunlar imparatorluğun birliğini füyaya muvaffak

olamadılarsa da, hiç değilse Roma'nın, ötedenberi yapamadığ bir
işi tahakkuk ettirebildileı; bütiin Avrupayı, büyük bir yerli m,e-

<leniyet kütlesi haline getiıdiler ve bu sayede Awupa Moğol hü-
cumuna, şerefsiz olmakla beraber tesirsiz kalmıyan bir ınuka-
vemet gösterd.i. İran imparatorluğu, arap göçebeleıi tarafından
zabt ve ihya edilmişti. Bizans imparatorluğuna gelince, yaprakla-
rı arka arkaya döküldü ve ancak tarihçilerin barbar dedilçleri
göçebelerin yarümile ve onlarla anlaşmalar yapmak sayesinde
dayarrabildi. Garbın göçebe milletleri, kökle, anayuıtla temasr

kaybettikleri için, birkaç nesil sonra, tamamen ortadan kaybol-
ı.ııuş, Şarkın göçebeleri olan Ti.irkler ise, yaşamağa, imparatorluk-
lerın dAvalarınr benimseyip hüviyetlerine büründukleri halde,
lar, daha başlangiçta, garp göçebelerinin kabui ettikleri şekilden
büsbüti.in başka bir hükfımet şekli kabul etmişlerdi. Garbin gö-

çebe fatihleri, mağlüp ettikleri milletlerin içine karıştıkları, on-
ların dAvalarını benimseyip hüviyetlerine büründükleri halde,
ti,iık fatihler, kendi şahsiyetlerini kıskanç bir dikkatle mrüafaza
ediycrlar, yerii cemiyetin dışında yaşıyorlar, sırf, ütiyaçlarıru
onlaidan teminle iktifa ediyorlar, buna mukabil mağltp millet-
leri, gerek din bakımından, gerek iktisadi ve içtimai bakımdani
bilükleri gibi yaşamakta serbest bırakryorlardı. Tiirkler, fethet-
tikleri memlekette sadece, konaklıyorlardı. Gözleri, daima, ana-
yurda, Orta Asya yaylalarına müteveccüti. Göçebe hayatı, nazaı:-
iarında, ilk fırsatta içinden sıyr:.lıp yerlilerin rahat, sakin ve dur-
gun hayatile değiştirilınesi icap eden bir yük değilü. BilAlıis.
'fiirkler göçebe hayatını seviyorlar, onu ne bahasına olursa ol_
sun nıuhafaza etrnek istiyorlardı. Türk, giiçebeiiği]l, hikmeti ıü-
cudunu teşkil ettiğini, aslını inkAr eder etmez, gözlerini anayurd-
dan ayırır ayırtnaz, şhsiyetini kaybedeceğini, mağlüp milletler ü_
zerindeki hAkimiyetini kendisine temin eden kuınıet ve kudreti-
ni elden kaçı.racağnı, o zaman btı milletlerle kendisi arasında hi*
lıir fark kalmıyacağını çok iyı biliyordu-

iŞe Hilnlerin, Oğudann, Atila'Jann istiilsıni[aıı" - Ceııgideriıı
ve Tiınııılenklerin, Haızemlerin vc OmaıüIınıı dcvirlcri de :h_
til olduğu h.lde, - yiırni iki asrı geçn hir zırnandaııbe.ri, Tiiik dev_
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l,etlerile Ttii,k iınparatorluklannın, müteırıaüyen artan ve daim.a
yenilerıen ,bir kuwetle biribirini takip eden haır,leleıini, bu se_
beplerle izah efuek miimkiindiir.

Ne şarkın ne de garbın göçebe milletleri içinde hig bir taneli
yoktur H, ffi bin yıldan fazla bir zaınan, aynı hAkitniyeti idame
nıazha:iyetine ermiş bulunsun. İşte, Tiirk milletinin, u,ıun asır-
iaıca, tahteşşuurunda, atalar.ruhunu saıısağlam muhafaza edebil-
m§ olması da bundan ileıi gelir. Daha diin, Anadolu yaylalannı
cın]af2n bir Atati.irk'iin giir sesi, milleti uyuş tl.luktan uyandır-
mağa, rehavetini silkmeğe ve atalar ruhunu a$rlık esaretinden
kurtarmağa kAfi gelü.

Gerçi, ataiaı ruhunun uyanması, sa5ırsız neukibeleri Ttirk
milleti için ebeüyen eşsiz bir şan ve şeref iinvanı teşkil edecek
olan kükremiş suvari ordularını harekete gegiııııeğe artık yan-
yacak değildir.

Beygir devri çoktan beri bifuniştir. Fakat, pilh illfoun }ıı
uyalıması, modern medeniyette, tabii ibeygir kuwetinin yerini
tutan buhar beygiri kuwetinin motöriinü işleheğe yaramışh.r.
.Garp medeniyetinin, yani buhar beygiri medeniyetini iendisine
tamamile mal edinmiş Kemalist medeniyetinin nuhassalası olan
bugiinkü türk, atalarının, tatar atı denilen meşhı.ır bodur atlan-
nın sırtrnda, haftalarca ve aylarca, mesafeleri yutarcasına dört
nala koşarak en aşlmaz engelleri yenmelerini niimkiin krlan ay_
nı enerjiyi ve ayıu dinamizrni gösteriyor. Modeın medeniyet ve
modeııı kültiir sahasında, diğer garp nitlgflgfnin, ancak birka§
ısu içiııde elde edebildikleri terakkilere, modeıı tib\ biıkag se-
ne zarfinda, bu sayede ulaşmıştır.

Atatiirk'iin <Yeni Ti.irk, nodeın medeniyet scviycdniı İcv-
Line çıkacaktır.» yolundaki kehanetinin yahnda tahaktuk ehı_
giıi vo AtilA halefleriıin, va!ıtile, meşhuı tabü beygir}erinin sıı-
tına yapışp dağlan ve sahıalan, nehirleri ve *lleri aşarak ci-
}ın' fgthefu6ğe çıktklan zamanki aynı ıtcşili hımlelcrlı, buhır
beygirlerinin sırhndı dört nala hoşacaLlırnı Emnat, ba şırait
dıhilindc, mübatlğ ıayılabilir ni?

a
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Tiirk ruhu, diğer milletlerin ruhunu terkip eden
maddedeıı yapılmış değildir - Tlirk runu İSbmiyetteı
ewelki dewin, İslAıniyet devrinin ve gaıp dewinin iz-
lerini taşır - Kemalist iıüıIöbı atalar nıhunu esaret-
ten kurtaruştır.

Bir çok Alimler, umuml surette milli ruhun tahlili ile uğray
mşlaı,dır. Alman, Fransız, İtalyan, Rus, İspanyoi ilh, ruhıınun
tahliline çalşılmıştır. Fakat hepsinin muvaffak oldufunu kabul
ebek rastgele bir iddia olur.

Başka milletler hakkında güç olan bu tahlil işi, mukadderatı
vc tarihi diğer şark ve garp milletlerininki ile mukayese mümkün
olmayan tiirk milleti hakkında büsbütün güçtiir. Herhangi bir
ıııilletiıı, ortaya çfttığı andan itibaren bugiine kadar olan inki-
şafinı tarih boyunca takip ediniz, gelişiminin muhtelif merhale_
lerini, melezlesme hareketlerini, onun kati teşekküliine yardım
eden ve bugiiııkü çehresini kendisine veıen bütün Amilleri kav-
rayabilirsiniz. MeselA, biliyoruz ki, İngiliz milleti, şimalli ve Nor_
mandiyalı millletlerin hir halitasıdç. Alman milleti, tarih bo_

)ırınca Slav ahalinin karıştığ Cermen milletlerden mürekkeptir
ve bu Slavlar, Töton kabilelerinin içinde erimiş, tamamile kaybol_
muştur., Fransız milleti, LAtin ve cerrnen milletlerin bir halitasın_
darr vücude gelm\tir, ilh. Fakat şu veya bu milletin halitasına,
bidayette girmiş olan muhtelif ahalinin ırk seciyesi ne olursa ol_
sun mtıhteli,f unsurlann birtek pota içinde izafosi ,keyfi5ıeti, tam

ı
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ve kat'i surette vuku bulmuştur. Bazı milletlerde azçok barğ ba-
zılarında belirsiz olan bu gibi halitalardan öyle mütecaniı mil.
letler çıkrnrştır ki, tetekküp ettiği unsurları ayrrdetmek imkln_
srzdır. Yalnız dilini, edebiyatını, kültürünü diğerlerine zorla ka-
bul ettiren hAkim unsuru ötekilerden tefrik edebüyorrız. Diğeı
üıısurlar, iz bırakmadan kaybolmuştur. Tarihin potasından, bütün
efradı aynı dili konuşan, aynr edebiyatı işleyen ve aJııır kültltr-
Cen feyiz alan, ekseriya aynı dinin saliki milletler çıkmıştır. ilil-
letin teşekkülü için vücudü elzem bütün unsurlar aynı eemiyet
ieinde birleşmiş bulunuyorlar ve ilk anından bugiine kadar mil-
letin birliğini hiç bir sebep ihlAl etrnemiştir.

fiirk milleti için vaziyet böyle midir? Tlilküıı ilk ataları, Or-
ia Asyanın yüksek yaylalarrnda yetişmiş bir insan tipidir. Binleı-
ce yıl, orada, oturduğu yerin iklimine, toprağna, muhitiııe ve ha-
yat şartlanna uygun bir yaşayış, hareket vc fikir tarzı edinrıiş_
tir. Bu yüksek yaylaların milyonlarca ve milyonlarca sakini, Mi_
littan ewel ikinci asrrdan beri biribirini takip eden muazram &l-
galar halinde Avrupaya ve Asyaya akmağa başlamışlar ve orada,
fatih sıfatile yerleşmişlerdir. Bu müstevliler ,çetin, giiıbiiz, pe_

sur, binlerce yıllık kökleşmiş geleneklere, adeta insiyatı mahi-
yette, atalar mirasr temayüllere uyan insanlardır. HAkimiyetleri
altına aldıklarr milletlerin yaşayış tarzile, küttiirii ile hiç bir su-
rette bağdaşEımıyan, kendilerine has kültiirleri vardı. Bu fatihler,
sade ve mütevazi, fakat iyi nizam altına alınmış, iptidat fatat
kııwetli teşkilAta sahip göçebelerdi. Buna mukabil, zaptedilen
memleketlerin ahalisi, azçok incelmiş bir kiiltiiıe sahip yerlilet-
di. Fakat, içtimal bünyeleri, fatih milletlerin içtimai bünyeleri
kadar sağlam değildi. Bu fatülerin yazılı olmayan tanımları, iir
lAl edilemez gelenekleri, nizam ve asayiş kaideleri, yiiksek s}ılak
prensipleri, yerli milletlerin, inceliklerinden, medenyetinden, ya-
zılı kanunlarından ve edebi eserlerinden çok daha tesirli bir tuv-
vet teşkil ediyordu.

Fatih göçebelerle yerli ahali arasındaki bu kültür ve medeni-
yet tezatları, milletlerin yaptıkları bütiin diğer göçlerde oldu_
ğu gtbi, çeşitli ıınsurlann imtizacına ve milletler arasında kay-

-
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naşmayaı bitiabi rn§ni oln,,uştur. Stepin rrıağruı silAhşor-
ları, rnağltıp ınemleketlere yerleşince, kendt Atrıemlel

ıine çekilip kapanıyorlar, muhteşem infirad usulü tatbik ediyor-
tar, biı yandan da askerlik mesleklerine devam ve, icabeden teş
kibtla, efend,ilik mevkilerini muhafaza ediyorlardı. Onların lıa-
limiyetine boyun eğen yerli halk, kendi idari, kültürel ve dint
muhtari5ıetine sahip kalıyordu. Zaptedilen bütiin memleketlerde,
biribirinden tamamen ayrı iki cemiyet vardı ki, ayrr ayrı. yaşa_

makta devam ediyor, aralarrnda hiçbir çdrprşma, hiçbir imtizaç
olmuyordu. Fatihlerin cemiyeti, steplerden gelen yeni yeni küt.
lelerle mütemadiyen artryor, stepler, fazla gelen nüfı_ıslannı, za-
ınan zamELIı komşu memleketlere, tercihan, hemcinslerinin düa
ewel yerleşmiş bulunduklan bölgelere taşırıyorlardı.

İŞte, esas itibarile tiirk olan kültür, ata yurdun uzaklığna.
ve yabancı milletlerle müşterek hayata rağmen, böylece sapasağ
lam kalmıştır.

l
t*

fiirk fatiüılerin tslAmiyeti ka;buliinden soııra, her iki cemiyeti,
yani fatihlerle rnağlüpları biribirinden ayıran su sızrrıadık hı-
li, ortadan kallıtı. Artü, ayrılık, miiminlerle kAfirler, müsliiman_
larla dinsizler arasrnda iü. Tifuk fatilıler, artık kendi ölemlerinde
sıkı sıkı kapalı değillerdi. Aynı dine salik başka milletlerle yaş_
yışta ortakdılar. Zamanla, ınilletin kendi biinyesinde bir aynlık
oldu. İ§tmiyeti kendilerinden ewel kabul eden milletlerin dilile
Allaha ibadet etmek, peygamberinin izinde yüriimek zarureti,
tiirk okur yazarlarını arapça ve farsça öfuenmeğe mecbrır edyior-
du. Yalnız din bilgileri değil, arap ve fars dilleri ve edebiyatlan
{atih Tiirkler tarafrndan, gen§ ölçüde okunup öfoenilmek icıp
dti.

'Bu suretle, aydın fiirkler, arap ve fars diline, şiirine ve kül-
tilriine tamanen bağlandılar; Türk dilini, atalar kiiltiiıiinü, an.
-k halk muhafaza etmişti. Fütuhata kadar fatih ıınsurla yerli
Sılk arısında mevcııt ikiliğn mahiyeti başkalaşııııştı- Aynlü yıc

a
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ıleğiştirdi, şinıdı, fati}ılerle mağlüplar arasında deği| bizzat İa_

üler arasında, giizide srnlfla halk tabakasr arasında kendini gös_

teriyordu, Gi.izide sırufla aydın insanlar, yerli halkın, kendilerile
ayru dindeıı. olan araplarla iraniıların kültiirlerini benimsedik_

leri halde, halk kendi dilini, kendi geleneklerini, kendi ırk ve a-

detlerini ve kendi kültiirünü muhafaza ediyordu.

Galiplerle mağlfıplar arasındaki din biriiğinin, giizide sınıf
rnensuplarrnda bariz bir iekilde, haik tabakasında mutedil bir
ölçüde kültürei ve içtimai bir yakınlık hasıl etmekle kalmadığnı"
biı rrk melezliğine de sebebiyet verdiğini ilAveye hacet yoktur.
O tarüde, fertieri ayrrd etmek hususurıda yBgAne kıstas olan ün '

birliği sayesinde, içlerinde, hayli çok miktarda mühtedi bizanslr
da bulunan muhtelif islAm unsurlar arasında evlenmeler tabii ve
_"ık şk vuku bulan bir işti. Bu melezleşme, gi.izelliklerile şöhret
bulmuş Giircü, Fafkas ilAh... kadınlarile dolu saraylarda oturan
sultanlaı başta olmak iizere, bilhassa yiiksek tabakada fazla idi.
I}inaenaleyh, bir yandan kan yakinlı$, bir yandan kültür yakın-
lğ, nıiJletin güzide sınıfınr, türkün milii geleııeğindeq ve
ıııilli şahsiyetinden, gitgide düa fazla uzaklaştrnyordu. Bu va-
ziyet, asırlar uzunluğun,caı son zaman]ara kadar, kAh artarak l€h
eksilerek devam edegeldi.

Binaenaleyh, bugünkü türk ruhunun, ewelA Ural-Altay yav-
lalarındaki binierce yıllık hayatla yoğrulmuş İslAmiyetten önceki
dewin öz ti.irki.jnün, sonraki, dini hayatın silinmez tesiılerine ta-
bl İblömlyet devri türkiiniin, en nüayet de modern ve garplı
ktiltüri.in tesirlerini benimsem§ :nodern türkün hususiyetlerini
taşıyaır bir halitadan yaprlmş olduğunu kabul etmek mecburiye-
tindeyiz.

1908 jöntürk inkılAbından sorıra başlayan tUrkçiiliik hare-
ketinin öncüleri, türkcülükle islAmcılığı biribirinden ayırmamak-
ta pek haklr idiler. Tüık milli ruhunun Ural-Altay Alemile islAm
5leminin bir araya gelmiş şeklinden yoğurulduğunu, onlat, iyiden
ıviye biliyorlardı. Kemalist inkılAbı, tiirk ruhunun esas terkibini
hiç bir zEıman inkAr etmemiş, ancak, Muhammed'in hakiki şeria.
tile hiç a]Akası olınıyan sözümona dini, kara taassubun tesiılo-
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ı,ini, keza, umumiyet itibarite şark ruhu veya ,ihniyeti adı veri,
Ien izleri, mittetin hayatından kat'l surette uzaklaşfuınak istı,
miştir. Kemalist inlııılAbı, bu sahada yalr,,z pa2inin dökiintiilerini
süptirmekle iktifa etmem§, asırlü esaretindeı kuıhılan atalır
ruhunun inkişafına tam bir serbesti vermek suretile, bu süpi.iriİüp
temidenmiş saha tizerinde, garlı medeniyeti nimetlerinin gelişrıa-
siiıe yol açmştır-



FasıL VI

İne»nıİ MEYL ve HAREKETLEB, şUURsUz
GöRENEKLEE, İNsİyarr.en

Irk determinizmi - Irk determinizmini kabulc
mecbur olmaksızın milli ruhun varlrğına inanılabilir

- Rtü, öz, delıa veya kültiir demek değil, havsalanıı-
zın ihatası fevkinıle pek yüksek bişeydir - (Trans-
cendental) - fiirklerde insiyak hareketleri hakimdir.
_ Türk ruhunı n araşhnlmasına atalar hayahnr ince.
lemek suıetile başlamalıdır. - Atalar ruhunun izleri
işlenmiş rnuhassalalar değil iptidai maddedir.

Görülüyor ki, bizim anlayşımıza göre, millt ruh, bilhassa
halka taalltk etmek bakımından, bir milletin yalnız dehası. özü
ve hatti kültüril demek olmayıp daha derin, düa el ile tutul-
maz bugünkü tecrübe ve bilgilerimizİe kabiü izah olmıyan, kan-
da, datıa doğrusu, ırkta mevcut bir şeydir.

Biolojinin antropolojinin, etnolojinin, sosyolojinin, daha bir
çtık iliırılerin, hattA ekseıiya siyasetin de karıştığ muhtelif şube-
lerle alAkalı ırk meselesi hakkında, burada, uzun ilmi büislere
girmek niyetinde olmadığmrzı ilAveye hacet yoktur. Gobineau'
nun, isimleri, kütüphanelerde unutulmuş kitapların tozlu sayfa-
larında onlarca yıl gizli kalmış miiritlerine göre, miüetlerin ha-
şatı, adeta, bir ırk determinizmi ile ayaılıanmıştır; aşağ ırklar
ııe üstün ırklar vaıdır, şu veya bu iistiin vasıflara sahip ırk, yer
yiiziinde en iyi mevkie lAyıktır, şu nakisa veya bu kusurlıa maltl
ırk, sefil bir hayat yaşamağa önceden narnzettir.
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Gobineau'nun miiıitlerine mukabil karşr cephede yurddaşlar
arasrnda sınrf, kan ve rrk imtiyazlarıru devirmek için ütilAller
yapmış olan ve ırklarla milletler arasrnda müsavatsrzlrğa cevaz
vermiyen serbest düşünceli insanlar var. Bunlar, bir milleti, biı
halkı bulunduğu hale getiren şey kültür, çalışma ve terbiyediı
oıyorlar. Bütün milletlerin tarülerinde yükselme ve alçalrna dev-
releri vardır. Eğer, bir milletin hayatında, hAkim unsuru rrk teş
kil etseydi, filan rrkın, yükselme devresinde üstiirı, alçalma dev-
resinde aşağı olduğunu kabul etmek lAzrm gelirdi.

Yukarıda söylediğimiz gibi, mütehassıs Alimlerin, şimdiye
liadar iizerinde bir çok mürekkep sarfettikleri, bugün de çe.*it

çeşit rrklara mensup aslçrlerin, sel gibi kan akıttı,kları lru miiııa-
kaşaya müCahale etınek niyetinde değiliz. Fakat, doğrudan doğru-

_va ayru meseleye bağlı olmakia beraber, ırk deterıninizmiıden büs-
bütiin başka bir cephedeı görülrnesi iktiza ed,en rtü A:nilini, bıı
nıiinasebetle, ileri sürmekten geri duramayrz.

Daha ziyade siyasi mahiyette olan ırk determinizmi ideolo-
jisine bağlanmağa mecbur olmaksızrn, milli ruhun mevcudiyeti-
nc pek AlA inanılabilir. MeseIA Türklerde, muhitin ve h§diselerin
tesirleri, Metelerin, Oğuzlarrn, Cengizlerin ve Kanunilerin zama-
rundan beri binlerce yıl devam eden atalar hayatının izlerini ta-
nıamile yok etmiş olabileceğini kabul edemeyiz. Diğer taraftan
tiirk milli uyanlşının en büyük lıAdimleri, ırkcılık ideolojisinin
koyu aieyhtarlan olduklarrnr bilnıez değiliz. Biliyoruz ki, türk-
çiilüğün hakiki peygamberi Ziya Gökalp, ırk vasıflarrnrn ınenbar
fizyoloji esaslara dayanılarak yalruz atlarda ve diğer hayvanlarda
aranılılığrnı ve insanlarda, yalıuz, muhitten, kültürden ve terbi-
yeden alnan manevi vasıflara kıymet verildiğini tasrih suretile(l)
ırkçılığı red etmiştiı. Şu ciheti de gözden uzak tutmuyoruz ki,
Kemalist ideolojide de, milliyetin müessir Amili tehkki edlen
şey, dııima kültürdür.

Fakat, bundan, kökü Atiila'laıa ve Oğuz'lara kadar giden bir
türk miiii ruhrınun mevcut olmadığ hükmünü çıkarırıak tama-
mile yanlış olur. Milli nıh, daha doğrusu atalar ruhu kanda mev-

I

(1) TürkçüIüğün csaslen.
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cuttur ve kan, kesif ve miiessir kanşmalarla maiyetini temamilc

kaybetnedikçe, atalar hayatınrn iz]eri baki kalır, yalnız, tezahiir_

ler! muhitin, kültürün ve terbi5,eain, tesirleriııe göre hişsedilir
deı.ecede değ§ir.

Her türlü yanlİş anlaşılmanın öniine geçmek için, şu noktayı
bir kere daha belirtmek zaruretindeyiz ki, milli ruhtan kastet-
tiğimiz mAnA fraıısız ruhu, italyan ruhu, rus ruhu, alman ıuhrı,
ilh.. hakkmda dikkate değer eserler neşretmiş olan bazr Awu-
palı müelliflerin verdikleri mAnanın aynr değildir. Bu müelliflerin
çoğuna göre, milli ruh, dehadan, fikirden, kültiirden, psikoloji_
den, ilAh... başka bir mAna ifado e,tmez. MeselA, enstitü Azasından
M. Raul Gaultier, fransız ruhuna dair neşrettiği bir eserde, fran-
srz rulrunun, ahenkli bir müvazene içindeki tezatlardan vücut
bulmuş olduğunu, sisli Brötanya ile aydırılık Provans, yeşil Nor-
mandia ile çorak şampanya, zarif İle de France'la bereketli Gas-
konya dağlık Savua ile Flandr'rn feyizli ovalarr, kupkuru Loren'li
gölgeli Alzas, yeşil Pikardiş,a ile lAal Burgonya gibi en çeşitli böl-
geleri ve birbirine en zıt iklimleri birleştiren fransız toprağınıa
kendisine benzediğini beliıtir.

M. Gaultier, jeoloji ve iklim başkalrklarını, çiçeklerin tenev-
rüiinü, muhte]lf bölgeler ahalisinin çeşitli tiplerini ve karakter_
lerini uzun uzun anlattrktan sonra, <<Pikardiyalının uzun boylu,
sarışm; Provanslınrn ufaktefek, kara; Overny'linin geniş omuzlu.
iriyarr; Brötanyalınrn kısa boylu, iri kemikli; Normanüyalrnrn
etli canlı; Burgonyalının kırmızı yüzlü; Alzaslr'nın bodur ve kuv-
vetli; Paris'linin çevik; Loren'linin muhteriz olmasrna mukabil,
Provanslrnın çalçene; Pikardiya'lının sükütiliği zıddrna Garon çe
cuklarının alaycı; Normandiyalının hilekArlığna mukabil, Bur-
gonya'lnın saf; Overny'lerin pratik; Brötanya'lının hülyacr oldu-
ğunu söylüyor ve diyor ki: «Fransa, bütiin memleketlerin en bit_
liklisi d.emiyeceğim alrıma, en fazla bir olarudır. Bütiin değşik_
likleri, geniş bır topluluk içinde yoğurulur ve bu topluluğua
muhtelif unsurları, herbiri kendine mahsus bir varlığa sahip bu_
lunmakla beraber, müşterek bir damga taşırlar. Fransız ruhıı,
Fransa toprağına uyacak şekilde bir ve müteaddittir, kuwetli biı

},,
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s(,ntezin kaynaştırdığ tezatlarla doludur, muvazenesi, muteÜlÜği,
cazibesi bundan ileri gelir.»

Göriilüyor ki müellif, ruha «Milll öz ve seciye hususiyeti»
rninası vermektedir ki, bu da, terekküp ettiği ırk unsurlatı nc
olursa olsun muhitin ve milti kültürün muhassalasından başka
bir şey olamaz. Esasen bilhassa Fransaiçin,birırknüfuZ ve tesiri
bahis mevzuu olamaz. Sebebi pek basit: Bir fransız ırkı mevcut de-

ğildir. Bızzat müeüüin, biraz daha ileride beürttg gbi «fransrz ır-
kr, böylece, bütün bu yerli ırklaruı kaynaşmasile, yavaş yavaş
vücude gelmiştir. Gotların barbarlığ dewinden Galo-Rumen-
lerin incelmiş medeniyetleri devrine kadar miintehalar buluşmak-
tadır.»

Gerçek, büti.in Avnıpa milletleriniıı, muhit ve terbiye ne-
ticesi olan hususi biı kültiirü vardır. Fakİt, Tiiıkler için, millt
ruh tabirinden anladığımız mAna bu değildir. Tiirklerde, nıh, her
Fydeır ewel, atalardan kalan ve bu giinkü bilgilerimizle tama-
miie kavranıIması mümkiin olnıayan (transcondentale) ,bir şy-
dir. Kökü, asııların karanlıklarına dalıp kaybolan hususiyeti ha_
iz, binlerce yıllık bir hayatın muhassalasrdır. Bu muhassalayr in-
siyak (irısünikt) tabiri ile ifade edebiliriz. Bu tabir, iradenin ha-
ıicindeki bazı irsi meyelAnları iJade etmek için kullanılıh, bu
itibarla diyebiliriz ki, tiirkiin atalar ruhu, ırkın kanında meveııt
ole-n ve muhit ve terbiyenin tesirile tamarnen ortadan kaldırı],ması
tnüm]<ün olı:ı.ıyan, ddeta insiyaki vasıflardaq vücut bulmuştur.
Türldeıde asır]ardan beii içine grinıiş bulundukları medeniyetin
hasıl,ası olan bazı hususiyetler göri.ildüğü de dıoğrudur. Fal<at,
ruh]a-rının maya$, binlerce yıl yaşanmış olan ecdat hayatile yo_

ğurulduğunu da gözöniinden uza.klaşfuı,.rnamak lözımdır.

Binaenaleyh, bir milletin, heyeti umumiyesi milli varlığını
teşkil eden hususiyetlerini üç kısma ayırabiliriz. Milü seciye, ev-
velö; düşiindükten sonra tatbik edilen hareket taızlannı ütiva
eder. Terbiyenin ve muhitin neticesi olan, millt seciyenin bu kı_+.

nıı, ütilAl mahiyetinde siyasl rejim değişikliği, din inkılAbı, ilh
5ibi yeni ve arızi Amillerin tesirile tadil edilebilir. MeselA, nıs
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seciyesinin bazı tarafları, Bolşevik rejimi kurulalıberi, cezrl su-
rette değişmiştir. Vaktile, mujik, ham sofuluğu ile tanuımışh.
Bugiin Sovyet Rusyada ham sofuluk bahis merızuu olabilir mi?
Buna mukabil, aJrnı mistik nıh yaşıyor, fakat komiinizmin ideo-
loİisi sahasında beliriyor.

Milü seciyenin ikinci lıısmınr bazı hareketlerde, itiyat saika-
sile yahut gelenek tesirile yapılan bazı aksülAmeller tpşkil eder.
AHek kaideleri, ırf ve Adetler, iktisab edilm§ öyle alışkanlıklar_
dır ki, milli izzeti nefis, bunlan mukaddes ve el değdirilmez şeyler
telikki eder. Milli seciyenin bu kısmı da muhitin ve terbiyeniıı
neticesi olup sarsılmaz mahiyette telikkisi miimkiin değildir. Bu
sahadı değişiklıkler yapmak ğüçtür, fakat miimkündür. Nitekim.
kont Sforza'run da haklı olarak ileri sürdüğü gibi, «Şatır İhgil-
te_re nin zevkine düşkiin ingilizi, kraliçe Viktoıia dewinin mü-
daheneli fazilet taslıyacıIıS tesirile kaybolmuştur.»

Fakat bir milletin ruhu ve seciyesi üçiincü bir kısını daha
ütiva eder ki farkına bile varılmıyan insiyaki ve mukavemet e-
dilemez temayüllerden mürekkeptir. Bilhassa Türk milleti bakı-
mından en esaslr telAkki ettiğimiz milli ruhun bu lıısmı ne mıı-
hitin, terbiyenin, veya geleneğin, ne de bunlara benzer diğer her-
hangi bir amilin neticesidir ve bunu mantıkla, yüut muhakeme
ilc izaha çalışmak beyhude olur. Bu, binlerce yıldanberi ruhta
l.:ök salmış bir nevi insiyaktır.

Fransız milleti, İngiliz milleti ilh. gibi modern milletlerrle.
tecellileri mjnr ruhurı, ilk iki sırufa ait hareketlerden ve
te.mayüllerden mürekkep olmasrna mukabil, Tiirklerde bu ruh,
başlıca, kökü ve esası ancak atalar hayatında bulunabilen, hemen
hemen insiyaki temayüllerden ibarettir.

Bundan dolayıdır ki, türk ruhunu mütalla etmek için, başka
ınilletlerin bu nevi işlerde takip ettikleri usulden büsbütün baş-
ka bir metod tatbiki lAzımdır. Şu veya bu milletin ruhunu tet_,
kikle iştigal eden Alimlerin hemen hepsi edebiyatın, folklerin, ah-
lökların ve tarihin ve daha buna benzer başka Amillerin tetkiki
Je,işe başlamışlar, bu milletlerin çoğunda mevcut bile bulunmıyan
atalar hayatını incelemeği ikinci pl§na bırakınışlardır. Halbuki,
tiirk ruhunu bulmak için, başta, en esaslr kısımlardan, atalar ha-
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:,,atından ve oııl[ı binlerce yıllık tarüinden başlamak, milletin
ecdad geleneğini aksettiren ve ebedileştiren folklerle ona beıızer
büti.iJl müesseseleri de ih:rıal etmemek hzımdır. Bu husrısta eo
cikkate değer ve belirtilmesi gereken nokta şudur ki, ti.iık ruhu,
cihan tarihinde çok ehemmiyetli rol o5mamış olan türk tnillgfiniıq
nesillerdenberi, bkleşip sağlam sıırette kök saldığ a5mı toprak-
larda, aynr muhitte yoğurulmuş değildir. Fıansız, Alman, Rus,
İtalyan ilh. ruhu, tarih boyunca, a5mı muhitte, aynı hava içinde
le aJmı medeniyet sistemi ortasında gelişmiştiı; tarilıi hödiseler.
hattA göçler, aynı daire içinde cereyan etmiştir. Bu milletleıden
hiç birisi, beşikten uzaklaşmamrştır, halbuki, Türk milleti için
nıesele bambaşkadır, hattA kendi nevi içinde tektir, diyebüriz.
Tiirk milleti, Orta Asyaıun yfüsek yaylalannda doğmuş, biıı-
ierce yıl orada bir göçebe hayatı siirmüştiir. Bu hayat tarzı, son-
radan fatü olarak yerleştiği bölgelerde yaşadığ hayat taızı ile
taban tabana zıttır. Binlerce yıllık göçebe, yerli olmuştur. Dünkü
çı_ıban, avcı, ateşin ve cewal muharip bugiin kenü halinde bit
ciftçi, hesaplı bir tacir, ince düştini.ir ve müteyakkız bir sanayici,
idealist bir mütefekkir şeklinde karşımıza çılıyor. Şu halde, me.
sele, bugiinkü çiftçide, tacirde, sanayicide ve mütefekkirde, diin-
kü göçebeyi, muhaıibi ve fatihi bulmakhr. Binlerce yıl içinde bi_
riktirilen manevi kuwetler kaybolırıamış, belki yeni Amillerin
ttısirile, eskilerden büsbüttln başka şekillerde ve göriini§lerde,
yeni sahalarda tezahtir efuekte ve harekete geçmekte bulrın-
ıııuştuı,. Daha açık söylemiş olmak için şunu da ilAve edeli mki,
atalar nıhunda biıiktiıilen manevt kuınıetler, söz gelişi, işlenmiş
hAsılalar değil, sarü istidatlar ve vasıflaı değ[ belki iizerlerinde
tesir yaphklan şeyleri harekete getiren muhaırik kuwetler, kud-
,-et Amilleridiı. Bundaı [6sı1 glen neticeler ve tesirler tabil mrı-
bite göre, zamana göre, üvale ve yiiriirliikteki medeııiyct sist:-
ııine göre değşirler.

I
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FasıL VII

IRK, MUIIİT, ZAMAN

Atalar ruhunun yoğurulduğu devre - Mete vı
Atille dewinde Htinlerin hayatr - Tukyu'la", G"^"_
viler, Haıalen Se\uklar ve nihxygf Qsınanlrlar -Atalar ruhuna eklenen muhitin ve zaınanln tesirleri.

Irk, mı,hit, z€unan, milü seciyenin, hattA fert seciyesinin üç
ısas amÜdir. Bütiin mi[g1l.r6. olduğu gibi, Türklerde de, mill!
ıuh, bu üç Amilden vücut bulmuş bir terkiptir. Taing fransız mil-
letinin öztinde ve seciyesinde, bu üç imilden her birinin hissesini
al,ırdetmeğe çalışnıştır. Belki giiıiin biıinde biı tiirk Taine çı-
}.acak, türkün, ıık mirası olarak nesi kaldığnı, taıü boyunca
muhitinden ne aldığıru, yakın veya. uzak mqzisinin muhteiif de-
virlerinde hAdiselerin tesfuile ne gibi manevl inkılAplar geçirü-
ğiini, ilniJı yardımile tesbit edecektir. Fakat, hiç şuphe yok ki,
tiiık Taine, bu işi yatrıarken, fransrz Taine'den çok daha az gü9
lükle karşılaşacaktır. Tarfüte, ewelA ilk bir dewe görüyoruz ki,
Ttirk milleti, hiçbir yabancı tesir altında kalmadan kenıline mah-
sııs hayatı yaşamışhr. ü<inci bir derırcde, ltültiirtiniin ve içtimal
hayatının, glııhif,inin kuwetli tesiıi altında kaıdığmı görüyoruz
Nüayet, fasıIalı bir gok deweler görülüyor ki, b,.lann devı-
ıntnca, bir takım geçici hAdiseler, tiirkiin mitlt ftgyatına hususi
bir şekil verırıiştir.

Tiirk ın;lletinin cihan tarihine giriş taIzı, bir çok hurafclerı
yol açııştır. MağItp ınillçttğg nen rıp tarihcilerin, dtinya tırt_
hinde eüıemmiyetü bir rol oJmemE ıriıa itlı öınekleri olarak zik-
ıedilen Hiinlerin 'istilllsı haiknila neler yazıt,klaı.ı malümdur.

L--- /
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Hiiıier, Moğolistan'ın yüksek yaylalarından, ot ve kunı çöllerinden,
oralarda mütemadi_,gen eşfn şiddetli rüzgArlardan kaçarak ova-
lara inm§lerdir. <<Kuang Fei» yani ruhlar diyan adı verilen ve
hiç kimsenin adım atmağa cesaret edemediği bu Aleme en yakın
lııta olan Çin, bu ruhlar diyarı halkının geüp geçici akrırlarına
arasıTa maruz kalıyor ve Çinliler, bu adamlarrn acaip kükları
karşısıııda korkuya ve dehşete kapılryorlardr. Arasıra, bir suva-
ri ordusu ufukta beliriyor, yağma eüyor, silip süpürüyor, son_

ıa çölr: doğru dört nala dönüp gidiyor, birkaç gün sonra tekrar
geliyordu. Bu adamlara, bir kum cehenneminden çıkmış iblisler,
insan kılığında ifritler nazarile bakılıyordu. Kfuklü esvapları, a-
caip kilık ve kıyafetleri, kendilerile hiç bir şekil ve surette temas
mümkün olmıyan, büsbütün başka bir cinse mensub insanlar kaı:-

şısında bulunulduğu zannını uyandrrıyordu. Yalnız, bu tabii A[e.

tin zaman zaman sebebiyet verdiği zararları asgari hailde iııdir-
mek için, koruyucu tedbirler almaktan başka bir şey düşiinüle-
miyordu.

İşte, tarihten önceki Çin vekayinamelerinde, Çinlileriıı, za-
ınan zaman tahripkAr savletlerine maruz kaldıkları Hyung-Nu'lar
hakkında bulunabilen malümat bundan ibarettir.

Hyung Nu'larm hakiki tarihi, MilAttan iki asır ewel başlar.
O devırde, bu adamlar, tarassut kulelerinde çalınan davullar tah_
like isareti verir vermez ön.ürıden kaçışılan birer iblis, birer ta_
biat Afeti olmaktan çıkmış, Çinliler için, kendilerile muahedeler,
miizakereler, anlaşmalar yapılan, bazan anlaşma kabil olmıyan,
nihayet, muntazam teşkilAtlı milletler arasında olduğu gibi, aleyh-
leıinde silöha müracaat edilen komşular haline gelmişlerdi.

Fakat, bu iki komşu Alem arasrnda uzlaşırna, anlaşma ve de_
vamlı iyi komşuluk, imkAnsız bir şeydi. Vaktile iblis telAkki edi-
len step sakinleri, tabiat tarafından hırpalanıyordu. Toprak. cn_
lara, aııeak hayvanların beslenmesine mahsus otları veriyordu. Haj-
buki, onlar, esrefi mahlükat olan o insanlar. nankör topraktan hiçbir
şey alamıyorlardı. Gıda otrarak hayvan etinden ve siltünden başka
bir şey bulamıyorlardı. O sebeple, etini yemek ve pöstekisini gi1-
mek için, bütiin zamanlarınr, yabani ormanlardaki hayvanları
üldi.irınekle geçirmek mecburiyetinde idiler. Nakil vasıtasr olarak

2
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ehli hayvan siirüleri besliyorlar, çadır ve eibise imali için muhta-ç

oldukları iptidai maddeleri bu suıetle tedarik ediyorlar, kımız
.ıesaiı,e gibi bazı gıda maddelerini de keza bu suretle temin edi-
yorlardı.

Binaenaleyh, step halkı, hayvan Aleminden, asgari yapma
imkAnını elde edebilmek için, silA]ı ve bıçak elde yaşarrıak mec-
buriyetinde idi. Tabiat, bu liısmetsiz evlAd]arına, hasisliği ile ezi-
yet etnelıle kalmamış, vahalara rnlJazzanr. kum dalgalarınr yığan
bitmez tüi<ennıez frtrnalar göndererek, hayatlarını. taharnmül
edilmez bir hale getirmek hususuncla ne yapmak mümkünse yap-
:rııştu,. I-}ayanr]<sı.z ve saı,sa}; çadır!aı,, yoliarı üzerinde rastgeldiği
her şeyi süpürüp götüren donduı,ucu rüzgArlara karşı kAii bir si-

ğınak teşkil etmiyordu.
Kum, r'üzgAr, soğuk, yrrtrcr hayvanlarla ve bahtsız step sa-

kinleriniıı hayatıru çetin ve ta]ıaınmül edilrnez bir }ıale getirmelı
için tai;iatin tasavvuı edebiiıiiği ireışeyle }rapılan devanlı müca-
dele, ırkın ıstriası balırmrndan hep birer Anil teşkil etmekteydi.
Yalnrz, biinyesi kuvvetli, gürbüz ve dayanrklı olanlar öliime mu-
lıavemei ediyoilaıdı. Öiekiie., zayiflıır, ci],izlar ve ikiime ıılışa-
mayaniar, yok olmağa mahkıimdular, yalnrz, dinamik yaraülışIı
olanlar, kendtıi müdataa etnrek, y.ı:'ııcr hayvanlaı,la, iısa;ılaı."ia ve
tabiyatla çarpışmak için geee gündüz tetikte duranlar, açlrklarınr
giderebiliyorlar, günlük ihtiyaçlarını, azçok tatrnine rnuvaffa]ç
oluyorlardı. Ötekiler, gevşekler, atılganlıktan ve enerjiden mah-
rum insanlar, öImeğe mahkümdular. İşte, tabiyatın tıkabasa do-
yurduğu, şımarttrğı Çin ovasının tepesinde tiineyen Alem, triiyle
bir Alemdi.

Bu Alemin, bu semalara yakın diyarın bahtsız sakinleri, yuıd-
ları sırtlarrnda, sürüleri ve çoluk çocukları peşlerinde, otlaktaa
otlağa gezer, sürülerine bir tutam ot tedariki için gırtlak gırtlağı
boğuşurken, (sema çocukları>> ünvanrnı takınan Çinliler, Çiı'in,
kendileı,ini çalrsma zahmetinden azade liclan nimetlerini bol bol
paylaşıyor!.ar, yeryüzü cennetlerinde kurulup oturuyorlardı. Top-
rağı birkaç 5ün }ııi;;:ıeiırı, fazla bereketli mahsuller almalarrna,
sonra, seneııin geri kalan kısmını, bolluk, zevk ve tasasızlık içindc
geçirmelerine kAfi geliyordu. 

3

-

-



t+

Step suvarileri, tabiatın, nimetleri taksim işirıde gösterdiği

adaletsiziiği taınir etmek için -tabir caizse- ellerini uzatsalar, ye-
terdi. Orada tenbel tenbel oturan gevşek ve hantal insanların bol
bol faydalandrkları bereketli mahsullere ve lüks eşyaya sahip ol-
mak için yapılacak iş, ata biımek, birkaç saat dört nala seğirtmek
ve yayınr germekten ibaretti.

Bu durum, Hyung Nu'ların, yeşil Çin ovalarına zaman zarnan
yaptıkları akınları, öniine geçilmez bir hale getirdi. İştiha, ye-
dikçe açıldığı için, Hyung Nu'lar, büyük bir igtimai haksızlığın
kurbanı olduklarınr, ve bu haksızlığı, kat'i surette tamir etmek
l3.zım geldiğirıi anlamakta gecikmediler. Brına muvaffak olabil-
ınek için büyiik bir başkana ütiyaçları vardı. Bu başkan, rrülad-
dan önce ikinc,r asırda, hunların büyük Tangu'su Mete oldu.

IlIete, Koreden Japon denizine ve Volga'ya kadar ,uz€ınan

vo 26 taneden fazla krallığı ve prensliği ihtiva eden büyük Hiin
iınparatorl.uğunu kurdu. Bu imparatorluk kuvvet, kudret ve ge-
nişlik bakrmından, <<Sema İmparatorluğuna>> muadildi. Binaena-
leyh, Mete ilk Hün imparatoru oldu, kahramanlığr ve zekAsr sa_
yesinde, modern ideologların tabirince, tabiatin irtikAp ettiği hak-
sızlıkları bir rıüddet için tamir etti. Thbiatin lütuf ve ilısanrna
ınazhar olmuş milletler, ellerindeki nimetlerin bir kısmından,
step su,ı,arilerini fay,dalandrrmağa mecbur oldular. Buna güzel-
Jik]e razı olanların, hiçbir şeyden korkmalarrna mahal yoktu, se-
ııeden soneye ,,,erdikleri bir hanaca mukabil himaye görüyorlar,
hertürlü nahcş ve ani hadiselerden masun kalıyorlardı.

Mete'nin imparatorluğu, ölümünden sonra dağıldı. Hiinler,
kendi aralarında döğüştüler, bu da, Çinlilerin ve diğer Uzak Şark
nıilletlerinin, bıı haşin göçebelere kafa tutmalarını imkAn dahili-
ne koydu. Hüıı İmparatorluğuıun, AtilA'nrn eliıde, yeniden ku-
ru]abilmesi için, altı asır beklemek icabetti. Bu müddet zarfında,
sema imparatorluğu, iki bin kilometre uzunluğurrdaki meşhur Çin
Seddi ile kuşarıacak zamant buldu. Bundan dolayı Atiila, yayılma
hamlesini, belki claha az cazip fakat daha zayıf, başka bölgelere
tevcü etmek mecburiyetinde kaldı; binaenaleyh, urnumi karar,-
gAhını, Mavi I,una kıyılannda kurdu, mukaddes Roma impara-

TÜ:iIi nUI{IJ



TÜRK nUHU 35

torluğunun mu,zzam sahasına dahiı bölgelere tarşn, muzaffuri-
yetle biten hücumlarıru buradan idareye başladı. AtillA'ıırn mü.t-
hiş Hi.in orduları, artü, Altay'ın ulaşılmaz yaylalarınitan &ğl
Avnıparırn göbeğinden harekete geçiyor, Avnıpa karasııdaki bü-
ti.in memleketlerle, ezciimle mukaddes Roma irnparatorluğu ile
devamlı miinasebetler idame ediyor, aJıIu zamanda, ana yurddaki
siyasi ve iktisadi rejimi, Altay steplerind.eki içtimal biinyeyi mu-
hafaza ediyordu.

Daha sonıa, Hiirıler, yerlerini sırasile nıkyu'Iara" Gaznevi-
lere, Hauemlere, selçuklara ve nüayet osmanlılara bıraktılar,
fakat o altay nefhasr, o step ruhu katiyen kaybolmadı.

Gerçi, asırlar boyunca, step ruhuna, düa başka tesirler,
eklenü. Türk milletinin, asırlarca nıüddet, içinde yaşamak ve
zamaıla uymak mecburiyetinde kaldığ yeni muhitler, onun mll.
ti kültiiriı i.izeı:inde, hayli müessir olmı:ştur. Uzun asııIarca karş
koymak zaruıetinde kaldığ tariiıi hAd.iseler, fiırk nilletinJe, ana
vatandakinden daha başka zihniyetler ve yaşayış tarzlan yarath.
Bu suretle Tiirklerin manevi varlığ başka şkillende ıırtııar ettı.

{-ı J



FasıL VIII.

İnsİygr VE ATAvA çEKME (Atavizme)

Atavizme i.rıanç, halk şuurıında kökleşmiştir - Gü-
listan Masalı - Eibot'nun fikirleri - Bu karanlık vc
esrarlr bir meseledir - ğgn{glizm - Bio antro-
poXc.ji ve iioo l\ntrcpoloji -- Aynerrlça'da Beyazlar ve
Si5ahlaı - Aü Ekıem'in babası §aınık Kemal lıalılıın-
daki müşahedeleri - Ziya Gökalp'rn orkestra nazari-

;-tıi --.- }ıoo Aııtrcıpolojik hususiyetler iptidai maddc
değildir - Yeni Tiirkiyede, Afalar dinamizminin vc
göçebeliğin tesirleri.

Atalar hayatını tetkike başiamadan evvel, pek çok münaka-

şalara lıevzu teşkil ederr irsiyet ve atavizm meselesi üzerinde bir
lAhza durmanıu gerektir. Modern sosyoloji bilginlerinin menfi
mütaiealarınr 'trilmiyor değiliz. Fakat şunu Ca gözümüzden kay-
betmiyoruz kı, atavizme inanç, çok eski zamandan beri büti.in
milletleı:de kökleşmiştir ve gerek ata sözlerile folklorun bütün
şekillerinde, gcrek şiirlerde ve efsanelerde, türlü tiirlü biçimlerle
kendini gösternıektedir.

Şeyh Sadi'nin, Gülistanındaki tipik, nefis hikAye malümdur.
Askerleı, inlerinde yakaladıkları bir haydut çetesini padişahın
buzuru,ııa getirirler. Padişah, bunların hepsini idama mahküm
eCer. IJaydutların arasında bir küçük çocuk vardrr ki, sevimli
ve masum hali sultanın yanıbaşında bulunan vezirin merhame-
tini celbeder. Vezir, hükümdarın ayaklarırra kaparıarak, küçük
ıllasuınu affetmesi için yalvarır ve onu bizzat büyütmeği taah-
hüt eder. Padişh ona şu cevabı ı.erir: «Nesli bozuk bir çocuğu
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terbiye etmqğe uğraşmak, bir kubbc üstiin& eeviz durdurrrıağa
kalkşmak gibidir; basbayağı bir kamıştan şeker çıkmaz». Vezir,
ısraı eder, saray erkinı, küçfü çocuğun lehinde ırıüdahalede bu_
lunurlar, Hükümdar nihayet razı oluı. Vezir, küçük nalırnisini,
nıemleketin eıı ileri gelen terbiyeciierinin elile, kendi evlAdı gi-
bi büyüktür. Çocuk büyiir, etrafındakilerin hepsinin takdir ve
hayranlğıru kazanrr. Bunıın iieerine, veziı, vaktile haklı oldu-
ğunu isbat için, çocuğu padişaha takdim etrnek ister. Padişah ona

şu cevabr verir: «Kurt yavnısu, nasıl terbiye göriirse görsi.in yi-
ne kurt yavrusudur». Birkaç senLı sonra, evl1tlık, vezirin öz ev-
lAdlanru öldüriir, sarayda liuymetli eşya olarak ne bulursa alıp
dağa çıkar, orada çete reisi olur. Meseleyi haber a'l"r, Padişah der
ki: «Kötü cins demirden l<ı1ıç yapıimaz, kötü toprakta da gül ye-
tişmez» (1).

Şai"in padişaha izafe ettiği bu mütalea, umumi mütalAadıı.
Bilhassa Türkiye'de, halk dilinde en büyiik hakaret «soysuz» ta-
biridir. Kütleııin,veya ferdin manevi vasıflan iizerinde irsiyetin
büyük tesirleri o}duğunu söyleyen ilim adamları da çoktur. Ez-
ciimle Th. Ribot, irsiyet hakk]ndaki eserinde, psikolojik irsiyete bir
fasıl ayırmıştır ve bunu salrrnılamaz bir hakikat telAkki etmektediı.
Ribot'ya n€ızaran, psikolojik irsiyet, dimağın his merkezindeki
istidatlarda, hafızada ve muhayyelede kendini gösterir.
Yine Ribot'ya göre, psikolopik irsiyet, seciyeyi izah eder.
ferdi hi.irriyeti ortadaıı kaldı:ı,ırıasa hile azaltır. Ribot, ferdin psi_
kolojik irsiyetinde durmaz, daha ileri gider, içtimai irsiyetin mev-
cuüyetini dahi iddia eder; yiiksek ve adt sınıflann psikolojik ir-
siyeti tabiat kanununun neticesini teşkil ettiklerini ileri siiıer.

Ribot'mın fikirlerini münakaşa etmek bize diişmez. Bunun_
la beraber, en salAhiyetli bioloji bilginlerinin de itiraf ettikleri
gıbi, haia kaııarılık olmakta dev,am eden bir mesele kaşısın-
da bulunduğumuzu hatır]atmak isteriz. İrsiyet, }ıiolojik bakım_
dan bile, çok güçlükle anlaşılır bir takım tezahürler gösterir. Ve-
rem gibi bazı }ıastalıkların irsi olduğu zaıııu, ıızun zaman devam
etmiştir. Fakat veremin mikroplu bir hastalık olduğu ispat eü_
lince, o zamana kadar doğru olarak bellenrniş Lanaatların tas-

-
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hihi |ç6p etmiş, bineis hastalığın değil, hastalığa istidad:n irst oL
duğunu, irsiyetin, hastalığa miisait bir zemin hazırladığnı kabıi
gtrnek mecburiyeü hasıl olmuştur.

Bu meyanda, papas Mendel'in tecrübeleri, melezlik büsin-
de malüm olan ııaza,riyeleri attilst etmiştir. Mendelizm sayesindc
-Meıidelin tecrübeleri o zamandan beri bir ıneslek vücuda getiı-
miştir- ııeversion denilen prensip kuruünu$ur ki, bu, bir veya
mü,teaddit seciyenin esliftan biı veya müteaddit kimsedeki mon-

folojiye avdeti deıııektir.
İrsiyet meselesinin mufassal mahiyetini ortaya koymak igiı

lıu iki misal i.izerinde bilhassa durduk, çiinkü bu iki tipik misal,
meşgul olduğumuz meseleııin bazı taraflannı aydrnlatmaktadır.

Manevi hususiyetlerin binnefs irsi olmadığını, belki
mikroplu hastalıklandaki gibi istidad ve rnüsait zemin meselesi
olduğunu kabul ederek heı, şyi cemiyete ve terbiyeye bağlayan
igtimaiyatçıların fikrine iştirak edebiliriz. Birkaç nesil devamın_
ca te"-hiir etmeyen bazı hususiyetlerin, bir takım miisait üvali,,
yardımile bir giin yeniden meydana çıktığını anlamak husustın-
da, merıdelianin bize yardrmr dokunabilir.

Doktor Mentandon, «noos» yani manevi hasletler ile <<somma»,

yani fiziolojik vasıflann biribiri üzerinde mütekabilen müessir ol-
dul<lanru söyler ve misal olaıak da, Birleşik Amerika zencilerini
zikreder; bu husustaki fikrini şöyle hülAsa etmiştir: bugiin on
vnilyondan fazla olan Birleşik Amerika zencileri, Amerikada dil-
lerine ve adetJerine artılr sahip değillerdir. Yalnız İngilizceyi ve
aımerikan Adetlerini bilirler. Binaenaleyh, ırk tAbirinden, dil
ve külti.ii mAnası çıkarılacak olursa, noolojik bir tasnifle, Birleşü
amerika zencilerini ,anglo-sakson ırkına idhal etmek lAzıın gele-
cektir. Buna imkAn var mıdır? Bu hususta, beyaz derili Ameri-
kalılar ne düşiinüyorlaır? Son derece bitaraf düşünmek şartile,
birleşik amerika beyazlarile zencilerini, almı ırka dahil farzetrneğe
iınken yoktur. Gerçi aslını gideyen bir amerikalı ile uzaktan mü-
nasebştüe bulunacak olsak umumiyet iübarile onun beyaz _,,
yoksa siyah mı olduğıınu tayin etııek imkAnsız olur. İllm adamı,
bir gi.in gelecek, aynı dili konuşaıı r,e tamamile aynı kültüre sahip
bulunaıı zerıci ile be5ıazı aynı gruba idhal edecektir. lbhat bu,
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haIk kütle§ igin, sevki tabiisine ulran alelAile ieril için hiçtiı vı-
Lit mtlmkiiD olamıyacalrtıı. Çünkü, alelAde iert, fark:na varmaı
dan, atalar ruhunun teİlrl altrndadır. Bunu bilmiyorsa bile, hiç
olmazsa hiseder ki atalar ruhunda, insanları, kültiir ve dil biı.
liğine rağnen zaruri surette ayrrd eden bazı tohumlar ve bazı isı
tidatlar mevcuttur. Fakat ne dereceye kadar? Ne nisbette? ve
ne itibar]a? İşte ilim, bugiine kadar bunu aydınlatamamştır. En
salAhiyotli Alimler bile, irsiyet ıneselesinin derin karaıılıklaıına
!:atiyen gayrıkAfi ve pek hafif biı ışık serpmeğe muvaffak olabil-
m§lerdir.

Ne olursa olsun, muhakkak olan ve münakaşaya tahammi.ilü
olmıyan bir nokta vardır ki, o da, irsiyet yolu ile intikal eden be.
deni hususiyetlerin, mutlak hakikatler teşkil etmelerine mukabil,
noo antropolojik neviden hususiyetl,erin, ancak muhitin, terbi-
yenin ve cemiyete hikim bulunan öte,lıi Amillerin tesirile inkişaf
eden istidatlardan ibaret olduğudur. Böylece, atalar ruhunun
meşbu bulunduğu istidatlar, uzun asırlar devamınca hiçbir tesir,
hiçbir aksülAmel göstermeden kaidıktan sonra, büyük bir baş
kanrn tahıiki veya tenbih edici Amillerin tesiıi rıeticesinde çok
rnüessir suıette harekete geçebilir.

a
tl

Atalar ıuhunun ırıilletler hayatındaki roli.inü düa iyi anla-
1abilmek içiıı Montandon'un zenciler ve beyazlar hakkındaki ni-
salini bir tarafa bırakarak tekrar Birleşik Amerikaya dönmemiz
icabeder. Birleşik Amerikada kızıl derililerden ve zencilerden
başka muhtelif ırklara mensup beyazlar da vardır. Amerikan kiil-
türi.iniin esasını teşkil eden Anglo Saksonlarrn yarubaşında'mil_
yonlarca ve oTı milyonlarca Cermen, LAtin ve Saırıt vardır §
ayn koloniler ve cernaatler teşkil ederler. Fakat bütiin bu cema_
atler, aynı potanın içinde erimiş ı,e bu halitadan, aııglo sakson
lıültüriinden ayn plan Yaııkee namile maruf külttir çıkmışhr.
Eaşka her yerdo olduğu gibi Amerikada da her koloninin ferd-
leri bazı hususiyetlere sahiptir. Fakat bu hususiyetler, aslı Ho-
landa!ı o]an Roosevelt'i, yahut aslı yahudi-italyan olan lıaguard.a'
1ı yüzde yiiz amerikalı olmaktan mene-tınez. Milli hususiyetler

ı
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amerikan kiiltüri.inün niifuzu karşrsında silinirler. Ziia amerikan
küttiirünü benimsemiş olan bu beyaz rrklaı, burada arıladığımız
ııranada bir atalar ruhuna sahip değildirler; tabir eaizse bu ırk-
lar, gerek bio antropolojik, gere}ı, nı," antropolojik bakımdan me-
lez ırklardrr diyeceğiz. Halbuki, bu eserde kendisile meşgul oldu-

ğumuz Türk milletinin, anayurdda binlerce yıilık müşterek bir
hayat neticesinde vücude gelen ve temayiilleri insiyaki bir ma-
hiyet taşıyan atalar ruhuna sahip rnilletler ve ırklar arasında bu-
lunduğunu ilAve etmeği zaid görüyoruz.

İrsiyet ve atavizm meselesi hakkında söylenecek daha pek

çok şey vardrr. Fakat, bu karanlık ve henüz oldukça müphem sa-
haya fazla dalnıak fikrinde değiliz. İçtimai irsiyet muamması o
kadar güç nüfuz edilen bir şeydir ki en salAhiyetli antropoloji
bilginlerinin nıütalAalarr bile, alelAde faraziyelere miiıhasır kal-
maktadır.

Misal olarak, Montandon'un şu dikkate değer fürasını zik-
ı,edelim:

«Muhtelif memleketler.de, birçok ileri şahsiyetlerin negroid
unsurlara süip oldukları düşünülürse, henüz fataziye sahasında
bulunulduğu bilinmekle beraber, bazr kuwetli ferdiyetlerin filAn
veya falan kanın tesiri değil, çok başka başka kanlann karışması
neticesi vücude gelmiş olduğu düşi.inülebilir.»

Ziya Gölıalp, dostlarile sık sık yaptığı hususi sohbetler,de sı-
rası geldikçe kan karışıklığı bahsiııde orkestra nazariyesini tek-
rardan zevk ,riuyardı. Onun fikrince bir millet,te, kanlann kanş
rrası bir orkestradaki seslerin karışmasile mukayese edilebilir.
Eğer muhtelif musiki aletlerinin çıkardıklan sesler, iyi bir halita
haline getirilebilirse buıdan, cazip bir Ahenk çıkar. Aksi tak-
dirde işitilecek olan şey bir cuıcunadan ibarettir .

Bu da yine alelAde bir faraziyeden ibarettir. Fakat aklıselim
Ziya Gokalp'ru orkestra faraziyesini, Montandon'un, kanlarrn
tesadümü nazariyesine tedcih etmeğe bizi mecbur bırakıyor. Ziya
Gökalp'ın orkestra faraziyesinin bir lAtifeden ibaret olduğunu

l ı
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ilAve etmeğe hacet yoktur. Tiirkçülüğiin peygamberi, faraziyeleri
sevmezdi. Bütiin fikirleri kati fen esaslanna dayanırdı.

t
tt

Namık l(emal'iı oğlu profesör Ali Ekrem, babası hakkındaki
tercümei hal kitabmda başka yollaııdan giderek aJ.nı neticeye
v€ırlyor:

<<Namıl.:, }i,ernalin validesi Abdüilatif Paşanın kızı Zehra ha_
nrmdrr. Abdüllatif Paşa Arnavut idi. İşte. bundaıı dolayı İstanbul_
da Meşrutiyetin ilönı üzerine Namı]< Kemalin namr vatan Afa-
kında çınlarken bazr Arnavutlar kendisinin arnavut olduğunu
iddiaya kalkıştılar. O zaman bunu katiyen cerhetmiştim. Bura-
da da tekrarhyorum. Pek mazbut silsilenarneye gör€ ilk ceddi
Konyalr Bekir Aga olan Kema] Türk oğlu ,tiiık]tiiı. Irk ve asa_
bada valide nazaıı itibara alınsaydı en büyük Türklerin Çerkes
olrnalaır 1Azımgelirdi.>>

Ali Ekrem, bio antropolojik noktadan, yani kanla geçen irsiyet
bakrmından mütalAa yürütmüyor. Bu cepheden bakılınca babanın
ve anarun tesirleri arasında hiçbir tefrik yapılamaz. Bu bakuııdan
yine irsiyetin, karanlık süasına girilir. Ali Ekrem, haklı olarak işi
kültür bakrmından ıııütalAa etmektedir. Ananrn arnavud
oluşu, babadan iıtikal eden irsi istidatlan bozmaz. Zira kültür
bakımından hakim o1an tesir, tabiatile babanın tesiridir. Esasen
Namık l(emal'in anası dahi tiirk kültürü ile yet§mişti. Çünkü,
AbdülHtif Paşa -belki de atalarından bazıları- dahi Türkiye'de
yaşamış ve hayatrnı. Anadolu'nun muhtelif vilAyetlerinde vali o-
larak geçirmişti. Beiki de AbdüllAtif Paşanı.n karısr ve anası dahi
Türk idiler. Yüzde yiiz türk kültifuü il,e işlenmiş olan tiirk kanı,
Namık Kema!'e, tüıt atalar ruhunun uyaıuşru şah:slandı:rnak
im_]ı6nını vermiştir.

İ

Binaeı-ıaieyh, bundan çıkan netice şudur ki, eğer bio antro-
polcjik hususiyetler, kat'i ve sarü mahiyette ise neo antropoloji
ile ilgili olan hususiyetler, tAbir caizse, iptidai madde teşkil eder-
ler. İptidai madde, cemiyetin kenüsine vereceğ şekle göre, iyi
veya fena bir mahiyet alabilir.

I
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Bu noktayı i..,ice aydınlatrr,ak maksaclile Tiirk atalar ruhuann
hususiyetleri arasından tipik bir misat ala]ıın- Şüphe yoktur ki.
tiirk atalar ruhu, büyük bir dinamik kuwetle meşbudıır. Di.inyayı
fethe çıkınak için haftalarca ve aylarca, gece gündi.iz at sırtındı
dörtııala koşan, en yfüsek dağlan tırmanıp aşaı, aşıImaz sellerden
geçen yüksek yayla göçebelerinin ahfadı buşk. tiirlü insanlar o-
labilir mi? Bıı dinaırük kuwet, tarih boyunea türkiin hayatı ü-
zerin,de muhitin şrtlarına ve zamanrn icaplanna göre muhtelif
şekillerde müessir olmuştur. İbni Sınalar ve FArAbiler dinarnizm-
lerini ilimde, sinan'lar, güzel sanatlarda, ve sayısız kahramantaı
harp menkibelerinde kullanmışlar, halbuki her sınıfa mensup mol-
lalar ve şeyhler ayru dinamizmi din ve tasawuf gayretinde gös-
termişlerdir.

yine bu bakımdan şunu da kabul edebiliriz ki, eski Tiirklerin
göçeb,eliği çocuklarının taşıdığı ata]ar ruhunda silinmez izler bı-
ı,akmışrtır. Btı göçebelik temayülleri nasıl bir şekil alabilmişir?
Dostlaıımızdan bir türkiyat mütehassrsınrn düşi.inüverdiği gibi"
seciyede sehatsız]ık şeklinde mi? Bu faraziyeyi evvelce de re,d-
detmiştik. Bizim fikrimizce, yeni Ti.irkiyenin, terakki_ye doğru öniine durulmaz bir şekilde tezahiir eden
temayülleridir ki, asıl bu göçebelik tesir ve akislerini teşkil eder-
ler. Bugünkü türk, yeni ufuklaııa ve yeni hayatlara doğru yıldınm
gibi kcşan at;nın üstünde döü nala mütemaüyen ileri atılan ay-
nı göçebedir. Modern türk, daima yeni terakkilere doğru koşmak
istic]ad:ndad:r, Nasıl ki cedü de «yurd» unu mütemadiyen bir
ı,ıfuktaı ötekine na,kleder duruıdu. İşte buıun içindir kı, yenı
Tü,ki5,ey| yaratanlaı,, Ciimhuriyet Halk Paftisinin p.og..--",
<iev]ct siyasetinin değ,işmez esaslarıru teşkil eden altı v*ecıre a-rasıırda inkıIApçılığı da yazmışIardır. Göçebe, hiçbir zaman dur-
6un Lıir haı,eket tarzına ve durgun bir siyasete alışarnaz. onıher giin yeniiil< lAzımdr. Ilergiin yeni şeyler i}tisab etmek ve
1,eni terakkiler kaydetmek ütiyacındadır.

I
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ATALAR IIAYATI

Otlar İııparatorluğunun siııası - Mahlikların ı!ı-
tfası - Beygir ve step gdnmr 

- Step adamı bşikten
iübaren suvaridir - Ezcli boğ,uşma - Bir başkanın
bayraft alhnda banş ve biılik - Göçebe ve yerü, fü
ilem arasında mücadele - Htin istililan - Tukyular

- Süep göçebesi tipi _ Eski Tiirklerdg .lin _ .Ateş sü-
tunu ve Halıaıın ilAhi hakh - Toy'lar ve Şölen'ler -Komiinist belde - Step çocuğu nasıl reşid tanıtu -Başkanlann kutsiyeti.

Hemen bütün tarihci]er ve sosyoloji bilginleri şu cüeti ka-
bul ediyorlar:

«Irklar ve mi]letler, simalarını, içinde oturduklan sahadan
alıılar. Onlaıuı hayatlarını ve tarihlerini tanzim eden, yaşayış,
haıeket ve düşiinüş tarzlarına şekil veren, o sahanıı yarathS
nıhtur.»

ımdi, fütuiatçı milletlerimizin sahasını teşkil eden orta Aş-
yaıın steplerinde ve yiiksek yaylAlanad|a ne görüyoruz? : Kap-
lıadığ saha, Aı,rupanrn sahasından cok daha geniş, muazzam biı
ot imparatorluğu. yalruz ot yetiştiren rnuazzam saha,lar, orm€ın
yok, ekin yok, şehir yok, bina yok, sanat yok, endüstri yok, yai-
ıız ve her tarafta muazzam bir çayırlıJ<. Sınırlan çok uzaklarda,
tt ufukl,arda kaybolan ,bu geniş ıssızlı]<lar içinde bulunuıea, in-
san kendisini sakin bir havada, umman ortasında sarur. Moğoli*
taıı çayırlıklannın manzarast insana ne n€şe verir, ne hiiziin. Da-

ı
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lıa ziyade bu iki hissin de karıştıS öyle bir melAl ve huşuğ duyu-
lur ki, yer yüziin<ielıi eşyayı. biisbütün unutturmadan ruhu yavaş
yavaş yiikseltir (1). Bu otlar imparatorluğunun, içinde tabiatin
ı:ıuhalefetj:ıdeıı ve şiddetinden korurıacak bir dam altı bile bu-
lunnıayan Lu uçsuz bucaksrz çayırlar ummanlnln sakinleri nasıl bir
hayat geçirebilirler? Bu otlar imparatorluğu ancak çobanlarr, av-
cılarr ı,e mı.ıha,ripJ,eri barındrrabilir. ,

' İlAveye hacet yoktur ki, yukarıda da bir nebze temas et-
tiğinıiz gibi bu hayat tarzı ancak çetin ve gürbüz insanlara mü-
sustur. Bu tarzda bir hayata ta,lıammül e,deoek yaradılşta olma_
yan zayıi insanları, tabiat, daha döl yetiştirecek yaşa gelmeden,
izale ecler. Yaşamaya devam edenler sı}ı bir ıstrfanın mahsulü-
«iürier.

Step adamı, rnecburen ev adamıdrr. Hayatın bütiin zevkleri
ve üzüntüleri <<yurd>> da toplanrr. Step ada.ıru, hayatuır, aile reisi_
rıjı: enrri al'ıında, diğer ,aile erkAniie beraber, orada geçirir. Aile
reisi, cismani ve ruhani salAhiyetleri nefsinde toplar. Onun sar-
sıImaz ntifuzu, nizamı ve banşı ınuhafazaya kafidir. Yurdun et-
rafında, gerçi aynı aşirete veya ayııı kabileye rnensrıb, ailelerin o-
turduğu başka yurdlar vardır, orada faaliyet eksik değildir. Fa_
kat telAşlı insaı]arın faaliyetine benzemez. Develer kul,ak tırma-
layıer seslerile bağırarak kaynaşırlar; öküzler durma,dan böğü_
ri,irler; koyun ve keçi sürüleri, step ahalisinin en güzel eğlenc*
]t:;j.ıdcn biri olan melemelerile bir çoban korosu teşkil ederler.
tr'akat ku],aklara daha ziyade hoş gelen şey atlann kişnemesidir.
Çtinkü step a.damının, yanından aynlmaz arkadaşı, attrr; onsuz
c.oban hayatı olmaz. M. Desmou]ins'in de de,diği gibi: " at esas i-
tilıarile stepe alışıktır ve insa,rıı stepe alı.ştıran da attrr. " Step in-
sanları gibi, beygirin, hükümdan olduğu otlar imparatorluğunda
serbest büyüyen bu atlar, Buffonı:n belirbtiği gibi, üstü örtülü
saraylarda yetiştirilen atlardan çok daha kuwetli, da}ıa çevik,
daha asabidirler. Orada, st€pte, tabiatin verdiği kuvvete ve asa_
lete sahiptirler. Onada, sonsuz tabii otlaklar arsında, oraıun sa-
hipleri sıfatile gezinirler.

[1]. - .Tataristan seyahat hatıraları,. Yazan 11 IIuc, ıalrfa 58 _ 59.

-
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Demek oluyor ki, insan, stepe at sayesinde alışmıştır. O o1-

masa, stepte yegane işi ve yegane yaşama irnkanını teşkil eden

çobanlık zenaatını işlemek imkAnı kalmazdr. İnsana, en ,başta, e,
sas gıdasıru temin eden odur. İnsan,n gıdalanmak için muhtac ol-
duğu nebatlarr, krsrak, hayvani maddeye tahvil oder. Krsrak sü-
tü, insarun gıdalanması. için lAzım olan muhtelif unsurların mua-
ıjili olmak ve hem bir içki, hem tam bir gıda teşkil etmek gibi fev-
kalade bir hassaya sahiptir. Iğsrak siitü, haklı olarak, milli türk
içkisi sayılan kımızdır. Onu hususi bir şekilde ihzar ederler. Ken-
di haline bırakılarak mütemadi bir tahammiire tAbi tutulur ve
mideye lriç ağır gelmiyen bir gıda olur. Fazla miktarda içilirse
rahat bir uyku da verir. Kımız, sıhhi ve hazrnettirici bir gıda ol-
makla beraber step adamının diğer bütün içkilere tercih ettiği
bir içkidir.

At, aynr zamanda, sürüni.in muhafazası için çobanın başlıcı
yardrmcısıdır. İçinde hiçbir sınrr kordonu bulunmıyan, stepin ge_

niş sahalarında, iırsan, atsrz kalırsa hayvanlarını sürü haliııde
muhafaza edenıez, uzaklara gitmelerine mAni olamaz, kaybolan-
ların peşinden koşamaz, hülAsa yüksek otların ortasrnda otlayan
bütün bu ka]ıabalığ idare edemez.

At aynı zamanda stepte ailenin başIıca yardımcısıdır. Step a-
damı çadırıııı ve günlük hayatı için zaruri olan ev eşyasını, bir
konak yerinden, başka bir konaü< yerine onun sayesinde naklede-
bilir. A,t, aynı kabileye mensup ve stepin aynı lusmına yayılı-rıış
muhteiif aileler arasında irtibat ı,azifesi görür. Amııe haya.trnın
ilk şartı olan komşuluğun vücut bulmasına yardım eder.

Bundan dolayıdır ki step a,damı daha beşikten itibaren suva-
ridir. Çocuk emeklemeğe başlar başlamaz bir koyunun veya bir
köpeğin sırtına tırmanrr. Sekiz yaşında, mükemmel bir suvari-
dir, on iki yaşına gelince de yabani atlan itaate alıştrrır.

Çinli müellifler, Hiinlerden bahsederken, onların çeviklikte,
maharette ve ataklrkta eşsiz atlara binip düşmana yıldırım iıızile
saldırdıklannı söylerler. Hiinler, ne yemek ne de içmek için ıt-
tan iımezlerdi, hattA, icabında eğer üzerinde uyurlardı.
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Şu haide, step aCamı ile step atı biribirinden ayrrlrnaz
bir kül teşkil etmektedirler. onlarrn vücuda getirükleri birlik,
çağlar boyunca beşeriyetin mukaddeıatrna ve tarihin alıışına de-
rin su:ıette tesir eden müüiş bir kuwet olmuştrır.

yukarıda söylediğimiz gibi çoban hayatı tasarruf hair]<ı ile
hiç telif edi]emez. FilAn yurda ve falan ağıla ait otlaklan biribi-
ıinden ayıran sınır kordonu yoktur. Sürüler çoğalır ve ot kAfi
gelmezse, çoban, hayat sahasını genişletmeğe rnecbu:ıdıır. Yrır-
dıınu atının sırtırıa yii}lemekten ve düa uzaklara giüp yeni çayırlar işgal etmekten başka çare kalmaz.

Fakat daha uzakta, başka insanlar, başka atlar, başka kabi-
le]ere ve başka aşiretlere ait başka siirüler va:ıdı,r. o zaman hayat
mücade]esi zaruret haline gelir. <<Cengeb> yani vüşi ve bakir or-
manlar kanunu bütün azametile hüküm süııen. kuvvetli taraf
kazanrr, kendisinden daha kuvvetii başka muharipler, ol'u ofQ,-
cian kovmağa, muharipleri yok etmeğe, kadınlan, köleleri ve sü-
rü]eri a-lıp götürmeğe gelinceye kadar orad,a tutunur. Bu suretle
step, zaman zaman baştan başa bir mulıarebe ve boğuşma sahası
olur.

Fakat, bu kaynaşma, step adamlan arasuıilaki ,bu kardeş bo-
ğuşması devarn edemez. Tabiatın, zayıfları bertaraf etmek su:ıetile
inceden inceye bir ıstıfaya tabi tuttuğu bu muharipler, bu tak-
ciırde, son ferdine kadar mahvolurdu. Bereket versin ki, bu kar-
Ceş kavgaları, büyiik bir başkanın, iyi bir önderin, küçfü baş_
ksnlar kütiesi arasrndan ortaya çıkmasile bütiin aşirettreri kendi
bayrağ, kendi nüfuz ve hAkimiyeti aitında toplamasile beraber
nihayet bulur. Kavgalar, derhal, mucize kabiliııden, d,uruverir.
Ne, stepi baştan başa kana boya5ian boğuşmalar; ne, kabileler a-
rası.nda öç alma hAdiseleri ka]ır. Bu suretle step, daima, kAh
bir çapul mak-"aüle, kAh bir intikam kasüle birbirini boğazlayaaı
nıiJyonlarca evlAdıru, sağ ve salim muhafaza eder. Artık, bölgede
baştan başa huzur ve sükün hüküm sürer. Biribirinin ezeli can
düşmanı olduk]aıını san€ın on milyonlarca insan, bir gün içinde,
müşterek bir hedef ve bir ideal uğnında, canlan:ıı bırbırlerı içıa
fedaya amade kardeşler haline gelirler.

ı

--_
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Daha bir gün ewel kanlr brçaklı düşman olan bu çetin mu_
haripler için biı ittüad noktasr teşkil eden bu hedef ne olabilir?
Bu he,def stepin şehre, göçebelerin şehirliler.e, suvarilerin yaya-
lara, yüksek yayla saJ<inlerinin ova sakinleriıe, sefil «yurc{>>ların
müdebdeb saraylara, fakirlerin zenginlere, sözde barbarların söz-
de medenitrere karşı yaptıklan muka,ddes ittihattan başka bir şy
Ceğildir.

Asyarun ve çok defa Avrupanrn tanüiıi, bu iki Alem, yani
g-öçebe ile yerli, süvari ile yaya, zengin ile fa}ir, sözde barbarlasözde medeni arasındaki yırtıcr rnücadeleler teşkileder. Zarnan zalnan çarpışan bu fü Alem arasrndaki fark,
birinin, ulu bir başkann kudsi idaresi altında süı surette birlik
bulunması; ötekinin, hasis ve haris küçük krallarla kralcıkların
tamalarına hedef teşkil etmesi idi. Göçebe dünyası, ordu ile mül-ki idareyi, servetlerin ve harp ganimetlerinin taksimini en küçük
teferruata kadar nizama koymağa muvaffak olmuştu; yerli diin-
yası ise sonu gelmez safsatalı miinakaşalar içinde çalkanryordu.Göçebe, geleneklerin miras bıraktığı, krırult"lırr* tasdik ettiği,
Lanların ve hakanların idame ettirdikleri, yazılı olmayan yasa-
sına, sarsılmaz şekilde bağIı iü; yerli ise, ha],k ktıtlelerinin vic-
danı,na hiçbir z€ırrıan nüfuz edemeyen bir yığrn yazü kanunun
içinde kayboluyordu. Metelerin, AtillAların, Cengizlerin, Timur-
lenkleıin, Selçukların, osmanlanı, Selimlerin, Sül,eymanlanrı,
daha nice step çocuklarrnın ordulan tarafindan yaprla. soıısuzat kcştıırmalar, işte bu stepledir ki tarihin tesbit ettikleriııden
,başka neticeler veremezdi. Yerli ve rençber, yalruz rca"" ı.rr-
veti ve metaneti ile, eşsiz atlarının atakl-ığı ile,değil, a5mr zamand.a
teşkilAtçılığındaki istidadı, şiddetli yayılma kudreti ile kendinigösteren giirbiiz göçebe tarafrndan kolayca yere seriliyordu.

Asırlar zarfında ve saJr§Iz istilölar neticesind,e pek çok gti_
çebeler, mağlüp milletlere temessül etmiş, rençber ha].ine gelmiş
lerse de bu yüksek yaylalar kaynağ hiçbir zaman kurumalmıştır.Terli ha]ine gelen eski göçebenın,-vakiıle, kerıdisiııe, o k"skinsavletlerin mukaddes ateşini veren ruhu, ana yurddan fışkıran ha-yat verici yeni .kaynaklarla mü.temadiyen besleniyordu.-

.l
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Step milletleri hakkında, tarihin kaydettiği ilk akınlar, yu-
karıda da gördüğiimüz gibi, MilAddan ewel ikinci asırdaki Hün-
lerin istiiAlarıdır. Hiinler, Asyaııın şimaline doğru yaptıklan is-
tilAianda, Pasifik'ten Ural'a kadar uz€ulEın mtı,azzEun bir impara-
torluk kurdular. Mihddan sonra biriıci asra doğru Hiinlerin, bi-
ri Şimai, öteki Cenup İmparatorluğu olmak üzere, iki impara-
torluğa ayrılüğını görüyoruz. Hünler, Ronıa imparatorluğunu is-
tilA ettiler ve İran'ı, acı hezimetlere uğrattrlar. Beşinci asrın baş-
larrna doğru liiin kabilelerinden bir kısmr, büyfü kütleden ay-
rıldı ve Çin müellifierinin Tukyu adrru verdikleri müstakil bir
imparatorluk tesis etti. «Türk» isminin menşei acaba bu mudur?
Bu kelimed€ (ıR>> harfinin noksan olması, Çinlilerin bu harfi te-
trAffuz edememelerinden ileri gelmiş olsa gerektir. Göçebeler ara-
sında, 'lıeşiırci asnn başlarına doğru Avrupaya sokulan ilk insan-
lar bu Tu-kyıı'lardır. Bu yeni Tu-kyu imparatorluğu, kendinden
evvelki imparatorluklardan, teşkilAtındaki salabetle aynlır. Bun-
lar, mütemadil,en uzun seferler yapan ordulardan müteşekkil bir
cernaat değil, her nevi büyük küçıik başkanın, sağlam bir şekil-
de çerçevelediği bir milletti.

Takriben aynı tarihlerde, bir başka Hiin ordusu Şark impa-
ratorluğıinu ve İran'ı istilA etti, daha başka Hün or,dularr da, Er-
nıenistanla Pontüs'ü zabtetti.

Roma'nın, Çin'in ve İran'ın teşkil ettikleri üç büyütrı impa-
ratorluk, bir nıüddet, Hünlerin savletini önlemeğe muvaffak oldu
ve I{ünler, bir aralık, birdenbire şarkr terkederek garbe doğru
döndüler. Yulrarr Asyada vukua gelen ufak bir dürtme hareketi,
selin heyeti tımumiyesini Avrupaya doğru çevirmeğe kAfi gel_
mişti. Hünler birdenbire, çadırlarıru söktüler ve yola çıktılar.
İşte şiradi bir çığ gibi ileriiyorlar, stepteki seyyar kütleleri be-
raber sürükliyerek garbe doğru akryorlar. Katalan sahalarında
mağlüp olan }iünler, Tuna vadisine döndüler ve yukarr Asya gö-

çebe rrkı:ıin ilk imparatorluğu orada yaratıldı. Bu Hiin fatihlerin
bir kısmı Karakurumdaki ana yurda döndü. Diğer bir kısmı
yerli halka teınessül etti. Fakat yine bir takım göçebe kütleler
Karakurumdaki ana yurdlarrnın berızerini Avrupadan doğu As-
l:a},ı giden stepler btilgesinde buldular. }Iiinlgç ve Tiirk sultan-
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larr Avrupada 1zgni imparatcrluklar kurmağa başladık]arı zaman
Yukarı Asyanin ihtiyat kaynaklaıııdan beslenmek ihtiyacını
duymamrşlar, sadece rnazideki göçler neticesinde husuJe gelen
,/aziyet]erden istifade etmişlerdir.

Aitıncı asra doğru Turanlılar ve İianlılar çatışmağa ve şid-
detli savaşlara girmeğe başlamışlardı. Bizansa banş içinde bir el
birliği teklifini beyhude yere yaptıktan sonra Turanlrlar nüayet
Bizansa karşı da kıhç çekmek mecburiyetinde kaldılar. Karade-
nizde ve Volgada gözüktüler ve Romalıların burnunun dibinde
Kı:ım'r işgal ettiler. Hiiıl imparatorluğunun kudreti altrncı asrr
.sonlarına doğı,u azami haddini buldu. Yedinci asrr başında yenı-
den kuvvetlenen Çin, göçebelerin boyrınduruğunu muvakkaten
saı,smağa nruvaffak olunca Hün hAkimiyeti bir dereceye kadar
azaldı. Bu inhitat devresi uzun sijrmedi. Bu arada dini mahiyette
yeni hi.diseler, garp dünyasının altını üstiine getirdi. Din muha-
rebeleıi umurnileşti, ve siyasi sebeplerle vuruşan ordular bu defa
dini sebeplerle birbirlerine saldrdılar. Garp miiletlerini asrrlarca
müddet biribir]erile çatıştrran din muharebeleri Tura.n milletlerinin
huzur ve siiküırunu hiçbir zamaıı bu]andırmamıştır. Din muha-
rebesi kadim devrelerde garbın zayıf noktası idi. Aynr rnüddet
zarfında Şarli, kuwetini, din banşından üyordu.

Şu halde Asya tarihinin ve bir dereceye kadar Avnıpa taıi-
hinin büyük bir kısmı, göçebelik ve yerlilik gibi iki nevi mede-
niyet, birbirine taban tabana zıd jki yaşayış şekli arasında ezeh
çarprşmalar ve sijrtünmetrerden vücut bulmuştu.

Şimdi, o devrin efendileri olan bu göçebelerin nasıl biı ma-
nevi ve ruhi çehreye sahip bulunduklarııu anlamak faydalı olrır.

Step göçelıesinin, kuwetli, gürbiiz, cesslrr ve atılgan bir in-
san tipi olduğunu gördfü, fakat, onun, ruhl haletine ve kAinat
hakkındaki manevi telAkkisine dair hiçbir şey söylemedik.

İm.di, Zi',,a Gökalp'a göre, tiirk lügavi mAnasile türeli demek-
tir; bir türe, yahut kültür milleti demektir. Milli adete ve eğien-
ceye uymayanlara tatar, yani kAfir denirdi ve bunlar, neticede,
Ceınaatten dışarı atılırlardı.

Eski Tünklerin ,amme hayahnda, dinin hiçbir rolü o'L"adı-
ğnı da dik]<ate almak gerektir. Eski ruıkler, şamaııizme saliHi_

1
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ler, ki bu cla, dh.i efsundan ibareti;i. Dinİ kanaatler, giinlük pra_

tik hayat icaplarına rnükemmel surette intibak ettirünişti. Deni_

iebiiir ki, din, fertleri, diinya hayatından uzakiaştrrmak şöyle dıır-

§un, onu kuwetli ve mesut kıtabilecek şekilde, tamamen hizmete

ama«ie bir urşur vazifesi görüyordu; ve din adeta laik bir dindi,

ruh, rrıa,ddenin emıinde hiemet ediyordu,

kadim devirde yaşayan milletlerin akidesince, filan veya

İalan Totem,in vucudurrda yer tutan allah, eski tiiİklerde, seyyar

bir mahiyet avediyordu. Ekseriya bir ateş sütunu şekiinde gö_

ziiküyor, temas ettiği hayvanl veya eşyayl kudsileştiriyordu, Mil-
]etin biiyük önderlerinin hakiki babası telAkki edilen, bu ateş

sütunu idi. Büyük hanların analarrnr ilkah eden o idi. IIemen

bütün han]arın sülAleieri, şecerelerini bir Allüa veya bir To_

tem'e kadar yükselttiler, bu suretle, bu Allahtan veya bu Totenı_

den gelen krıcisi bir ruhun vArisi olduklarıru üaha çüşırlardı.
Tiirk destanlarrnrn çoğu, hakanın, ,bir ateş sütunu şeklinde veya
buıra benzer lıir başka şekilde tezahür eden nesebine ait füra-
larr ihtiva edeı:. orhon kitabelerind.e de hakan, A_llah taraİrndan
gönderiiıniş biı vasıta gibi gösterilmektedir.

Bu itibaı,la bugiin hükiimdarlık icra etmekte olan bazr sü-
lilelerin iddia ettikleri <<ülühiyet haklıı» tiirk hakaıılarının baş_

lıca kuwetlerrnden birini teşkil ediyordu. Bu hak sayesindedir ki
binlerce vo bjılerce insan hakanln emrile öli.ime rney,dan oku-
yor, anarşi, niiak ve haset ortadan kalkıyordu. Stepin suvari mil-
letleıinin bütün içtimai biinyesi, ,başkarun kuvvetine ve otorit*
şine, bütijn ulus ferdlerinin birliğine ve ,disiplinine istina,t edi-
yordu. Bu birlik ve bu otorite de, haııın yahut hakanın ülühiyet
hak]<ına dayaruyordu. Şurasını da ilAve edelim ki, hakan, ülü_
iiyet lıakkına sahip oinrakla beraber, yine miilet, yani, ku-
rultay tarafndan seçiliyordu. Lrlusrın, onun otoritesine boyun
eğnesi, başkanı, yal_ruz, Allah tarafından gönderilmiş telAkki et-
tiğinden değil, aynı zamr.da, milletini şah:slandrran bir tirıısaI

şekliııde görınesinden ileri geliyordu. Garlı memleketlerinin ço-
ğu, hakiki hiç bir otoriteye sahip olmayan kıalcık]ar veya şöval-
1-eler tarafıııdan jdare edilerı ufak parçalara aynlmş bu]ı.ındugu
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bir ,devirde milJ.et, hakanın otoritesi sayesinde, dahill asayiş için_
eie yaşryordu.

Bu otorite, hakaııın, milletinin selAmetinden ve saadetinden
başka ideü olmıyan modern bir demokıat srfatile hareket etme_
sine mani değildi. Hakan, filhakika demokrasinin klAsik formiilü
olan <millet elile ve millet için» düsturuna uygıın olarak memle-
keü idare eüyordu. Millet elile idare ediyordu, çiinkü kendisi
millet tarafından seçilmişti; millet için idare ediyordu, çünkü
kendi"ine ait ne varsa hepsi ona hasredilmişti. Başkan tarafindarı,
sı]r sı]< millete verilen ve ehemmiyetine göre, toy, yahut şölen
adını taşryaıı ziyafetler, milieün her sınrf hallıının istifade ettiği
bir nevi milli nıüessese teşkil eüyor,d,u. Toy, herkesin davetli ol-
duğu muazzam bir ziyafetti. Bu ziyafette yaprlan §, yemek ve
içmekten ibaret değildi; ziyafet esnasrnda, davetlilere her ti.irlü
giyecek eşyası. dağrtılır, borçlarr varsa verilir, muhtaç oldukları
her tiiriü yardrm yaprlrrdr. Eski Türkler hakkında elimizde rnev_
cut en kıymetli vesikalardan biri olan Dedekorkud kitabı, bu tö-
ıenlerden birini, bakınız ne şekilde anlatıyor:

«Derse han dişi ehlinin sözü ile ulu toy iledi. Hacet diledi. At-
tarı aygir, deveden buğre koyundan koç oldurdu. İç Oğuz dış Oğuz
beylerini üstiine yığııak itti. Aç görse doyurdu. Çıplak görse do-
nattı. Borçluyu borcundan kurtardı.. Tepe gibi et yığdı göl gibi
krnıı.z sağ,dırdı». (S. ilt.) . Y,ne DeCe Korkut kitabına göre ziyafet
bazen yedi giin yedi gece devam ederdi. «Kazan kırk cıtak dik-
tfudi. Yeü güır yedi gece yeme içme oJdu. Bazen ,}ark giin kuk
gece devam ederdi». (Sahife 37).

Yine eski Türk taıihinin en miihim vesikalaıııı"dan olan meş
hur orhıın kitabesinden anlaşıldığına göre eski Türklerde millet
devleti beslemezdi, devlet yani hakan mi]leti beslerdi. Orhun Ki-
tabesindg Gök Tiirk hakanı diyor ki: <rurk tannsı Tiirk mit]gti
yok olmasın diye atala:ımızı ve beni göndei,di. Ben hakan olun-
ca giindüz oturmadım, gece ı_tyumadrm. Zengin ;bir millete gön-
d,erilmedim. Türk milleti azdı. Çoğaltdım. Açdı, doyurdum. Çıp
laktı, giydirdim, l:uşattım. Fakirdi, zengin ettim». Buaun içinür
ki eski T'ürkleı hakana i],terez yani milleti yaşatan, ili besleyen rın-
l?nıru verirleıdi.
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Yine eski Ti.irk hayatının bu hususiyetini teyit edeıı bir söz

de var<lı: «Er ır,ajına kı5rmayrnca adı çı}maz.» (Kitap Dede Kor-
kut, sahife 3).

Ardı arasr kesilmeyen toylar ve şölenler vesair vesilelerle
ulusa karşr azami cömertliğini isbat etmeyen ha&anın otoıi-
tesi ve şaıI ve şerefi hiç bir vakit payidar olamazdı.

Ziyaiet, resmi bir mahiyet alırsa, ona, şölen derlerdi. Oğuz-
brdan 24 preusin 24 ü de, bu ziyafete mutlaka iştirak ederdi.
Toy'da olduğı gibi, davetliler, yerler, içerler, giyinirlen başkan-
lardarı hediyeler alırlar, borçlan varsa, tidemek için icabeden pa-
ra da, kendilerine verilirdi. Ziya Göbalp diyor ki:

«Eski Tiirkler vakitlerini hergiin toylarda ve şölenlerde ge-

çirirlerdi. Bu toylar ve şölieııler sayesi.dedir ki en fakirler bilc
giizel giyer, gizeL yer, giizel içerlerdi. Aralannda ,borçlu bulıın_
mazdr. Hergiin bir bey,de şölen olduğıından bütün ömiirlerini
zevk ve safa ile geçirirlerü. Bu hal eski Tiirkler arasında bir nevi
komiinizm mevcut olduğunu haber verir.»

Toydaıı ve şölend.en başk", bir nevi zıyafut daha varü ki,
ona da Putlaç derlerü. Yine Ziya Gökalp'ın yazdığına göre, Sabrıı
hakan, Oğuzuıı en büyfü beyi «Beylerbeyi» idi. Hüki.imdar.lık
isırıen Baymdır ha.a ait olmakla ber,aber filesı Sabur Kazan'ın e-
linde idi, Ded.e Korkut kitabında stiylenüği gibi kazan, butlaçlar-
da evinin bütüıı mılrnı dagıttıg içiııdir § davetülere daima evini
talan ettiriyordu; kendisine şiddetle liizumu olan ne varsa cıılı
ılakoyuyor, evdeıı çıJrıyor, içerde kala. mallaıın hepsini üp gii.
tiiırıekte davetlileri serbest bıraluyordu. Kaza4 evini, davetÜere
bu şekilde yağma etmek sayesindedir ki, Oğuzlar nezdi,,de sahip
olduğu niifuzu ve otoıiteyi kazaıırnışt.

. Toy, şölen ve Putlaç denilen ziyafetler yalnız prenslere ve
beş'ke.laı,a mahsus degildi. Her aile bu ziyafetJeri veriıd.i. Her
ıilc reisinin muaJıyeıı giinü vaıü ve o giin dostlannı ııe übap,
lıınnı davet ederdi.

t
tı

Eski fiirklerin husıısiyetlcrinden biri göçbe heyatı kıaı
olan meyilleridir. Leoa Küun «Aıyı tırihine 8iriş» ;qimli tii_

ı
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bıncia göçebele::in, içinde yaşadıkiarı bölgenin coğıafi vaziyetiıı-
tien dolayı bu hayat tarzınr sijımek mecburiyetinde buluııduk-
laı,ıru idüa ediyor ve bir tarafta yerleşmek imkAnr bulur bulmaz
göçebe hayatını bırakı.p yerlileştikl,erini söyiüyor. Ziya Gökalp,
hakiı olarak bu iddiayı red etmekte ve Ti.irklerin, gögebe haya-
tıru sevdikleri için göçebe olduklanru söylemektedir. Bu içtimat
ı,a_ziytt oıılar:ı hi-irriyet ve istikiAl ternin ediyordu. Bilge han bir
şehir inşa edip milietile beraber orada yaşamak atzusunu ileri
sürdüğü vakit kainpederi ona bu cevabr vermiş ve demişti ki:

- Bir şehir veya kasabada yaşamak ,hizim işimize gelmez.
Bugiine kadar hiir ve müstakil yaşamağa muvaffak oluşumuz
göçebelik sayesindeür. Göçebe olduğumuz içindir ki, canıınrz is-
tediği zaman Çin'e akın ediyoruz ve elimize geçen bütiin malları
kaldırryordu. Çinliler askerlerini harekete getirip rnukabelı
edinceye kadar biz çadırlanmızı topluyoruz ,atlarrmıza biniyoruz
ve Çinlilerin peşimiz sıra gelip ulaşamryacaklaıı yerle,re çekiliyo-
ıuz. Çinliler, Jarlm milyon hattA bir milyon asker toplasalar, bize
yine birşey yapamazlar.

Diğer taraftan Selçukıamgde de şu satrrlarr okuyoruz:
<<Dayım bize nasihat ederdi. Sakın olmaya ki şehirlerde otu-

ıasınlz. Yerleşesiniz. Zira şehirde oturanlarrn «eli» ve «boy»u ma-
lüm olmaz. Esa]et ve şerafeti kalmaz. Beylik ve esalet ancak gii.

çebelikte ve türkmenliktedir.»
Hiç şüphe yok ki göçebeüğin tabii bir neticesi de akıneılık

ve ganimetçiliktir. Evet inkAra lüzum yoktur, Eski Tiirklerin ge-

cirrme vasıtalarından biri ve belki en mühimmi ganimetçilik idi.
Ziya Gökalp bu vaziyeti şu sözlerle müdafaa ediyor: «Mütemed-
tiin olmayan ]iavimler için bu da (çapulculuk) bir iktisadi s€rvet
menbar idi. Eskidenberi birçok kavimler, iller ve aşiretler akın
ve çapullarla zengin olmuşlardı. Eski Ti,irklerin geçinme yolla.
::ından biri de maatteessüf burılardı. Charles Gide hırsızlığ bile
iktisadi bir istüsal müessesesi addediyor. O halde akrn ve çapul
da bir nevi ikiisadi istfüsal menbalan sayılabilir. Bunlar eski me-
cieniyetlerde normal müesseselerdi. Fakat bugünkü medeniyette
norrnal Ceğil, marazidir. Maamafih bugünkü giindo de en mü-
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temecldin mille,iler harp esnasınc]a akın ve çapultın eşnaını yap-
nııyorlar mr?

*

Stepin coğrafi bi,inyesinin yaı.attığı bir hususiyet de kabile-
lerin tamamile pedorşahi mahiyettı- olması idi. step, birbirindeı
kum çöllerile aynlmrş muhtelif vahalara iıkisam ediyordu. Va-
hada yaşayan muhtelif kabileler ve aşiretler yabancrya karşı ga-
yet sıliı surettc kapalı bir cemiyet teşkil eüyorlardı. İ2dıvaçlar
ancak aynı vahada oturan insanlar araşnda yapılabilirdi. kadın
veya e.kek hiçbir tufeyü, hiçbir suretle içeri kabul edilmezdi.
step ahalisinin hepsi yararlr süvariler o*<]uklarıncan bir iki saat
zarfında bir araya toplanabilirlerdi.

Yukar:.da söylediğimiz gibi, sık sık, hanlar hanı yahut bey-
lerbeyi bir toy ve5ıa; bir şölen tertip eder, bütiin vaha ahalisini
çaünıda toplar, doyuncaya kadar yedirir, içirir, boI bot giyü-
ı,ir ve borçlarıru iidemeleri için lAzrm olan parayı verirdi. yani
her vahadaki kabile adeta komiinist bir site gibi yabancıya karşı
kapısr kapa!_ı büyük bir aile tipi teşkil ederdi.

<<I(omiinisu site» tabirinin yanlış tefsirine mahal ,brrakırıa-
rnak üzere derlıal söyliyelim ki, bu taılıiııden anlad:.ğmız mana
nıodern ideolojilerin izafe ettiği nıana değil, doğrudan doğruya
lügavi manasrdir. Daha doğrusu «tesanütçülüktür» (solidarisme).
su ciheti ,tebarüz ettirmek istiyonrz ki, cemaatin bütün ferdleri,
icabmcia türenirı veya göreneğin kaidelerine uyarak bütiin mal-
larrnr cemaatiıı emrine vermekte idiler. Eski Ti.irktere mahsus
c,lan ve bu günkü korniinizm ile alAkası olmryan bu komünist ha-
yatın enmuzeci bir misalini cengiz yasasında görüyoruz. cengiz
yasasına göre «Kırkar er,]ik her zümıcce sen.eı.i rlö::t iz<livac ,ui<u
bulması l6zım dı . P glikarıl ı l al.ın evlenmemesi fakirliklerinden dolayı
ise bu zümrenin reisleri onlara malca muavenette bulunmağa mec-
burdu]ar. Bu muaveneti yapmad:klan için senede dart izdivaç
ırukua gelmezse bu ziimrenin reisleri ceza görürlerü.»

o halde eski Tür,klerin iktisadi ve içtimai hayattrarına bu
günkü ilim teknolojisine göre bir ad vermek icap ederse o za-
man]<i rejirne tesanüdcü (Solidarist) demek pek yerinde olur.
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şrırasrnı Jıelirtrnek ge,ektir ki bugünkü komiinizmin
1ırensipleriniıl hii6fına, eski Tiirklerin camiasında,, sıklet mer-kezini ferd t,eırısil ediyordu, Ferdin belde içinde bir mevki sahibiolabilınesi için 

şüsen gayret, teşebbüs ,u ı.utıııy* s;"t"*u*ımecburiydi, Asalet iinvanları, ailJ miinasebğleri ve bu"nevı gay-rışahsi daha başka Amiller, ancak fendin ka}ıramanca hareketlerisabit olduğu takdirde hesaba katılrrdı_ Step çocuğu, ,"İ, ve asa-,et iinvanr ne olursa ölsı ^ aııasıIun ve bab."*rr, 
"".rrircira"" 

"r-cak şüsi bir t,abiliyet ve bir yararlık eseri göstermuı.-""y..ıoa"
kurtulabilirdi, Bunu gösterinceye kadar a. t"a' irh.,i. -uh-sus bir isim taşımak hakkrna biİe -sghip değildi. Sadece filan kim-senin oğlu olarak kalırü. isim alabj.lm"rı ıçL ;";"il;;r""' -*-üsine, şahsi meziyetini, göze çartrıacak bir hareketle isbat etmesilAzrmü, Aksi takdirde isimden -uırro* ,kalır, evlenmesine izinverilmez ve ailesinin_ vasiliği altında, Sagir sıfaül" ,.İ"*lg" a*ı,anr etmek zorunda bulunurdu.

_ -Dedekorkud, kahramanlığınr ve istidadrru isbat eden deli-lıaırlının, aile mirasrndaki hissesini almak için babasınn öli.imiinübeklemek ınecburiyetind.e olmaügmı anlatr. Ulus mecüsi ço-cuğun cesarctli hareketini tasdik 
"Ju."k kendisine bir isim verirıvermez kabilenin ozanı, meseleyi haber vermek iizere çocuğunbabasını, bulur ve mallarından Li" k**r* oğluna tahsis etmeğedavet ederdi. Bu, 

._babanın oğIuna, kahramanlığ sayesiırdehak ettiği ,bir nevi ciha,r ,u.-"ri- clemekti. ayr, o"juı.o"ira, ur.tipik vak.alardan birini bize şöyle anlatryor:
«Bayboraııın oğlu beş yaşına girdi. Beş yaşından on yaşınagirdi. On yaşııdan on beş yaşına gl"al. Çrlr-l, g.-"İ,İl, ,"*n .r_du. C} zamanda bir oğtan lıaş İ".*;r.;, kan dö]<mez.. orru-.İ kor-nıazlardı. Baybora beyin oğiu atlandı ;;* J;';; ""ilr** o.-basınrn tavlası üzerine geldi. İmraho" b"uı, karşıladı. İndlral. r<o_nukladı, Yiyip içip otururlard,ı. Brı anda BarizgAnlar da gelerekkarabend ağnna konmuşlardı... auÇarga, gafletle yatarkenbeşyüz kAfir Barizsarrhrir, üzerine ı.oyrıarı"r.-N.lerı ;;; n*pul ve yağrna ettileı FazirgAnlaıın lıtlytigtl tutuldu. Küçüğü ka-çarak Oğuza geldi. Baktı gördü. Oğuzun uclında bir a]A otağ di-kilmiş güzel bir beyzade sağındaki ve solundakl kırk yeğitle be.
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raber otururlardı. BazirgAn kendikendine dedi ki: Bu Oğuzun iyi
bir yeğitidir. Ancak bu bana imdat edebilir. Bundan yardrm is-
teyeyirn. BazirgAn bu beyzadenin otağına geldi dedi. Yeğit. Yeğit,
ey Yeğit. Öniimü bekle, sözümü cjinte. Onaltı yıldrr ki Oğuzıın
içinden gitmiştik. Daniskle aradık. Seçtik, Oğuz beylerine giizel
maliar aldılç. Buniarı Oğuz beylerine getirmekte idik. Pasiniıı
\ırk bendine arka vermiştik. Onün kalesinin beşyüz kAfiri üze-
rimize koyuldular. Kardeşim tutsak oldu. Malrmızr, 717lr.1rrşzı

yağmaladılar. Geri döndüler. Sana seliim yeğit. Başırun sadakası
cisun irndat bema. Genç beyzade sarap içerken içmez oldu. Altın
bardağı elindeıı yero çaldr. Ve dedi: <<Ne dedin, ne dedin? Hayü
bana harp elbiselerimizle şehbaz atımı getirin.» Heman harp el-
bisesini giyerek şehbaz atına bindi. Sil6hlarını taktr. <<Beni seven
yeğitler arkarr,dan gelip yetişsinler->> dedi. I3azirgAıı da önlerine
düşiü. Iiia_vıı: oidu. KAiirler bir yerde konmuşlar paraiar,ı tak-
sim etmekte idiler. Burada erenler meydanı arsl;an, pehlivaıılar
kaplanı, boz oğlan, gasbolunan malların taksimine yetişti: tsir ıjıi
demedi, KAfirlere kılıç urdu. Baş kaldıran kAfirleri öldürdü. Gaza
etti. BazirgAnlarrrı mallarrnr kuıtar,dı. BazirgAnlar dediler bey
yeğit; sen bize erlik işledin. Gel imdi beyendiğin maldan al. Yi-
ğidin gözü bir deniz kolonu boz aygırı tuttu. Bir de altı yerü
gi.irzü bir de ak tozlu yayı yuttu. Bu üçiincü beğenü. Dedi: Bre
bazirgAnlar bu aygırı bu yayr bu gürzü bana veriniz. <<Genç ye-

ğiü böyle deyince bazirgAnlar muztarip oldular. Yeğit sordu: Bre
ibazirgAnlar çok mu istedim? BazirgAnlar dediler: Neden çok o1-

sun. Fakat bizim beyimizin,bir oğlu vardr. Bu üç şey ona arrna-
ğan diye alınmıştır. Oğlan sordu: Bre beyinizin oğlu kimdir? Ba-
zirgAnlar dediler: Bayboranın bir oğlu vardır. Adına Bamsi der_
ler. Zavallı ba,zirgAnlar karşılarındaki genç kahramanın beyleri-
ııin oğiu olduğunu bilemediler. Yeğit parmağınr ısırdı. Kendi ken-
cbııe dedi: Burada minnetle almaktansa orada babam_ın yanrnda
ırıinnetsiz almak daha iyiür. Atını kamçıladı. Yola girü. Baziı-
g6.nlar arkasından baka kaldılar. Vallahi, iyi yeğit, mürüwetli
:,eğit dediler.

Boz oğlaıı babasıın evine geidi. <<BazirgAnlar geldi» diye ba-
basr sevindi. Çer, otağ, ala saydan diktirıü. İpek haliçeleri saldı.
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Geçti. Otürdu. Oğiunu sağ başına aldı. Oğlan bazirgAnlara dair
aslA söz söylemedi. KAfirleri krrdığını anmadr. Nfiheni bşzir-
gAnlar geldir. Baş indirip selAm verdiler. Gördüler ki o yeğit ki
baş kesdi ve kan döktü Baybora beyin sağında oturur. BazirgAn-
lar ylirüdüler yeğidin elini öptüler. Bunlar böyie yapınca Bay-
bora bey öfkelendi. BazirgAnlara dedi: Bre edepsizler ana durur-
ken oğulun elini mi öperler? BazrrgAnlar dediler: Hanım bu se_
nin oğlun mudur? Baybora bey dedi evet benim oğlumdur, ba-
zirgAnlar dediler: Şimdi incinme harum önce onun elini öptüği.imü-
zün sebebi şudur ki eğer senin oğlun olmasaydı bizim büti,in mal-
Iarımız Gür]cistanda kalmış olacalçtr. Hepimiz tutsak olacaktık.

Baybora deü: Bre benim oğlum brş ,- kesü, kan mı döktü,
adarn mr aktardı? BazirgAnlar dediler: Evet ,baş kesti kan dijktü
adam aktardr. Baybora dedi: Bre oğlumun yaptığı işler bir ad ko-
yacak derecede kıymetli mi,dir? BazirgAnlar cevap verfiler: Evet
Sultanım oğlunun yaptrğı işler kendisine bir ad koyacak kadar
kıymetlidiı.

Baybora bey bunun üzerine bütiin kalın Oğuz beylerini ça-
ğırarak konukiadı. Dede Korkut gelü yeğite ad koydu: <<Sen oğ-
lunu <<Basam» diye okşarsın. Bunun adı: <<Boz aygırlrk bas bayı-
rİı» olsun decii. (Dede Korkut 39-41).

İşte bu sayededir ki Baybora beyin oğlu ad alıp evlenmek
mümkün olmtıştur. Başka türlü evlenmek mi,imktin değild.i. O
zaınan kendini bilen bir genç kız «Adsız>> genç adamlara varrn€ız-
tiı. O zaman genç krzların mefküresi şecaatlerile en ziyade tema-
1üz eden beha<jırlara varmaktan ibaretti. HattA müverrih EbCıl_
gazi tarafindan naklolunduğuna göre bir baba veya ana kızını
tehdit etmek istediği zaman kendisini bir çoban ile evlendirece-
ğini söylerü. Çiinkü o zaman genç kızların yegane arzular:. kah-
raman bir yeğite, şecaatini herkese karşr isbat e,tmiş bir bahadıra
varmaktan ibaretti. Ayni müverrih ilAve eüyor. Bazr genç lııız-
lar sakin bir çobana varmaktan ise intihar etmeği tercih eder-
lerdi.



F'asıl X

rtrnr: vE YASA

Gelenek ve disiplin, nizaıır ve kanı r, atalar rıüu-nuır başLca }olvr1.i me,yelAnlandır 
- İ" .J mirasr

vasıflarr_n kökü ulühiyet bakludr, 
- rr*rrr* seçtiğihükiimdar, aJrnr zamanda halkın da reyine -Jrra, _-

IIallırn sesi hakliın sesidir 
- Aristokrasi ve l-}emokıasi

atbaşı beraber gidiyor 
- cengizler zamanrngla mırtlaknizam ve müsavat 

- Gcleneğin kuweti 
- rtlrt mltr-Iojisinde ,tipik misaller 

- Oğuznamelerin t"rÇ1 
"aı"ıtesirleri 

- Yeni Türkiyc'de ttirenin ,* y""**-devalil
-- Tiirk ya§ası ve japorıIarın Buşidosu.

Atalar ha;ıatının türk milletine miras bıraktığı vasıflar ara-sında, öyieleri var<fu.r ki, onlara bağlı bulunan esas prensipler ol-nıasa nizam ve asayiş içTd hiçbir hayat kurmak, İiçni" İe"akk;ve medeniyet eseri vücude getirmek *tl*l.tlr, olmaz. Bunlar, mo-dern lisanda, gelenek, dıslptin, nizarrı- ve kanun arlları taşıyantüre ve yasa zihniyetidir.

Disiplin esasen, eskj Türklerin peclerşalıi rejimi esaslarından-dr, }"ıııouiins'in de dediği gııi, *.dı"; babasr, evli ve bekArbütün erkek evlAdlaııaı yanında a!_ıkoyardr. Bütün cemaat iize_
,"1du, 

gayet geniş otoritesi va:ıdı. babaırı., ıraı.ı*ııt, dini reislik vetıl\iım|ar]ık sal^}ıiyetierini kendi 
"h;" bulundururdu. Peder-şahi ailede, babanın otoritesi altında hüküm süren bu ayru di-sipliı, kabilenin muhtelif ki".*la"rnda, ,.*ı. ulusda gerek ulusunzümrelerinde, hanrn otoritesi ahrnda mivcuttu. Eski Türklerdeki

c*-
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içtimai bünyeııiı tabii bir neticesi olan bu disipliı, askeri s.ahaya

kolayca tatbik eülm§ti.
Cengiz hanın hakli bir iftihaı, vesilesiıi teşkil eden ve bül.ün

tiirk devletlerjle türk imparatorluk]arrnın temelinde mevcut o1-

duğıınu gördüğiimiiz bu sıkı disiplinin eşa§ ne iü? Medeni diye
şöhret bulmuş bazı Avrupa memleketlerinde bugtin bile gördü-

ğiimiiz şekilde amansn bir tedhiş nıi? Hayır! Eski Ttirklerdeki bu,

disiplin ve otorite prensibinin esası, evvelA, bugiin Japonyada ha-
1A yaşıyan mistik ananeye benzer bir gelenektir. Brına fazia ola-
rak, derin sureite kökleşmiş bir demokrasi ananesi eklenmiştir.
Mistik anane, hemen hemen bütün tiirk haniarıIun ve hakanla-
ıınrn sarsılmaz otoritelerini istinat ettirdikleri, ulühiyet hakkı
prensipinden başka bir şey değildir. Yukarıda izah ettiğimiz gibi,
bütiin türk hanedanlan, neseblerini ilahi bir ruhtan alüklanna
kaildirler. Çok defa, bu ruh, hanedan banisinin anasrnr ilkah eden
bir ateş sütunu,dur. Bazen, bu ilkah vazifesini, camianın totem'i
olan bir kurt veya başka bir hayvan görür. Ti.irk mitolojisi, mrı-
harip başkan]arı tanrr Tarafından gönderilmiş birer miimessil ha-
line getiren böyle esatiri efsaneler,le doludur. I-Ianı, Tanrının bir,
miimessili suıetinde göfen millet ona köriiköriine itaat ediyor,
onun davası uğrunda, canla başla çalışıyordu.

Fakat harı, yalnız Tanrı. tarafından gönderilm§ deSl, aynr
zamanda, miilet ,tarafından da seçilrnişti. Ulühiyet hakkr ile milli
hak, ayrılmaz bir şekilde bir,birine bağlanmıştı. «Halkn sesi, hak-
kın sesidir». Haru beyler arasrnda en ehliyetli şahsiyet olarak ilAn
edenler yine, al,nr beylerdon, kabile başkanlarından, ordu kuman_
,danlarından ve idare amirlerinden miirekkep olan kurultaydr.

Türe, geleııek, asrrlardan beri konulmuş olan nizamlar, Tan-
n ve millet ,tarafından seçilen han:n, milleti, kendi idaresiıe or-
ta,k etmesini Amirdi. Bu, fransız ihtilali idealistlerinin iled sür-
dükleri tanda, millet elile ve millet için idaresinin hakiki şekii
idi. Bu şekil de aristokr,atik prensiple demokratik prensipin bir
sentezi idi. Ed<i Tiirkler bu tezadları telif etmek imkAnını bul-
muşlardır. Aristokrasi prensipine, haıp ilan, başkanlarrn inti-
lrabr gibi mühim kararların beylerden ve reislerden mürekkep

5
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lıurultay tarafından verilmesi suretile riayet ediliyordu. <<Müet

elile» lıükümet idaresinin demokratik esası harbin semeresini
teşkil eden ganimetin, yasanın tesbit ettiği çerçeve dahilinde bü-
tün muharipleı-c ait oimasr keyfiyetile «Millet için» hiikümet ida-
resi sistemile tamamlaıuyordu.

Eski Türklerde ülil edilı:mez diğer ,bir prensip de
« yasa » idi. Hakaniarın kudret ve nüfuzu ona istinat edi-
yordu. Yasa kaidelerini ihlAle hiç kimse cesaret edemezdi. Yasayı
ihlöie en küçük teşebbüs ölümü intaç ederdi. MeselA elinden çı-
lıınını ,düşüren bir kimseye, yerden bu çıkınr alrp iade etmek için
atından inmeyen suvari yasa mucibince öliime rnahkfım olundu.
Han, yaasrun baş hAdimi ve kölesi idi. Bu çok sıkı disipline rağ-
men askerin maneviyatı daima saısı]ınaz bir mahiyet mufaJaza
ediyordu. Askerler, han için değil, ulus için savaştık-
larııu iyice biliyorlardı. Hepsi caıniaya karşr yerine getirilınesi
icabeden rnüs;tcı-ek bir vazifeleri, kendi menfaatlerine olarak ta-
lıal<kuk ettirilmesi lAzımgelen müşterek bir işleri olduğuna kani
idiler. Duygulanna, arzulafula ve hayati menfaatlerine tamamı
tamamına uyarı iistiin ve dini bir prensipe itaat ediyorlarciı. Ge-
ı,ek subay, gerek nefer bütiin kıtalar mesai arkadaşı olduklarııu
müdrikti]er. Zfua, han, onların ütiyaçlannr, banrıacak yerlerini,
g.ıdalarını ve aielümum istirahatlerini tenıin etmek için mümki.in
oian herşeyi yapıyordu. Ganimetin taksimi ve iş tevzii adalet
ve ha}aıiyet dairesinde oluyordu. Disiplin herkes için aynı idi.
Cezalar da her]<es için ayru derecede şiddetie tatbik ediliyordu.

İşte eski Tiirklerde nizamrn ve disiplinin istinat ettiği sağ-
laıır ve anenevi esaslar bunlardı. Başta ulühiyet hakkı tanıyan
scn derece mistik bir irısiyak, ondan sonra asırlık bir gelenek sa-
yesinde sağlam kökler sapmlş türe kaideleri ve yasaıırn hüküm-
lerine göre tesbit ve tatbik edilen tam bir adalet ve tam bir mü-
savat vardı

Türk fati]ıier tarafrndan zaptedilmiş şehirlerde tatbik eü-
len asayiş ted}:irleri yalııız galiperlin lehine değildi. Bunlardan
ilk istifade edenler mağlüp milletlerdi.

Cengiz ti,irk imtrıaratorluğu hakkındaki en mükemmel eser_

ı
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lerderr birini neşretm§ olan tarihci Pravdin, Cengizhan ve ha-
leflerinin işgal ettikleri büti.in memleketlerde vücude getirdikleri
terakki ve medeniyet eserlerini medhetmekle bitiremyior. Prav-
din, Cengiz hanedaıu imparatorlarrndan olan Kubilöy'dan bah-
sederken, onun hakkrndaki sözlerini şöyle bitiriyor: «Cüan ta-
rihinde» Yukarı Asya, Çin, Rusya ve Tibet'in biribirinden, aşd-
rnaz çöllerle, trrmarulmaz dağlarla ayrılmayşr ilk defa vaki olu-
ycrrdu. Bu kıtalar, birbirine düşman devletler arasında çek§i1-
miyor, sonu gelmez muharebelerle harap olmuyordu. Haydutlu\
tamamile ortadan kalkmıştı. Muvasala yollan, askerlerin muha-
fazası ve nezareti altında idi. Cengiz hfüfımetinin re.smi memur-
larr, kervanların emniyet altında seyahatleri için gözcülük edi-
yorlardr. Kerrranlann mutlak emniyetini temin edemeyen eya-
let valisinin vay haline!»

Bütün imparatorluk hudutlan içinde öyle bir bary, emniyet
ve huzur hüküm sürüyordu ki, o devir vakayinamecilerinden bi-
ri, süslü ve tumturaklı lisanile şöyle diyordu: «Bir genç kız, ba_

şına bir altın tepsi koyup, imparatorluğun bir ucundan öbiir u-
cuna kadar, yalnız başrna geze geze gidebitirı İran ,tarücilerinden
\rAsrf, yine ayıu süslü lisanla, I(ubilAy devrinin ihtişamını şöyle
anlatıyor: «Bu hükiimetin idare şekli ve tatbik ettiği adalet o
kadar üsti.iniliir ki, şan ve şeref nurıınun .bir tek huzmesi, Roma
imparatorluklarr, . Arap halifeleri, Hind racalan, Sasani sultan-
ları hakkında tarüin ,bize anlattığ şylerin hepsini gerilerde bı-
talanağa kAfidir.»

AJıtay fatülerinin muzafferiyetleriıden hasıl olan ilk neti-
ec, derebeylik prensleri ve şövalyeleri arasında yaprlmakta olrn sa_

lrısız ve sonsuz hartrılere, kati suıette nüayet verilmesi oldu. tlha_

niler, yani göçebe tiirk imparatorlaı:, kan dökücü yiizlerce de
Eebeyini emirleri altında toplamak suretile, yiiz rrıilyonlarca in-
sana asayiş, huzur ve sükün f,gznin ediyorlar; bu suıetle, onlarıı\
zımanlannı ve gayretlerini, terakki ve kalkrnma işlerine hasret-
ncleri imkAnını veriyorlardr. Bu kalkınma haıeketleri" bizzat,
iöçeb. başkanlan taraündan, yeıli milletlerin teknik ,müşavirleri

rıııdımil,e idare ediliyordıı
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Pravdin, hülAsatan diyor ki: «Altaylı fatfüi,er Çin'e vardıJc-

larr zaman, bütün Çin, baştan aşağı, dahili kavgalarla altüst ol-

makta idi. Lio, Şir, Sing. ilh... hanedanlan bu geniş bölgenin sı_

kin]erini biıbirine saldutryor ve burayı, rrrütemadi surette kan

selile boğuyorlardı. Yu)ıan Asyalr fatihler, barrşr, nizarnr ve hu_

zuru tesis etmek suretile, milletin inkişafıru ve refahrru o kadar

sağlam surette ihya etmişlerü ki, bu devlet, onlann çekilip git_

mesiriden sonıa bile alil asır tutunabilmişti. Fatihlerin yarattrklan

millİ birlik ondansorıraki bütün hAdiseleri, bütiin ihtiiAllere, bü-

tün dahili ayaklanmalara, keza Altay'daki diğer göçebe kabileler

tarafından yapılan istilA teşebbüslerine rrıukavemet etmişti. Yine
i'ı,avdin ilAvo ediyor:

<Altaylıların istilAsı başladığı zarnan yalıuz Çin değil bütün

Ön Asya ,baştanbaşa bir enkaz yığını halinde idi. Başkanlar kAh

bir öcalma maksa,dile, kAh çadıriarr ve otlaklarr ele geçirdek için
elıseriya sürülere ve mal mülke sahip olmak, eli işe yatan erkek_

ieri köle gibi kullanmak niyetile ınaiyetlerindeki adamlarr müte_

ıı:aüiyen komşulara saldırtmaktan başka bir iş görmüyorlardı,
ıihanüar bütüıı kabileler arasnda bir nevi milli birlik tesis ettiler
ve bu kabilele.r birbirlerile boğuşacak yerde artık rahat rahat
ekip biçtiler ve kültiir eserlerine faydalı bir şekilde devam etti-

1er.
Bu, ilk bakışta, aykırı gözfüeıı bir tezad, fakat hakikatin tA

l.;enüsidir. Asıılı]< caıı düşmanlarr olan İranlılarda dahi milli şu-
rıı:u uyandıran ve birlik tesis eden Turanlr fatihlerdir. Bu birlik
aynı göçebeler.i.n sorıradan yaptğı akuılarla bile ortadan kaldrrrla-
ırıam-rştır.

Eski Türklerin geleneğe karşı sarsrlmaz bağlılığını Türk mi-
tclojisi Ce gösterir. Esatiri hikAyeler, efsaneler ve dastarılar, bil-
hassa eski Türklere ait olanlar mılletin ruh,ı,ındaki felsefi akide,
leri ve manevi te]Aklıileri gösteren semboller mahiyetinde telAkki
edilmek gerektir. Asırların ve,rdiği tecrübeden, fikir ve mantık
iinsiyetinden mahrum iptidai insa:ı, hayat hAdiselerini ancak his-
lerin deliletile anlryabilir ve brından dolayıdır ki, bütijn mitolo-
jiierde ve bilhassa türk mitolojik hikAyeJ,erinde seınboller pek

çoLfur.
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Bu miina-sebetle misal olarak, oğuzların tiiıik ve aydmltıcıı-ııeşhur efsanesini hatrrlatacağız. Geleneğin kudsiyetini ve el do-Lnunulmazlığını, bu efsane, pek ibret veıici bir şekilde isbat e-<ier, Bu efsanenin kahramanr Bugutekin, rüyasrnda beyaz sakallıbir ihtiyar göıdü. İhtiyar, orra, bi, kayayı işaret ederek: «Tiirk-ler, bu mulraddes kayayı ellerinde muhafaza ettikleri müdd,etce,dünyanın dört bucağına hAkim olacaklard,ır.» dedi. Bugu han, birsema perisinin rehberliğile, bu mukaddes kayanın irrşo*a",gizli hakikatler öğrendi. Bu kaya, uzun a€ıman, hüki.imdarla mil-letin, dindarane bir itikatla d,evam etti]<]eri ziyaretgAh olmuştu.Bu müddet zarfında, Bugu hanrn imlıaratorlugu btlytldtl ve in-kişaf etti. İmparatorluğun debdeb, ,"- ütiş"*, otuz nesil devametti, Fakat otrızuncu nesilde, Bugu hanın halefi yulutekin, 
Çinimparatorrınua kurduğu tiızağa kapıldı. Çin l*r*._toru, güzelliğile meşhur kendi kızın:, zevce olarak ona gönderdive mukab,ilinde kayayı istedi. Çin külti.irü ve Çin medeniyetileyetişmiş ve rnilli şuurdan üamamile mahrum oıai, yrırtukin, ka-yayı vermeğe Tazı oldu ve kaya, parçalanarak Çin'e naklolundu.

Çin kfüinleri bu parçaları kaprştılar ve bunlan itı.rv".r* rr.*"r,dört bueağına dağtıldı. kayaıın birer parçasrna sahip olan herköşe, çok geçıneden refüa, bolluğa ve saadete k"r,rşİr. Bunaınukabil, Yulutekin'in m-emleketi carçabuk inhitata düştü, ekin-ler kurudu, nehirle.in sulan çekil.ıi, ,u*"r* rengi değişti. Bütün
.ı,abani ve ehli hayvanlar, kuşlar hattA minimini çocuklar «göç,göç, göç» diye haylunşmağa başladıiar. Bu, göçebe prdularınınsü sık yaptrkian yer değiştirmeler ,e -rh"""İ"İıeı için k;ilrrr-]an ananevi 1ıarola idi. Türkler, o za]nan anladılar ki, Yersu'laryani memleketin tarırrlan, kendilerini artı-k istemylorlaraı. Ça_dırlarile maliarui: ve çocuklarını toplad:lar ve gurbet diyarı yolu-nu tuttular. ..<Göç» avazeleri gece susuyor, giind,üz başlryo"du.Türklnr Turfan'a gelince bu feryadlar i<esildi. o zaman türfaıı

1,ersularrnrn, kendilerine karşr müsaad,ekAr davrandıklarıııl an-ladılar ve oraya yerleştiler.
Çok karaltıteristik olan bu esatiri hik§yenin manasr gayetaçıktır. Efsane, türk mitolojisi hilıAyelerinin çoğıında adı geçenklasik ateş sütununun göriinüşünü bir çok tafsılAtile anlattıktan
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sonra bu mukaddes kayayı, Oğuzlar hanedanrnın yükselişine ve

alçalışına mihver yapmıştır.

Mukadde,ş kaya, türe, yasa ve milli ideal geleneğinin senı-
,bolü idi. Bugutekin ahiadı bu ideale sadık kaldıJ<lan müddetçe,
iınparatorluk satvetini olduğu gibi muhafaza ettiler ve bu, otuz
nesil siirdü. İnhitat, geleneğin terk edilmesini müteakıp başlamrş-
tır. Yersuslar, nankör milletleri cezalandrrmışlar ve onları, sür-
giine mahküm etmişlerdir.

Ti.irk mitalojisi, tiirenin ve yas€ının hüki.imlerine karşr geleır
bir şehir veya bir bölge sakinlerine, yersrıslar tarafından verilen
daha başka siirgün ceza]an kay.deder.

Cengiz hanin lremen bütün tci,cümeüal müellifleri, hakiı o-
larak şu noktaiarr be.iirtirir:r ki, bu büyi.it< iatih, öiçüye sığirtaz
kudretine rağmen, kenü satvetinin asasını teşkil eden şeyin bu
ti.jıe ve yasa hükiimleri olduğunu }ıiçbir zaman gözden uzak tut-
mamlştrr. Onun eıı seçkin tercümcihal müellifieriiıden biri oiyor
ki: «O, yalnız biı şeye el siirmeğe asla cüret etmeınişiir ki, o da,
rnilletinin geienekleri ve kanunlarrdrr. Bizzat kendisi, bedenile
ve kanile ödeyecek düi olsa o kanurra nasıl boyun eğiyorsa, As-
ya'ya da, öylece amansız bir şekilde boyuıı eğdirm§tir.

İ
İt

Umumiyetle oğuzname adr verilen ve töre ile yasanın sert
ruhile meşbu bulunan mitoloji hikAyeleri, bütiin tiirenlerde o-
zanlar tarafından okunur veya terenniim edilirdi. Bu oğuzname-
ler, türk milletinin kii_ltür tarihiıde, eşsiz bi,r terbiyeci ıolü oy_
namrşlar, ti.irk milletini, asırlar devamınca zaferden zafere ve fu_
tuhattan fütuhata götiirmüş olan taşlıca mr.evi kuwetlerden bi-
rini teşkil eden tiire ve yasa ruhunun inkişafında, hayati ehem-
miyeti haiz bir tesir yapmrşlardır. Bu oğuznameleri sıJ< sı.k, hu-
şfı ve itikadla dinleyen hanlar, suitaniar, tiimen komutanlan, su_
baylar ve halk kütleleri, bundan derin suretüe mütehassis olu-
yorlarü.

Tiirk mil]etinin, istiklAl harbinde, bir tek insan gibi, başka-
ıınrn izinde yüriiınek suretile gösterdiği nizam ve ,disiplin, yeni
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Türkiyede kanunun, mutlak surette hAkim bulunması, cumhu-
riyet hükümetinin sarsılmaz otoritesi, türenin vÖ yasanın deva-

mından başka birşey değildir. Bunda milli ruhun insiyaki tema-
yülünü tekrar buluyoruz. Bu mülihazayı hareket noktası olara!ı
ele alıp, demrıkrasi sisteminin, nıillet için, gerek şarklı, gerek
garplı diger ııilletlerdeki aynı tehlikeyi arzetmediğini söyleye-
biliriz. Ekser meinleketlerde, hürriyet, başıbozukluk şeklinde
piçleşnıiştir, ferdiyetcil,ik, tesanüd duygusuna galip gelmiştir.
I}emokrasi nıüesseseleri, bir takıın şahsi iştihaların ve hırsların,
camia zararlna olarak tatmini için birer vasıta olmuştur. Halbuki
Türkiyede, devletin ve mümessillerinin otoritesi, sapasağlam kal-
mıştrr. Anayasanın en geniş ölçüde verdiği haklara rağmen nizam
ve ,disiplin ihlAl edilmiş değildir.

Bu, eski Türklerde mucizeler yaratan nizam ve disiplinin,
tekrar kendini gösteren atalar ruiıunda yaşadığına en parlak de-
lil teşkil etmez mi?

D



FasıL Xr.

YASANIN vÜı<snıİşİ vn aıçALIşI

Utal'da Altay fatih milletleri ancak yasann öz tlu-
huna sadilı kaldrklan müddetçe parlamışlardıı - Mi-
sal: Cengiz İmparatorluğu - Cengiz yasasınrn başIıca
umdeleri: İfratçılık (Extremisme) - Meşakkate ta-
hammül (Endurcissement) - Muhteşem inziva - Fa_
ide sever pozitivizıı - LeiHik - Müsamaha ve vicdan
hürrİyetİ - Her. şey millet için _ Marko Polornun
şehadeti - Y,asa ruhunu boğan yabancr tesirler ve A-
miller - Timurlenk İmparatorluğu niçin kısa sürmüş-
tiir?

Yasanın yilkseüşi ve alçaüşı, dlğer bir tAbiıle, türk milletinin*
düa doğrusu, Tuıan milletleri canıiasrnın satveti ve inhitah de-
nnektir; çi.inkü, fiirk milletinin «yas»> sına sıkı surette bağlı bu-
Iuaduğu zamanlar şan ve şrefe er§tiği, halbuki yasadaıı baş-
&a Amillerin, onıın ruhunu, esaret altına aldığı ve cemiyeti ile
ınilli hayatına hakim olduğu zamanlar, bu mi[etin inhitata
diiştüğü rnı.ıhakkaktrr. Esasen tarü, bize bunı.ı göstermektedir.
Bunun en bAriz misalini, Yukarı Asyada oynaJıan bınlerce
yıllık hailerıin son perdesini, teşkil eden Cengiz impara_
torluğu tarüinde bulu'ruz. Biı. aralık, o devirde ırıalüm olan
di.fuıyanın beşte dördiinü kaplamış olan bu Tiirk imparatorluğu,
satvetinin ş9n hgddine, step şövalyelerinin yasa ruhuna sadık
kaldıklan deviıde ulaşabilmiştir. Cengiz ve halefleri, Yukan As-
ya hanlarile hake.laıının, binlerce yıllık at koştunrıa devirleri
esnaşnda ,besledikleri gihangiruk hulyasını, halis yasa sayesinde,



TüRK 8uIIU b7

ııeredeyse tahakkuk ettirecek duruma gelınişlerdi. Yasanın saf

haldeki mevcuüyeti nihayet bulunca, daha doğrusu yasanın ye-
rine, milli ruhun tezahürlerine uygun olmıyan daha başka ma-

nevi Amiller, başka dinler ve başka kiilttirler gelince, bu hayal
stiıırnüş ve muhteşm Cengiz İmparatorluğu gökmüştür.

Awupa tarüçileri tarafından Cengiz imparatorluğuna veri_

len Moğol adına fuig bir ehemmiyet atfetme,tiğimizi şöylemeğe ha,
cet yoktur. Bu eserin mevzuunu teşkil eden milli ruhun tetkiki
bakımından, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Orta Asya millutle-
rinin taıihinde, ne Hiung-Nu, ne Oğuz, ne Uygur, ne Kııgız, ne

i§pçak, ne Moğol, ne Tatar ne de bunlara benzer; başka herhangi
isim vardır. Sadece Turanlı veya Ural-Altay'lı milletler camiası
vardır ki, son miitnessili Türk milleti ve Türk imparatorlqğudur-

t
tl

Cengiz devri denilen devir tizerinile bilhassa durmak isti_

yoruz; çi.inkü bu devir, Tiirk veya Turanlı camianın yal,ız eı
parlak ve en şanlı devrini temsil etmekle kalrnaz, a5mı zamanda

nisbeten yakın bir devir olduğu için, onrın fgıihini tet+ik etmek,

hize, yasanın hususiyetlerini ve hakiki veçhelerini iy{den iyiye
kawamak imkAnınr verebilir. Turan imlıaratorluklarınü, Meteler
AtillAlar devirlerinin tarihi çok eski zaman]arın sisleri ve atik
tlevirlerin karanlık mitolojileri arasrnda kaybolınaktadır. Halbu"
ki, antikitede yaşayan Tiirk küramanlar,r,,T şanlı menkrbeleri,

karanlık mitolojilere ve efsanelere gömülü olduğu balde, Cengizin
r-e halefleriniırı menalıubı, o devir taıüçileri tarafmdan bütii]ı te-

fernıatile_ anlatılmakta&r. Çosu mağltp milletlere mensup olan
bu tarihçiler, yukarı Asya fatihlerinin menkıbelerini, karsnlık
rerıklerle göstenrıekten kendileriui alamamakla berabcr, fatfü_

lere, ka}ıramanca savaşlarında rehberlik eden yasanın manevl
kuwetini inkAr edememişlerdir. ccengiz yasası» adile tarudığı_

mı:z ve cengizle haleflerine nice parlak zaferler kazandrran ya_

sa, binlerce yıldanberi Ural_Altay milletlerinin mukadderahna
ııakim olan yasadan başka birşey değildir. cengizle haleflerinın
iistünlüğü yasanın uzun sürmüş olması ve onların, bir bugı&

!
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asır müdületle, yasaya riayeti hususunda sarsılmaz bir metanet
göstermiş olmalarındadır ki, bu dı, onları, dini ve içtinıai bakım_
dan, dağıtıcı ve tahrip edici muhitte her tiiılü yabancı. tesire kaşı
hassas hale getiriyordu.

Yasanın başlıca hususiyetleri neler olduğunu yukarıda gör-

müştük. Bunlar, nizam, disiplin, büyüklere hürıııet, geleneğe sılıı
bir bağlılık ilh... gibi şeylerür. Fakat, Cengiz imparatorluğunun
tarihi, yasa bakkında, daha doğrusu Yukarı Asya süvari millet-
Ierinin maner,i kuwetleri hakku-ıda, bize daha şarih bir fikir ve-
rir. Eğer mevzuumuzun çerçevesi müsait olsaydı, Cengiz han ya-
sasının esasıru teşkil eden bütün düsturları birer birer tahül eder-
dik. Fakat ne olursa olsun, hiç değilse en esaslı düsturlan zikiı
ve tahlil etmekten geri duramayız; çünkü, Urai-Alta5ı potasında
yoğurulan ata]ar ruhunun gerçek insiyaki meyelAnları, yasada
}:endini gösterir.

İfıatçılü:

Gengiz hanın yasası, herşeyden ewel, ifratçılıkta keüııdinl
gösterir. Nizam,'disiplin ve otorite tedbirlerini, Cengizler, azamt

şıddetle tatbik ederlerdi. Cengiz hanın, asiıerlerinin hcr zaman
geçtllrleııi ana yollar üzerindeki tştlara kazdud,ğ: yasanııı birinci
rnaddesi, yasaya itaat etmeyenin kellesi gideceğirıi söyler. Çaydı
yıkananın, sarhoş olanın mağlüplara karşı, izinsiz olarak, mer-
hanıet gösterı,nin, hakkı olmaCan ganimete sahiJ, çıkanın, ulağa
at ve erzak vermek istemeyenin, davar çalarun, yekeyen savaşa ka-
tışanın ilh... da kellesi uçurulurdu. Bazı ahvaldc, pisboğazlık e_

denlerle kopukseveılik göstermeyenlerin de kellesi giderdi. Cen-
gız iıan nazarıııda, giinahın ufa$ yoktıı Mesele, yasaya aykın
iıartıket etınenekte iü

Meşklıatc tahammill:

Cengiz han yasasının esaslı düsturlanndan biri de, meşakkatc
ıhşma, gevşeküğe karşı amansız ınücadele idi. Cengiz derdi ki:

«Eğer askerlerim diinyanın öbiir ucuna ulaşırlarsa, cüangır-
lilr vazifesini bitiıirlerse ondan sonra ne yapacaklar? Attaı iıılp
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ganimetler, nimetler içinde gevşemekten ise uçuruma yuvarlan-
mak daha iyidir. Ganimet iyidir tehlikeli olmak şartile, ayağı ü_
zengiden ayırmak şrtile, Torunlarımız Pekindeki Çinlıler
gibi göbek salıvermemelidir. Büadırlarımızın kuweti yatıştırıl-
mamş bir açlık olmalıdır. Onları tarlalar beslememeli, şehirler hi-
maye etmemeli. Her zaman yaşadıkları gibi ömür sürmeğe devam
etmelidir: sert, safi billür gibi olmalıdır. Diinyaya malik olmak-
tan ise onu {ethetmek daha iyidir.»

Meşakkate alışmak kaygusu, Cengiz handan bütii]ı ahfadına
geçmiştir. Cengiz han haleflerinin üçüncü göbeğinde, bi]hassa
Ugheüs'ın yeğeni Kaidu da, bunu büttln ptirüzsüzlüğü ile görü-
yoruz. Kubilöy'ın kurbanı olduğu gevşeklikten milletini korumak
için, Kaidu, büyük kurultayı toplantıya çağırarak, ataların çetiı
hayatını pürüzsüz ve lekesiz muhafaza etmeğe matuf kararlar ve_
rirdi. Büyük kurultayrn kararına göre, fatih milletler, fütuhab
neka,dar geniş olursa olsun, steplerdeki göçebe hayatına devam
eCecek, sürülerinin ve atlarınrn ortasında, yurdlarında oturacak-
tı. Cengiz han muhariplerinin şehirlerde yerleşmeleri ve şehir_
lilerle temasta bulunmaları, yasak edilmişti.

Hattö yasanın, bir asır yüriirlilkten sonra o mukadder küsüfa
uğradığı zamaıı bile, aşağıda göreceğimiz gibi, ondan uzaklaşan
Tiirk hanlarile ilhanları, KubilAylar ve Timurlenkler, yurdun
ve stepteki çetin göçebe hayatırun hareketinden tamamen kur_
tulamadılar. Karakurumdaki yurrlları terkedip Pekindeki muh-
teşem saraylara yerl,eşm,ek suretile yasadan uzaklaşan Kubi-
lly, Pekinin cennet gibi bahçelerinde, step otları için bir
köşecik ayırdı. Hafızasrnda, ana vatanın hatırasını canlan_
dırmak için bu ufak ,köşede yalnız başına dolaşmaktan zevk
duyuyordu. Yasayı islAm medeniyetine feda eden Timurlenk bile,
ömrüniin sonuna kadar, atalar ruhunun meyalAnlarından tama-
men kurtulamadı. Fethettiği büyük şehirlerin hepsinde büyük ve
muhteşem saraylar yaptırıyor, fakat, selefleri, yurtlan ve otağlan
ne şekilde kullandılarsa, o da bu saraylarr öyle kullaruyordu. Sa_
raydan saraya dolaşıyor, hiç birinde birkaç geeeden fazla uyu1
5ramıyordu. Kapalı ve etraft duvarla çewili sahalann içinde na-

I
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sıl yaşanır ve şenlikler yapılırdı? I(apalı yerde verilen bu ziya-
fetler ne kadar güzel ve muhteşem olursa olsun, step göçebesinia

gözleri orada, ufukların ve mavi semanın cazibesini bulamaz.

Göçebe, ancak, açık havada; serbest tabiatin nefesini koklarsa
neşelenir ve keyiflenir.

Cengiz hanın sarayında ve tarihin nuhteşem kürsüsünü beş

nesil işgal eden, dünyanın mukadderatınr bir buçuk asır ellerin_
de tutan Cengiz hanedanı hükümdarlarının hepsinin sararvında,

hayat, dikkati çekecek kadar sade idi. Cengiz hanedanının üçün,
cü göbekten bir hükümdarr olan Mönke'nin sarayındaki hayattan
bahsederken, Pravdin diyor ki: <<Mönke, hayatın hikmetini ve
manasını harpten ve avdan ibaret sayan, eski tertip, hakiki Mo-
ğoi prenslerinden biri idi. Bütün hiikümdarlığı devamında hane-
danınrn şu maııevi düsturunu, sarsılmaz bir prensip olarak kabul
etmişti: Sadelik. Saraydan, debdebeye müteallik her türlü mas-

rafı kaldırmiş, hattA, karılarının rnasraflarını bizzat murakabe e-

decek derecede ileri varmıştı. Hazinesini doldurmaktansa, mille-
l,inin ııfahını iriameyi tercih ettiğini daima söylerdi. Muhariple-
ri,nin ;ıleşakkate alışkanlığı ve milletin daima çetin tehlike:
lerle, zorluklarla dolu bir hayat yaşamağa devam etmesi
içio, ımütemadiyen uyanık ,duran Cengiz han ruhunu,
pürüzsüz muhafaza etmeğe itina gösteriyordu» Görülüyor ki sis-
temli şekiide meşakkate alışkınlık usulüniin, İspartalıların icadı
değitrdir. Step süvarilerinin yasası, bu rejimi, Spart'dan ço,k daha
ewel tatbik etmiştir.

Cengiz yasasınrn değişmez bir prensipi de, modern dilde, «Muh-
teşem infirah» dediğimiz şeydi. Bu infirat, bilhassa kayıtsızlıJr
diyebileceğimiz derecedeki dini ıııüsamahada ve manevi, kültü-
ıel, idari sahadaki her türlü yabancı tesirlerden uzak duruşta
kendini gösteriyordu. Biricik kaygusu, daima, mağlüp milletlerin
üstiinde olmaktan ibaret bulunan Cengiz hanedanının açık, duru
ve realist zihııiyetini, hiçbir din endişesi, mistik veya metafizik
lıiçbir tasa bulandrrmıyor. Onlar, ovaya inip, orada, mağlüp mil_
letlerle müsavi, bayağı bir hayat yaşamak üzere yukarı yaylalan
terketmediler. Hükümleri altına alükları milletler kütlesi iize_

ı
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rinde, efenüiik nüfuzlarını, manevi tlsti.inltİklerini daima muha_
faza etmek istiyorlaıd_ı. Bu milletler, arah|ındaki din çekişme_
Ierinde, bildikleri gibi, rüat rahat devam edebilirlerdi; onlar,
efendiler, imtiyg2lı|q1, kendi köş,-"lerinde «fnuhteşem infirad» ı
tercih ediyorlardı. Ne eski medeniyetlerile öviirıen komşulan
Çinlilerden, ııe dünyayr kendi yeni dinle{ine sokmağa çalışan
şeni Muhammed ümmeti cengAverlerinden bir şey istedikleri
vardı. Step süvariieri, başkalarını kendi akİdelerine ve inranları_
na davet etme,k niyetinde değillerdi. Yalnız kendi yasalarrna uyıru_
yan her türli.i yabancı tesire karşı serkeş davranıyorlardı. Hü-
kümleri altına aldıklarr milletlerın vicdaıi fıürriyeti temin edil_
miş bulunuyoudu. Ve kimse, Allaha şu veya bu şekilde taptık-
]arından dolayı onları. rahatsız etmek hak Ve salAhiyetine süip
değildi. Cengiz han'rn <iini müsamahayı, dbvletin esas prensibi
olarak kabul ettiğini ve ordularile ne kadar muharebe kazanı:lr
ise, bu ınüsarnaha sayesinde de okadar muharebe kazanüğını yu-
karrda söylemiştik. Barkhause, Cengizlilerin dini kayıtsrzlığına,
hayati bir ehemmiyet vermekte,dir: <<Cengiz han, - diyor _ lıu zfü_
niyeti, bir kanun ve bir devlet prensibi yapmış, imparatorluk
kurmak fikrini bu esas üzerine bina etmiştir. Cengiz; her dine
karşr mutlak bir müsamaha emreder. Irkın ruhi kuvvetlerini, din-
siz bir devlet gibi azametli bir fikir içinde teksif etmiştir. Ener_
jilerin, ınünirasıran IAik devlet enrrine verilmesile iktifa edilme-
miştir. Her türlü metafiziğe karşı, şuurlu surette beslenen masu_
niyet fikri, her tarafta moğollara fayda vermiş, yolları üzerinde
rastladrkları milletlere karşr, onlara, büyük bir üstünlük bahş_
etmiştir. Moğcllar, pratik, bencil ve anlayışlı insanlardır.

Cengiz hanın yasasr, ruhani nıemurları, artistleri ve 1iimleri
her türlü vergiden muaf iutuyor ve aynl zamanda dini cemaatler
rnümessillerinin bir deviet imemuriyeti işgal etmelerini nıene_
der. Şu cihete işaret etmek lAzımdır ki yasanrn muhtevi olduğu
yüzlerce avarnirin hiç biri yukarrda başlıca miimeyyiz vasıfla_
rrnı izah ettiğimiz ruh ve zihniyete aykırı değildir. Bütün yasada
baştan aşağı ayni sertliği, aynı bütünlüğü, ayru ifratcılığı, a5rnı
fai,d,eci, ii.mi, ve pozitivist zihniyeti görürüz. Bu yasada o zamalı-
lar şarkta ve garpte bütün islAm ve hıristiyan memleketlerinde
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devlet \lerine hökim olan dini, ruhani ve mistik alAka ı,e ra-
bıtalardan eser yoktu. Ural Altayın sert yaylA kaynaklarından ge-

len bu ruh belki Çinde, İranda ve Endülüs'te gördüğümi.iz gibi
ince bir külti.ir ve medeniyet yaratacak kabiüyette değildi. Fakat
şurasr inkAr edilemez ki Cengiz hanedanı bu sert ve bükülmez
yasa sayesinde cins, ve mezhep farkı olmaksızın bütiin mağlüp
milletlerin refa}unı temin eden terakki ve medeniyet müessese-
lerile mücehhez, muhteşem, feyizli ve zengin muazzam bir im-
paratorluk vücude- getirmeğe muvaffak olmuştur.

Cengiz hanedanına meıısup hükümdarlar, tab'alannı karş
sehavet göstermekte biribirile yarış edercesine ileri gitmişlerdiı.

fuincl batına mensup imparatorlardan olan Goyuk baha bi-
çilmez hazinelerini zaman zaman halka dağtır, kendi hususl ka-
sasrnr tamtakır bırakmaktan çekinmezü.

«Kölele,re ve esirlere varıneaya kadar herkesi, iki defa hediye-
lere boğduktan sonra, anbarlarla depoların hall tükenmediği gö,
rilldü. O zaman, anbar]ann açıbnası ve halk tarafından yağma e-
dilmesi emrini verdi. Sefere çrkıp yabancı memleketleri yağna
edeceği yerde kenü hazinelerini yağma ettiren garib hükümdar!..»

Cengiz hanrn ilk haleflerinilen biri olan Agotai, bütiin milleti
hediyelere boğmak için umumi anbarların ve hazinenin lıapıla-
rını açmak sııretile saltanatına başlamıştır. İçinde, btlytlk şehir_
lerin, muhteşem sarayların pek çok bulunduğu muazzam bir i,n_
paratorluğun süibi oldufu halde, Agotai'nin kendi sarayr Ka_
rakurumda, çöl kumlarından ortaya çıkan efsanevl üyarda iü.
Sabahtan akşama kadar, kırmızı halılarla örtülü, beyaz bir sr_
dırda kaplan derileri iizerinde yatardı. Hudutsuz cömertliklerini
bu sarayda gösterir, tükenmez hazinelerini, millete yine bu çadır-
da dağtır, herkesin, kendisine ne lAzımsa gelip alabileceğini ve
i:ısan için, yalnız, yurtdaşlarının kalbinde biriktirebileceğ ha-
zjnenin değeri olduğunu orada ilAn ederdi. 1235 deki tarihi ku-
ıultay toplantısı mi.inasebetile, halka, bütiin harp ganimetiııi, son
rneteliğine kadar orada dağıtmış, bundan endişelenen nazırları-
na, kendisinin veya tebasının mal süibi olmasının ehemmiyeti
bulunmadığnı anlafuıştır.
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Cengiz hanedanma mensup hükümdarlar tarafından rD€üD-

leket işleri sahasında tahakkuk ettirilen terakki eserlerine ge_

lince, bunlar kAfi derecede bilinmektedir, bunların burada zik-
rini lüzumsuz görüyoruz. Yalnız, o devirde yaşayan meşhur Ve-
nedikli seyyah Marco Polo'nun ifadesini zikretmekle iktifa ede.
ceğiz. Marco Polo, KubilAy dewindeki terakki eserlerinin bilhas.
sa içtimai yaı,dun eserlerinin karşısında hayranlığını gizleyeme_
miştir. Marco Polo der ki: «Halkın varlığ, şimdiye kadar görü1-
memiş bir seviyededir. Kendi kusuru olmadan fakir düşen kim-
se, devletten yardım göriir. Bu yardımın derecesi, alAkadarın,
alışık olıiuğu hayat tarzı ile mütenasip ol,m,ası löamdır. Yardı-
mın tevzii işile, hazine memurlarından bir heyet meşgul olmak_
taür. Yaln,z Pekinde, halka, hergün 20 000 kap yemek verilir.>

Aynı Marco Polo, baştan başa dolaştığ ve uzun.seneler, için-
de yaşadığı bu geniş imparatorlukta kendi gözlerile gördüğü te-
rakki ve medeniyet eserlerini, yollan, kanalları, nizam ve huzuru

t
i t

I-

Fakat, ne yazık ki, yasanın saltanat devri uzun siirmedi. Ya-
bancı külti.irün, yabancı dinlerin ve yabancı kuwetlerin tesirle.
ri, yasanın nurıınu küsüfa uğratır uğratmaz, imparatorluk bir
daha kalkınrnamak üzere yıkıldı. Kubilly'ın saltanat dev-
rinde, imparatorluğun satvetini azami hadde yükselten bu
devrede, in,lıııraz tohrımu ekilmiş bulunuyordu. Kubila}/
ın Pekindeki muhteşem sarayı ve kendine malettiği çin impara_
toru unvanı, içinde yaşadığı göz kamaştırıcr debdebe, yasaıun e-
sasınr teşkil eden meşakkate alrşma prensibi ile udaşabiiir şey-
ler değildi. Kubilny'ın Moğollan, her yuttuğunu hazmeden Çin
tarafından, gitgide düa fazla temessül ettirilirlerken, altın ordu
Kıpçakları, Rusyadaki şartlara uyuyorlar, Hiligünun halefleri,
İranda Muhanımed ünini kabul ediyorlardı.

Yasanın kanunu ve ruhu, Cengizin halefleri drasında çoktan
beri paylaşılnııyan Cengiz imparatorluğunun muhtelif şbele-
rinde artık yüıürlükte değildi. O müthiş step süvarilerinin kuv-
vet kaynağını teşkil eden milll ruh, bir yandan, rehavetle dolu
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sema imparatorluğunun burjuva medeniyeti tarafından boyun-
duruk altına sokuluyor, bir yandan, Rusyanın ifsad eilici ahlAkı
ve Budizmin lıötürümleştirici tesirleri altında kalıyordu. İrarun
islAm kisvesi a]tında sokulan mistik ve son derece ince medeniyeti
de, step süvarilerinin ateşin mizacrna, öldürücü bir darbe vuı,-
muştur.

islA,m,iyet, Cengiz han halefleri arasnda; başlıca ihti,
lAf vesilesi olmuştur. Rusyada hüküm süren Berkıı, is-
lAmiyeti kabul etti ve bütün tebaasını, kendisine uym;ık
zorunda bıraktı. Berke ayrıca, o zaman islim «iininin
yeni merkezi olan Mısırla siyasi bir ittifak akdetti, Bu ittifak, islA-
miyetin koyu düşmanl ve iranda Cengiz hükümdarı olan HülAgü
ya müteveccihti. iki Moğo hükümıdarı arasrnda uzun zaman clevaın
eden muhasa,mat Turanlı fatihlerin enerjilerini yedi bitirdi. Diger
taraftan. harem usulü ve kadınrn, sözde islAm dini kisvesi al,tıırda
ve İran Adetlerinin tesirile cemiyet dışı edilmesi, Turan kültürüne
son darbeyi vurmuş oldu. Halbuki son Cengiz hükümdarı olaııGa-
Zan, milletile beraber kabul ettiği Muhamm,ed dininin, yasa ruh,ıına
aykırr hiçbir prensipi bulunmadığınr pek güzel anlamış bulun_
duğu için, ırkınrn örf ve Adetlerile kültürünü ve ruhunu islAm
dini çerçevesi içinde muhafaza maksadile elinden geleni yaptı.
Yasayı, hakiki islim akidesinin icaplarile telife muvaffak oldu.
Kendi§i dindar bir adamdı; fakat kaysere, yani dine, yalnız kay-
serin hakkrnr verecek kadar kuvvete ve istiklAle de henüz sahip
bulunuyordu. Onun devrinde din adamları, devlet ve millet iş-
lerinin idaresinde hiçbir tesir ve nüfuz icra edemediler. Bu su-
tetle, yasa rrılrunda ve dolayısile Cengiz hanedanının kudretine,
onun ölümüne kadar hiç halel galmedi. Ölümünden sonra. Cen-
giz tahtı; hanedana lAyık bir hükümdar tarafından işgal etlilme-
di. Bir başkan tarafından temsil edilmiyen yasa, mukadder su-
rette hükümden düştü ve daha on dördüncü asrın başında, Cen_
giz imparatorluğunun iran kolu, sözde din Amilinin baş rolü oy-
nadığı dahili kavgalar ortasında dağıldı.

Cengiz yasası, tarih sahnesinden tamamen kaybolmadan ev-
vel on dördüncü asrın sonuna doğru tekrar şaşaa saçmış ise de,
bu parıltı, kısa sürmüştiir.
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Dağılan imparatorluğun muhteiif eyaletleri, büyük ve küçük
ınilletleri, an'arşi ve bitmez tükeıımez dahili kavgalar ortasında
tıatıp giderken, cidden bir başkan kudretini haiz bir adam, Orta
Asyanın bir köşesinden ortaya çıktı. Cengiz han'la ondan evvel
şelen bütün T'ürk fatihlerin teşebbüs ettikleri cihan hAkimiyeti
için namzetliğini koydu. Bu adanı, Ogotai'in oğullarından birinin
öz ahfadından olduğunu söyleye:n Timurlenktir. Timurlenk, U-
.":al-Altay steplerinden gelen bütün öteki fatihlerin sahip olduk-
ları aynr manevi kuvvetlere değer vererek .büyük bir imparator-
iuk kurmağa muvaffak olmuştu. Asyada yirmi yedi ülkeyi zap-
tetti ve büttin islAm Aleminin başkanı oldu. Fakat yasa zilıııiyeti,
step ruhu; yalnız onun kendisinde tezahür ediyordu; maiyetinde,
hayatı, harpten, savaştan ve kahramanlık menkıbelerinden iba_
ret telAklri ,eC,en te,kin ve bahadırlardan başka, ııistik ruhlu, ru-
hani mümessiiler, mollalar ve dervişler de vardı. Seleflerinin is-
tinat ettikleri muharipler silsilesi ikinci pl6na atrlmıştr. Yasarun
yerini şerait almıştı. Timurlenk; ceddi Cengiz han'nırı bes-
lediği aynl hulyayı, aynı ideali taşıyordu. O da, ceddi gi_
bi, cihana tahakkum oıelindeydi. Onunla, hulyasını tahak-
kuk ettirmesine ramak kalmıştı. Timurlenk te, belki Cengiz han
ka,dar kudretli idi; fakat Cengiz lıan, bütiin ömrünce, kendi zih_
niyetine ve ruhunun meyelAnlarına bağlı kaldığı halde Timur-
lenk başka bir yol tutmağa kalktı. Cengiz han, göçebeliğin step
ruhunun ve yasa zihniyetinin teşkil ettiği yenilmez kuvveti mü_
kemmel surette idrak ettiği halde, Timurlenk, bu kuweti kul-
lanmakla beraber, onun değerini takdir edemedi.

Ora<iaki Turanlı kahramanlar zaferler kazanıyorlardı, fakat
sarayda ve idane §lerinde hakim olanlar step suhu ile hiç alAkası
bulunmıyan sözde din reisleri ve mistik ruhlu adamlar idi.
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GöçEBELİK vE DiNAMizM

Göçebelilrten göçebeliğe fark vardır - Bizim kas,
dettiğimiz manada göçebetik mücadele, savaş, fiituhat
ve azami gayret demektir - Göçebelerimizin ateşin nıi,
zaeı avda da kendini gıisterir - Bu göçebeliğin esası,
Türlı milletlerinin, karşrsında durulmaz dinamizrıdir.

Yukarıki fasıllarda muhtasar,birkaç hususiyetini çizmeğe
çalıştığımız ataiar hayatının, türk atalar ruhunda bıraktığı silin-
nıez izler çok sayıda ve çeşitlidir. Bununla beraber, bunlardan
tıazları üzerinde bilhassa durmak i6am olduğu kanaatindeyiz. Bu
izlerden en mühimmi göçebeliktir. Fakat, göçebelikten göçebe-

üğe fark vardır. Siirülerinin verdiği mahsullerle ve avcılıkla
geçinen bütün milletler, bizzarure gö$be hayatı yaşamağa mah-
kftmdurlar. Ancak, büti.iJı göçebeler aynı tip insan değillerdir.
Ekserisi kenli halinde pasif, tabiat aşığ çobanlardır, bazrları, me-
selA şimal kıtalarında yaşayanlar, umumiyetle mülAyim huylu ve
son derece iptidai şekilde basit insanlardır. Fakat, Orta Asya
yaylalarında yaşıyan suvari milletlerin bu yaradılışta insan ol-
madıklarınr'gördük. Bu göçebe, dinamik bir insan tipidir, vak-
tinin çoğunu yıldırım gibi koşan atının sırtında geçirir ve at sır_
tındaİı hasım tarafından yere serilmeükçe inmez. O, ana kuca-
ğından ayiılır ayrılmaz okla, yayla ve kalkanla ülfet peyda et-
meğe başlıyan bir mahliktur. Onun nazarında, göçebelik etmelç
yer değiştirmek, havalar bozunca kışlamak için dağdan inip, yazıı4
serinlemek için tekrar dağa çıkmak manasına gelmea Onun in-
dinde, göçebeük etmek, mütemad:yen yeni ufuklara doğru at

l
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&oşturmak, yıldırım tuzile koşan atının üstünde, yurdu sırtında,
gerilmiş yayı elinde, mütemadiyen ileri doğru atılmak, fütuhat
yapııak, yakın uzak her tarafta, ister civarda ister dUn-
yarun öbür ucunda oturan kabileleri haraca bağlamak ya-
hut hükmü altına alm.ali dernektir. Mücadele ve savaş, onun
için tabii bir haldir, çetin mizacının ve dövüşcü ruhunun şiddetli
bir ütiyacıdır. Binaenaleyh, bizi burada işgal eden mevzuda, gii
çebelik, dinanıizmin müradifidir, kendisine münasip hedefler bu-
lunması icabeden, öni.ine durulmaz bir dinamizmdir. İnsanlarla
ınücadele ve muharebe, bu doymaz dinamizm için kAfi bir hedef
teşkil etmedi. Göçebe türk, bütlin hayvanlar alemini, tanıamen
tendi faaliyet dairesi içine almış, hayvanlarla, yırtıcı mahlük--
larla uğraşmış, bu suretle, av, onun dövüşcü enerjisinin taşan !us.
ırır için bir eğlence haline gelmiştir.

Bu göçebeierin ateşin hareketi ve mücadeleci mizacı, avda
apaçık şekilde kendini gösterir. Bır av partisini, katiyen, zevk
veya spor olarak yapmazlar, yüzlerce, binlerce 5nrtıcı hayvana
lıary, askeri tekniğin bütün kaidelerine uygun olarak, usulü da-
iresinde bir harp yapar gibi avlanırlar. Bu sürek avlarına, hanın
bütiin ordusıı, ordu subaylarının kumandası altında iştirak eden
Tiimenler, Çinlilere, İranlılara, Bulgarlara, Ruslara veta cermen-
lere karşı harp meydanınında nasıl safıharp nizamında dizilirse,
avda tia öylece, herbiri kenü subaylarının emri altında, dizilir.
Av, ekseriya iki üç ay devam eder ve yüzlerce kilometrelik bir
sahaya yayılır. Muharebe süası adı verebileceğimiz biiigeniı
nerkezinde, tüta perdelerle ve toprak doldurularak, muazzam
bir kale inşa edilir ve bu kaleye, }.,irçok kapılar açılır. Muharebe
meydaru askerler tarafından kuşatılır; bunlar, subayların emri
mucibince, merkeze doğru dört taraftaa ilerlemeğe başIarlar,

çemberi, intizamlı, metodla, gitgide düa fazla damltırlar. Gerek
avcılar, gerek askerlen.,birtek hayı,an kaçırmadan hepsini kova-
lamak iizere emir almışlardın Ha5ıvanın, muhasara çemberini
yaııp geçmesine meydan verecelı olan asker için, herhangi nevi
mAnia, mazeret teşlıil etmez. Subaylar, icabeden monevranıD }8-
pılması emrini vermek ve cephenin, kovalanan hayvanlar tara.
,frndan yanlmasna rnanl olmak [izeıe, orada hazır bulunurlar,
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Tıpkı muharebe nıeydarunda olduğu gibi, sağa sola koşup, e-
mirler ve haber]er taşımağa memur muvazzaf ulaklar vardır. Ge_

dik açılması ihtimali hasıl olan mrntakalara takviyeler gönderilir.

Aylarca süren manevra hazırlrklanndan soııra, kıtalar, kale-
nin önünde yerlerini işgal ederler. Çemberin ortasrnda, hücuın
l*ıtaları tarafııdan sıkrştırılan dağ keçilerinden, parslardan, kap
Ianlardan, geyiklerden, ayılardan, kurdlardan ve yabani deve-
lerden nrüre,kkep şaşkın bir sürü kaynaşır, durur. Hayvanlar, gem-

berin içinden gıkıp kurtulmak için ümitsiz gayretler sarfederler,
avaz avaz ha5,kllr"lrr, kapıya üşüşürler. Fakat askerler mani o-
oiur. Kalenin içinde kalmağa maiıkümdurlar. Ağır tehlikelere
nıaruz avcrlaı,, bu tehlikelerden, hayvanlan boğazlıyarak kurtula-
mazlar, hayvanlara silAhla hücum etmemek üzere kati emir veril-
ıniştir. Avın öidürülmesine başlanıak için, hayvanlann hepsinin,
kale içine kapanıp kalmasıru beklemek lAzımdır. Kaleye ilk ola-
rak girmek ve krtale başlamak şerefi, tabiatile, hana aittir. Han,
yayile ve mızrağile müsellAh olarak buraya girer, azgın hayvan-
lara meydan okur. KAfi derecede lıayvan öldürdükten sonra, te-
pedo önceden hazırlanmış kiirsiye çıkar, derece srrasile, kendi o-

ğullarının, prenslerin, tümen başkanlarının, yüksek rütbeli su-
bayların ve neferlerin kaleye girişlerini, bu ki.irsüden görür. A-
damlarının durumunu tetkik eder, her birinin maharetini, kah-
ramanlığını ve ce,saretini kayded,er. Muha:ıiplerin lursr tatınin e-
dildikten soııra, av nüayet buluı.

. Kabile ütiyarları, kiirsi.iniin karşısrna gelip, sağ kalan av
hayvanları için af dilerler. Han, acıdığından değil, belki, çoğal-
sınlar ve gelecek seneye, köfi miktarda av yetiştirsinler diye, he-
nüz hayatta bulunan hayvanlan serbest bıraktını.

Yrrtıcı hayvanlara karşr kazanılan zafer, bir hafta siiren ve
senenin en büyük ziyafetini teşkil eden bir ziyafetle tes'it edilir.
Görülüyor ki, göçebeler, avl eğlence telAkki eden garp şövalye-
leri gibi sürek avı yapmadarü. Eski fiirklerde, av, hanın, bu-
gün yarın girişmeği tasarladığı harbin umumi bir provası iü.
Beyler, subaylar ve neferler, bu provalarda imtihan geçirirler,
her birinin kabiliyeti biızzat han tarafından kaydeülir ve her bi-
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rine istidadı nisbetinde vazifeler verilir. Han taraf:ndan tesbit ve
ilAn eülen muharebe gi.inleri baricinde, av hayvanlarına el siir-
mek yasak edilmiştir. Yasağ:ı dinlgmir., öli.im cezasr.a çarIıür.
Tekmil av hayvanlarının iyi muhafaza gdilyngsi ve büyük giin
için saklanması lAzımdır.,

Eski Tiirklerin avlanış tarzı hakkında bu uzun tafsilAtı ver-
nıemizin sebebi, Orta Asya yfüsek yaylalarında yaşayan ateşin
süvariler için, enerji sarfetmenin, şiddetli bir ihtiyaç teşkil ettiği-
ni anlatmak kasdiledir. Kitabı mukaddesteki temsil veçhile, asma-
§tnın veya incir ağacrnın gölgesinde, her tiirlü tehüke ve muhata-
radan uzak yaşamak, eski Türkler için, mAnasız, Jurgun
ve hiç cazibesi otnayan bir hayattır. Uzun zaman aynı yeide pi-
neklemek, bir binanın içinile tabü bir ölümü tembel tembel bek_
lemek, kahraman bir step çocuğuıra yakışır hayat değildir. Onun
kılıcı kafalar kesmeğe, mızr4ğ göğiisler delmeğe atı, haftalarca
ve aylıarca, durmadan, dağlan, telıeleri aşmağa müsustur.

Binlerce yıl bu şekilde hayat stirmüş olan milletin çocukla-
n,-göçebo insiyakından, yahut başka bir tabirle, milli seciyenin
esasınt teşkil eden insiyaki dinamizmden sıyrılabilir mi? Ger-
çi bugiin hayat şıtlan değişmiştir. Artık stepleıde yaşamıyoruz,
tabii beygirin yerini buhar beygiri almıştrr. Hayat mücadelesi

şartları, büsbütün başkadır. Ne olursa olsun, milli ruhun meye-
lAnları yine aynıdır, hayatiyet, atılganlılı, tehlikeye ahlma zevki
ve iptilösı, bunun neticesi olan lıareket ihtiyacı, modern zaman
hayatrnrn yeni şartlarına ve yeni icaplanna, tabiatile uymaktadıı.

-



Fasıl: XIII

CIVANMERTLİK HASLETLEBİ

Muharebede amaıı§ız, silAhtan tecrid edilen veya
mağlüp milletlere karşı yumuşak, müşfik ve alieenap
davıanan Cengiz han, ordularile nc kadar mulıarebo
kazaııdıysa nüsamahası ile de bir o kadar mulıarebe
kazanmıştır - Osmanlı İmparatoıluğunun yaradrlışı
esnasında civanmerlük hareketi - Tasse'ın «kurtulan
Kudüs» adlr esetindeki sözleri - Macar mültecilerile,
İspanyadan ve Portekizden koğulan Yahudiler hakkında
Türk hükümetinin gösterdiği civanmertlik - Moltko'
nin sözleri - Beyazid'in Timulenge gönderdiği civan.
mertçe mektup - Tiirkiye'ye sığınan İsveç Kralı Şarl'
ın takdirkAr sözleri - Türkistanın Romeo ve Jülyeti.

Civanmertük hareketleri, tabiat unsurlan, vahşi hayvanlarla
ı-e insanlarla mütemadiyen mücadele halinde bulunan haşin ve
dövüşçü bir millette en az bulunduğu hesap edilen şeydir. Bunun-
la beraber, şu nokta, bitaraf tarihcıler tarafından umumiyetle tas-
dik edilmiş bir keyfiyettir: Kendilerile, herhangi bir sebeple haıp
halinde bulunanlara dehşet ve korku veren Türkler, tendilerile
banş halinde yaşayanların hepsi tarafından sevilir ve takdir edi-
lirü.

Kendilerine intisaptan zevk duydufu tiirk seleflerinin yasa-
sından farklı olmayan, ve katil, zina, üanet ilh. gibi suçlar için
idam cezası hükmeden Cengizhanın yas.ısr, savaşta bire karşı iki
lsişi olarak çıkmak ciirmü için de ayni cezayı koymu$ur. Muha-
rebede arttnsı7 dawanan eski Tilrkler, sillhlan elleıinden alın



TÜRK nUHU 8ı

mış olan milletlere yahut muharebeğe foqiter,,,dUtiEU adşngrşlaıa- ,l

karşr yumuşak, müşfik, alicenap "" 'pilşgr_"ahahŞr4{lğr. Muharebe *:I
biter bitmcz, galipler, hAnıi sıfatı 

"lrvo 
Jl'uİlğİ lJ,İş-catleır-nğ*reif

sa tamir veya yeniden inşa etmek için ellerinden geleni yaparlar_
dı. İstilA ettikieri yerde hiçbir ırk, lisan, din, millet veya kültür
farkı tanımazlardı. Cengiz hanın yasasr, büttin dinlere ve bü-
tün itikatlara karşı mutlak bir müsamahayı Amirdi. Nitekim, Cen-
giz hanın hayı.tını yazan bir müverrih şu vecizeyi söylemiştir:
<Cengiz han, ordularile ne kadar muharebe kazandrysa, müsa-
mahasile de bjr o kadar muharebe kazanmıştır.»

Osmanlı inıparatorluğunun yaradılışı esnasında, gayet bü-
yük bir hususiyet arzeden civanınerdane bir hareket bulunduğu-
ıu unutmamak gerektir. 1231 senesinde, düşmanları tarafından
kovalanan bir kabile reisi, o tarihte pek ehemmiyetli bir islAm
lıültür merkezi olan Horasanda yerleşmek üzere, 400 ailenin ba-

şına geçerek, Hazer denizi sahillerini terk etmişti. Yolda, şiddetle
çarp§an iki orduya rastgeldi. Muharebe, sayı ve teçhizat balıı.
mından üstün bir Moğol ordusu ile bir Selçuk ordusu arasında
]ıiitün şiddetile devam ediyor ve Selçuk ordusunun kuvveti de-
rece derece zayıflıyor, nerede ise kat'i bir hezimete uğıayacağı
anlaş:lıyordu. Türkmen aşiretinin reisi bir saniye tereddüt etme_
ıii. İnsiyaki bir duygu ile harekete geçerek, zayıf tarafın yardı-
ınına koşmağa karar verdi. Oğuzların en asil kolu olan <<Kayi»'

]erin halefine yakışır bir hamle ile düşmana saldırdı. Onun mü-
dahalesi, savaşln neticesini tayin etti. Moğol ordusu bozguna
uğadı. Bu zafere erişen Selçuk hanı AlAeddin, teşekkür ınaka-
nıında, aşiret reisine, Söğüt yaylasını hediye etti. Bu civanmert
aşiret reisi, türk milletini, yedi asrrCan fazla zaman, sürekli bir
şan ve şeref içinde yaşatan hanedanın banisi Osman'rn babası Er-
tuğrul'du.

Türk milletinin cıvanmertliğini, onunla çarpışmak bahtsız_
trığına uğrıyaıılar bile umumiyetle tasdik ederler. Savaşta müt-
hiş ve amansız olan türk, düşmaıı kendisini müdafaadan aciz hale
gelir gelmez kibar bir adam olur. Eski tarihciler, bu noktayı bil-
hassa belirtmişlerdir; Çanakkale ve trak muharebelerini anlatan
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bugiinkü İngiliz muharrirleri de, ittifakla bunu teyiil eiliyorlan

Tasse'ın, «Kurtulan Kudüs» isimli meşhur piyesinde, Alde-
mire sahnesindeki şairane sözleri, bu hususta gayet değerli de,

liller teşkil etınektedir. Çünkü «Kurtulan Kudüs» Türklerle harp
eden haçlıların kahramanlığını ve yararlıklarıru belirtmek mak-
sadile yazılmıştır. Fakat Tasse, mutaassıp haçlı zihniyetine rağ_

men, düşmann meziyetlerini tasdik etmekten kendini alamamış-
tır. Bu işdş, kitabı mukaddesteki, Balam'ı taktidden başka bir
ş"y yrp*,İ"mıştır. O da, düşmanlarına lönetler okumak için da-

ğa çıktı, fakat ona ancak hayır dua okuyabildi. (Kuıtulan Kudiisı
piyesindeki Aldemire sahnesinden, aşağya bazı parçalar nak-
lediyoruz:

«Düşmana hücum ettiği zaman korkunç bir kasırgaya, azgro
biı denize, amansuz bir yılilınma benzeyen tiirk, silAhı elinden a-
lınmrş bir düşmann veya bir dostun karşısında, bir sabü mel-
temi, sakin ve duru bir gö1 gibidir. Bu serinletici meltemi kasrr
gaya, bu pırıl pırıl yanan gölü gökremiş bir denize tahvil etmelç
bu kibar kokulu gölü yıldırıma kalbetmek, tabiatın bile gücüne
giden bir şaşlunlık olur.»

Tlirk hükümetinin yg mfllgfinin, 1848 senesinde, Macar mül-
tecileri hakkında gösterdiğ civanmerdaııe hareket, bütün medeni
Avnıpanın takdirini kazanmıştı. Bilhassa Londra'da hallın heye_
canı o kadar fada iü ki, bir giin, türk elçisi, aıabasile Londra so_
kaklarında gezerken, coşan halk, atların koşumunu çözmüş ve
«Yaşasın Ti.irkiye» avazelerile, tiirk elçisini payitahtın büyfü
caddelerinde dolaştırmıştı. Bu tarlhi hAdiseyi ,birkaç satırla an_
latalım:

1848 de bütiirı Avrupada bir kaynaşma vardı. Milletler, her
tarafta saltanat siirmekte olan nıtıtlak hfüiimdar hanedanlanna
karşı isyan ediyordu. Avusturyanın hAkimiyetinden kurtulmağa
muvaffak olan İtalyanlarrn kazandıkları muvaffakiyet Macar_
lara cesaret vermiş, onlar da ayaklanarak, tam istiklAl istemeğe
başlamışlardı. Meşhur Kosuth'un sevk ve idaresi altında, Habs_
burglara tıarşı bazı muvaffakıyetler elde ettiler. Çar Nikola, ken_
di impaıatorluğundaki Lehlilerin de, Macarlara bakarak isyana
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cesaret bulacaklarından korktuğu için, Habsburglar tütına pek
genç yaşta çıkan impaıator Fransua Jozef'le anlaşmış, isyanı bas-
tırmak iizere Macaristana birkaç kazak tiimeni yollamıştı. Asi
Macarlar, yabancı memleketlere sığınmağa mecbur oldulaı,. Bun-
ların çoğunu Türkiye kabul etti. Bunlar, başlarında ,büyfü rets.
leri Kosutiı bulunduğu halde 2000 kişilik bir grup teşkil ediyor_
!ardı. Rejim itibarile Habsburgların ve Romanofların aynı olan
türk hükümeı;i, mantık bakımından, mutlakiyet hükümdarlarile
elele verırıekten başka bir şey yapıımazdı. Fakat Q5manldgıın yg
umumiyet itibarile Türklerin siünmez bir geleneğni teşkil eden
civanmertlik duygulan, o devir ricalini, bunun tamamile zıddı
bir hareket tarzı ütiyaıına sevketü. Hii:riyetleıi yg istit(lAllgd
için mütemadiyen mücadeleden geri durmayan giirültücü,
kalabalık sayrda azlrklara yurd vazifesi gören Osmanlı
İmparatorluğunun menfaatlerine, bu hareket tatzı, belki
aykrn idi. Türk rioali, bu hodgöm mülAhazalar iizerinde bir-
an duramaülar ve hiç tereddüt ebeden, insiyaki bir meye1,6na
uyarak, bahtsız mültecileri, en geniş konukseverlikle karşladılar.
Aınısturya hük0meti, bunların hudut harici edilmesini ısraıla is-
teü. Bilhassa Kosuth'un, memleketten gıkanlması içiİ ısrar etti,
bu isüeğiı redü hdinde tehütler savuıacak kadar ileri gitti.
Türkiye ,bu tehütlere, açık ve kati bir red cevabile mukabele
ederelç mültecileri teslim etnek algaklığrnı irtikAptaısa lıarbi
göze alacağnı agıkça bnlath.

Ferdinand ve İzabel'in saltanatlan zamanında, İspanya ve
Portekizden kovulan yiizbinlerce yahudlye, sultan Bayezid tara-
fından gösterilen cidden alicenab kabul tarzı sükütla geçiştirile_
bilir mi? O tarihde, avrupatun hemen bütiin memleketlerinde ay-
ıı taassub havası. esiyordu, ve memleket]erinden kovulan bu bi_

çareler, hiç bir tarafta sığınacak yer bulamıyorlardı. Yalııız srıl_
tan Bayezid, atalar ruhunun civanmerd meyelinına uyarak, bu
zavallılara, geniş imparatorluğunun bütiin kaprlarııu ardına ka_
dar agmakta biran tereddüd etmedi.

Şu ciheti itiraf etmeğe mecburuz ki, bazı hallerde, cıvanmerd_
lik meyelanlan, abes ve ifrat derecesine kadar götürülmüştiir.

-

-
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Bakrnız, Moltke, türkiyedeki ikametine dair yazdığı askeri eserde

neler anlatıyor:
1839 Nezib muharebesine iştirak eden Moltke, bir aralık,

türk ordusunun, gayrı müsaid bir duruma girmesi üzerine, türk
Lumandan,na, düşman ordusunu bozguna uğratacak bir geee ta,
aı,ruzu yapmast tavsiyesinde bulunmuş, kurnandan, kendisine şu
cevabı vermiş:

" Haydudlar gibi, gece taarruzu yapmak bize yakışmaz."

Mcıltke, eğer tavsiyesi dinlenseydi, Nezib mağlübiyetine
uğranılmayacağı, hiç değilse bu mağlubiyetin hafif geçeceği mü-
talaasında bulunuyor.

Timuı,]enk. batıya doğru ilerlemeğe başladığı zaman, Bağ-
dad hakimi sultan Ahmed ve Kürciistan beyi Yusuf, kaçtılar, tür-
kiyeye gelib sultan Bayezide sığındılar. Timur, Bııyezlde elçiler
göndererek diişmanlarını kendisine teslim etmesini bildirdi, ak-
si taktirde harb i]An edeceği tehdidinde bulundu, Bayezid, ken,
disine, şu cevabı verdi:

<<Timur adını taşıyan ey hunhar köpek, bilmiş ol ki Türkler
topraklarına sığınan dostlardan himayeyi deriğ etmezler ve düş-
manların saldırışından korkmazlar.>>

Aynı köl:ten gelen, müşterek bir ana yurda ve biribirinin hş
men hemen aynı kültüre sahip olan o devrin iki fatüi arasında,
bu, ilk diişmanlık tezahürü idi.

Türklerin; kendi memleketinde «İsveç arslanı», Türkiyede
<demirbaş Şarl» lAkabı ile anılan İsveç kralı Şarl hakkındaki ci-
vanmerdane hareketleri, cidden örnek olmağa lAyıktır.

Tarihde, sııvaşcı prens diye tanılan, 18 ci asrın bu i]eri si-
nıası, Danimarka ve Polonya ordularına, hattA bizzat Ruslara
1ııırşı müteadcliı zaferler kazandıktan sonra, Moskovaya doğru
ilerlediği sırada, Poltava'da, Büyük Petronun ordularına yenil-
mişti. Ağır surette yaralandı ve Rus tazyikinden, başka türlü
kurtulamayınca, Türkiyeye sığınmaya mecbur oldu. Türkiyede,
kendisine, devamlı surette beş sene, çok hararetli bir kabtıl gös-
terdiler. Babıali, Rusyanın, Demirbaş Şarl\ hudut dışına çüar_
nıak hususundtıki müteaddit taleplerini, Büyfü Petronun teh_
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ditlerine rağmen kati surette reddetti, hattA, kralın teşvikile,
barp ilAn edecek kadar ileri gitti. Demirbaş Şarlln Türkiyedeki
beş senelik ikameti, lürkıye içın bitmez tükenmez diplomasi güç-
lüklerine yol açmıştı. Fakat, Çar[a muharebeye meydan veııııe-
nıek üzere, ınülteciyi düşmana teslim ihtimali, Türkiyede., hiç
Limsenin aklından bir an bile geçınemiştir. Demirbaş Şarl, niha-
yet, memleketine dönmek ve ordularının başına geçerek muha-
rebeler silsilesine tekrar başlamak üzere Türkiyeden ayrılü. Fi-
ıari hükiimdar,, Türkler hakkında bakınız ne diyor:

«Tiiıkiyede mülteciyim. Bir ç.sir gibi zincire vurulmuş deği-
lim, tamamile serbestim, keyfimin istediğini yapıyorrım. Bununla
beraber,kendimi, Tiiıklerden gördüğüm ruh esaletinin, azaml
hüsnüniyetin, alicenaplığın esiri sayıyorum. Bu kadar asil ve bu
lıadar alicenap bir milletin esiri o]arak yaşamak ne zevkli şey.»

Bu civanmertlik anenesi, bugün dahi, Orta Asya Türkmen-
lerinde, olduğ.ı gibi devam etmektedir. Reclus, Huc ilh. gibi sey_
yahların ve tarihcilerin hemen hepsi, Türkmenlerin konuk s€vef-
liğ ha'kkında, çok meraklı şeyler anlatryorlar. Fakat, hiçbir Av-
rupalı seyyü, Türkmenlerin civanmenrt seciyesini, bundan tak-
riben bir asır kadar evvel Türkistanı gezen İstanbullu tiirlı sey-
yalı Mehmed Emin kadar güzel bir ,şekilde belirtmemiştir. Meh-
nıed Emin, Türkün civanmerd faziletitıi ve anenevi konuksever-
liğini, hasseteıı tebarüz ettirmektedir. Mehmed Emin seyüatna-
nıesinde diyor ki:

<<Türkmenlerin ve hatta badiye neşin olan her ahalinin ınisafir_
perverlikleri meşhurdur. Hangi din ve mezhep ve millet ve kabi_
leden olursa olsun bir yolcu bir Türkmen kebitkasından içeriyc
girdi mi? Artık onun canı da malı da o kebitka ahalisinin hıfz ve
himayesi altındadır. Hem de bir kere bir Ttirkmenin hanesine
ırıisafir olduktan sonra artık defaati sairesinde dahi hep anın ha_
nesine inmelidir. Başka haneye,misafir olmak ewelki hane için
pek büyük hakaret addolunur. HattA ewelki hane sahibi bu ha-
&arete tahammül edemiyerek eskİ misafirinin canrna kıymak de-
recesine kadar yürüdüğü vardır.»

Daha ileride a1ını seyyü şunlan yaayor:
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«fiirkmenlerin misafirperverükleıi malüm ya! Kendini bir
J,ere misafir kabul ettirırıek için başka bir külfet yoktur. Misafir
almağa münasip addolunan zatın ismini ve kebitkasını öğıenip
lıırk yıllık ahbap imiş gibi hemen hanesine varmalı ve selAm ve-
ıip Tanrı misafiri olarak kabul etmelerini söylemeüdir. Bu kadar
kifayet eder. Ondan sonra sizin için en emin, en rüat yer orası
olur.»

Mehmed Emin'in seyüatnamesinden büsederken, yine ci_

vanmertlik hassalariyle alAkadar o]arak hassaten ilgiyi çeken bir
aşk macerasını hülösa halinde şuracıkta zikretmeden geçemiyece_

ğim. Bu macera, Türkmenlerin civanmertlik duygularını, aJııu
zamanda umumi bakımdan adetlerini ve geleneklerini kuwetle
belirtmektedir. Romeo ve Jülyet faciasına biraz benzeyen bu aşk
hailesinin nakili, bizzat hiköye kahramanının erkek kardeşi Aşılı
Verdiür. Aşık Verdi, İstanbullu seyyah Mehmed Emi]n'in klavuzu
sıfatile konuşuyor:

Küçük kardeşim Niyazi ve ben Hive hanının emrinde idilı
Niyazil,i bu sarayda çok severler{i. Orada şiir okur, saz çalardı.
Bundaıı otuz yıl önce, han, tekke Türkmenlerinin işgalinde bu-
lunan Mervi kalesini zaptetmeğe karar verdi. Hanın maiyetinde
harbe gittils. Tekke Türkmenleri harbi kazandılar. Askerlerimi-
zin büyük bir lusmı esir alındr. Bir kısmı, han da dahil olduğu
halde maktul düştü. Yalnız, askerlerden pek azı kaçabildi. Ben
bunlar arasrndaydım. Evime döndüğüm zaman, babamla anamın
beni büyük bir sevinçle karşılayacaklarını umuyordum. İlk ancı
beni annem karşıladı, yiizüme tükürdü, beni hakarete boğdıı
Sonunda dedi ki: «Korkak herif, mademki kardeşini alıp getir_
ıneden kendi kendine kaçmaktan utanmadın, bundan sonra, halis
kan beygirine değil, kadınlar gibi, deveye bineceksin» Babam eve
döner dönmez bana aynı sözleri söyledi, elimden derhal atımlı
lıılıcımr aldı vo ceza olarak, beni, bir deve siirüsü otlatmağa mah-
küm etti. IIaüs kan atımla kılıcımı terketmeğe mecbur olmak-
tansa öliimü tercfü ederdim . Anamla babama karşı namusumu
temizlemek, ancak, halen hayatta ise, kardeşimi bulmakta müm-
kündü. ful 

"y 
araştırdıktan sonra, kardeşimin, Mervi hanı itan-

_a
-
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kulunun yanında esir oldufunu öğrendim. Şiir ve musikideki is-
tidadından dolııyr kenüşine iyi ınuamele ediyorlardr. Babama
danışrp Iızasınl aldıktan sonra, ertesi giinü Mervi'ye hareket et-
tim. Yanımda,.oralı birkaç tacir vardr ve kardeşimi kölelikten kur-
tarmak için babamın verdiği fidyei necat da iizerimdeyü. On
üç gtln yol aldiktan sonra Mervi'ye vardık. Derhal, Hankulunun
saraJıına gittim. Orada, hanın kızının evlenme töreninde bulun-
mak i,izere gelmiş gayet büyük bir davetli kalabalığı ile karşılaş-
tım. Bir tarafta at yarışları yapılıyor, öte tarafta da develer gü-
ıeşiyordu. Gözlerim mütemadiyen kardeşimi arıyoıdu. O, davet-
üler şerefine çalgı çalmakla meşguldü. Davetliler, Ferhadla Şi-
rrn'in manzum aşk macerasını anlatmasınr kardeşimden rica et-
1.iier. Kardeşim, bu aşk faciasını öyle tabii ,bir ifade ile anlattr ki,
}ıazır bulunanlar göz yaşlarrnr zaptedgmediler. Fakat ben, kar-
«ieşimin, bu faciayı bizzat duyduğunu anlamıştrm, ve olup biteni
öğrenmek için sabrrsızlanıyordum. Akşama doğru Hankuluyu
görebildim. Fidyei necat hakkında kendisile görüştüm. Kardeşi-
mi çağırttr, onunla görüşebild.irrl ve yakında hürriyete kavuşaca-
ğını kendisine anlattım. Fakat, bu habere canı sıkıldığını hayretle
gördüm. Onu kemiren derdi o zaJnan anlayabildim. Kardeşim Ni-
yaziye bilhassa muhabbeti olan Hankulu, bizi, ailesi efradile ye-
meğe davet etti. İzdivacı kutlanmakta olan kızr Mehtap'la taruştılı
Mehtap, Niyaziyi görür görmez, iıpkrrmızı kesilü. Niyazi de, o_

nunla göz göze gelince şaşaladı. Benim gibi kuşkulu bir kimse
için bu kadaı:ı kafidi. Hankulu hanla, geceyar§ına kadar, harbe
dair konuştuın, bu müddet zarfında, Niyazi ile Mehtap, ateşli na-
zarlarla bakış,p duruyorlardı. "Gece 

yarısr, kardeşimle ben, o gece
için bize tahsis edilen avul'a çekildik. Kardeşimle başbaşa kalrıı_
ea, onu, bu seşdadan vazgeçirmeğe çalıştım. Bu aşkın sonu facia_
dan başka bir şey olamazdı. Çünkü, Hankulunun,'en kudretli bey_
lerinden biri olduğu tekke aşiretine mensup kızlarla oğlanlar, bi_
zim mensup olduğumuz Yumut aşireti kız ve oğlanlarile evlen-
ınezlerdi. Esasen, Hankulu gibi lıir bey nasıl olur da evlenmek
iizere bulunaıı kızını, daha dün kölesi olan biıine vermeğe rıza
$österirdi. Niyuzi, Mehtaba olan aşkını inkArda ısrar ediyordu.
Ve, ertesi gi.inü, düği.in merasimi için erkendgıı kalkılagağı ba-

I
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hanesile, beni erken yatmağa teşvik ediyordu. Uyur gibi yaptım,

yartm saat sonra, Niyazi beni uykuda sanarak kalktı, ayakiarın,n
ucuna basarak odadan çrktr ve Mehtabın, kendisini beklediği bir
köşeye doğru gitti. Uzun uzun öpüştükten sonra, Mehtap, Niya-
ziye, benim niçın geldiğimi sordu. Niyazi de, fidyei necat vererek
kendini kuri;armağa geldiğimi söyleyınce Mehtap hüngür hiin-
gür ağlamağa başladı, kendisini zorla verdikleri kocayr hiçbir za-
ınan sevemiyeceğini ve eğer Niyazı ile birieşmezse, ona oian aş-

krna ihanet etmektense canına kıymağı tercih ettiğini söyledi.
Niyazi de onır aynı tenıinatı verdi ve iki sevdalı, ertesi akşaın
kaçmağı kararJaştırdılar. K.endilei,ıni nasıl müthiş tehlikelere at-
tıkiaıını lı[iyazıye boş yere anlat.mağa çalıştım. Fikrinden vaz-
geçirmeğe muvaffak olamadım. i3öyle olunca, kendimi feda et-
rııekten ve giriştiği deiice teşebbüste ona yardım etmekteıı baş-
ka çare yııktu.

Sekiz gün sekiz gece durmadan at sırtrnda koştuktan sonra
babamın evıne geıdik. Babam, oğlunun avdetine çok memnun o1-

rnakla beraber, bu divanece hareketin doğuracağı akibetlerden
dolayı endişesini gizlemedi. Filhakika, aradan üç ay geçtikten
sonra tekkeden gelen bir yolcu biee şu haberi getirdi: Han, fira-
riieri aramak ilzere bir alay süvari göndermişse de bulamayınca,
aşiretin öteki beylerile mutabık kalarak kızrnrn namusunu mü_
dafaa için bize harp ilAnına karar vermiş, hazırlıklar süratle ya-
pılryormuş. Bunun üzerine, bizinı aşiret beyleri, müdafaaya ve
rnukabeleye hazır olduklarını babama gelip söylediler. Tekkeye
giden yola, keşif için süvariler gönderdiklerini anlattılar. Bu sü_
ı,ari]er, birkaç gün sonra dönüp geldiler, Tekke ordusunuıı civa-
ra gelmiş bulunduğu ve 600 süvarideıı mürekkep olduğu ha_
berini getirdiler. Bizim ordu, miidafaa için, 400 kişilik olmak
üzere hazırlaıımrştı. Taarruza başlamadan evvel, Hankulu han,
bir elçi göndererek, kan dökülmesine mani olmak üzere Niyazi'nin
teslimini istedi. Babam buna razr oldu, yeniden elçi gidip geldikten
sonra Mehtabın da teslimini istedi. Bunun üzerine, bizim ordunun
başkanları, kendini müdafaadan aciz bir genç kızın düşmana tes-
limi, kendi şereflerine yakışmaz bir hareket olduğuna karar ver-
diler ve harbi kabule hazır oldukiarınr söylediler. Düşman daha
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lıalabalıIr ve daha iyi teçhizatlı oiduğu için üsti.in geldi. Babam,
anam, Niyazi, ben ve Mehtdp Tekkelilerin eline esir düştük. Ka-
dı, şeriat hükmiince, Mehtapla Niyaziyi zina suçundan ıdama
mahküm etti. Çiinkü Mehtap, eski kocasına, nikAhla bağlıydı.
Anamla babamın, dostlarımızin, bizzat hanın kadıya ricaları te_

şirsiz kaldı. Genç sevdalrları, alenen taşlattılar.»
Bundan bir asrr evvelki Türkmenlerin hakiki hayatına mü-

teallik tipik sahneleri, hayattan alınmış bu hikiye, canlandırıyor.
Fakat, oğullarıru korkaklıkla itham eden aşık Verdi'nin bdbasile
anaslrırn bu hareketi, ne kadar lıahramanca ve ne kadar civan-
merdanedir! Onların kanaatince Aşık Verdi, hatasını tamir için
hayatını tehli}:eye koymak suretile, o ana ve babaya lAyık bir ev-
iAt olduğunu göstermiştir. Aşiret beyleri, kendilerine mensup bir
kimseyi teslime razı oluyorlar, faiıat, babası tarafından reddedi-
len, binaenaleyh kendi himayeleri altına giren bir kızı düşmana
tesüm etmeği namussuzluk sayıyorlar. Bundan düa civanmer-
dane hareket olur mu?- 

Türk atalar ruhunun bazı taraflan, Bizans medeniyetile te-
okratik zihniyetin hAkim olduğu asrrlar zarfinda bir parça küsufa
uğramışsa da, civanmertlik hususiyetleri, hiçbir zaman heüangi
bir esaslr sarsıntı geçirmemiştir. Mehmed Emin'in hikAyesi bize
isbat ediyor ki, bu hasletlen ana yurddaki Türkmenlerde de hiç
küsufa uğramamıştır.



Fasü XW

METE vE AdLLj\

_ Eski tarüçilerin tarafgirüği - Carlyle küramen-
lannrn ve Nitsche üstiin adamrnın prototipi Atilla -Ayııı zamanda hem barbar, hem alicenap, hen müste_
bid, hem vaidlerine sadılı, zengin fakat askerce yaşayaıı
Atilla, gerek Eönesans şairlerine ve üam müelliflerine,gerek Cermenlerin Niebelungen'lerine ve Skandinav
Mitoloiisine ilham vermiştir - Atittö, kadim devrin enblly,lt sulh, birlik ve uzlaşma Amili o'Iınuştur - Atillrfnın haraçgüzan Roma ve Bizans - AItı asrr ewel Metctarafından tahakkuk ettiıilen ınillı birük.

Bir milletin hususiyetini gösteren hallerin, şhika-,ar,-yani büyük adamlarda mr, yoı.ri]orada, yani halk adamında,mı bulunduğ.ı meselesi üzerinje pek çok münakaşa edilmiştiniiirk milletinden başka bir millet İ"hi" *urruü olunca, bu mü_nakaşalar hakü görülebilir. Yukarda ielirttiğimi, Jii, 
';1 ""-hu, ancak milletin başında, onu şahıslandrran, bır "j" iJ*rarg,,z€ıman inlrişaf eder. Aksi halde, milletin-ruhu, uyuşukluk içindekalır ve halkın manevi kayrrakla"ı_ İ"errr". et l'İb""l";;; *_lıunun hakiki mahiyetini anlamak lçln,-h_er şeyden ewel, onu şa-hıslandıran- prototiple_ri araştırıp i-J-"ırrrr. fiirk rnilletlerininbinlerce yıllık tarihi tize 

1unıard"" ;;i çoğunu verebilir, fakaÇeski devir tarihcilerinden büyük tır lrl--ro mağlüp milletleromensup kimseleı olması, bu işimizi güçIeştirmektedir. Bi?aatTİirkler bize, başkanlannın işleıi' J""lı."rıerile mizaçlarrnı açlatan tarihi vesikalar boaüamrşırr-ai. Düşman müellifleri ve
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tarücileri, kurbanı olduklan hAüselerin ancak kötü taraflannı
görebilirler. Topraklaıını işgal edeuler ve malliaruıı ellerinden a-
luılaı onlarrn nazarında, ancak barbardırlar, o adamları, gelecek
nesillere, bu şekilde gösteıırıektedirlen Onların indinde, Htinlerin
hüyük başkanı Atilla, barbardır, fakat Atilla'dan çok düa fazla
harabiye sebebıyet vermiş ve Ceırnanyayı, Awupanrn büyük bir
lıısmrnı ateşe ve kana boğmuş olan Şarlmany barbar değildir.

İşte, İblAmlyetten evvelki devirde yaşayan tiirk milletiniı
pıototipi olarğ biz de, Hiinlerin büyi.ik imparatoru Atilla'yı se-

çiyoruz.
EwelA Atilla'nın, keııü kenılisini «Allahın tAunu» üye va-

sıflandırdığınr iddia eden efsaneyi cerhetmek lAzım. A-
tillanın takıııüğı ve iftihar ettiği ünvan, gerek kenünden ewel
gelenlerin, gerek kendinden sonrakilerin aldıkları aynr iinvan-
dır. Bu i.invan Allahn taunu değil «Tanrı kutu» dur. Yukarıda da
izah ettiğimiz gibi, tillk hiikiimdaılan, daima ulühiyet hakkı a-
dına devlet idare etmişlerdir. Bu ulühiyet hakkr, kadın atalarını,
ateş sütunu şeklinde ilkah eden mukaddes ruhtan alınma idi. Şu
halde, Atilla da, tıpkı öteki ti.iık hüki.imdarları gibi, Tanrı kutı4
yani mukaddes ilAhi ruh olduğunu ilAn etmiştir. Fakat tarihciler,
belki yanlışlıkla «kut» kelimesini «taun» karşılığile terciime et_
rrıişlerdir. Tarilıin nasıl yazrldığına giizel ,bir misal, değil mi?

Tarihçiierin, Atilhya izafe ettikleri «Allahın taunu» lAkabı, bu
yük türk başkarurun, darbı mesellere mevzu teşkil eden bir sima
haline gelmesine ve hatırasrnın, ölümiinden asırlarca sonraya ka_
dar yaşamasına mAni olırıamıştır. Reşid Saffet'in haklı olarak söy-
lediği gibi, Atilla, Carlyle kahramanlarınııı ve Nietzsce üstiin a_
damrnın prototipiür. AtiUa, yalnız, Carlyle'in tasawur ettiği ma-
nada hakikl kahıamanlar arasında yer almakla kalmaz; şairler,
dram müellifleri ve edipler tarafından yaratrlan romantik iı.ahra-
ınanların da prototipidir. Cihan, bu ismin cazibesine öyle tutul_
nıuştur ki, nesillerce sonra en meşhur müellifler, trajedilerine ve
neşidelerine, kahraman olarak onu aldılar. Corneille, Atilla is.
ınini taşıyan lıfu trgjgğinin başlıca şahsiyeti olarak, ilk defa onu
tullanan şaildir. Themistocle Solera çok takdir edilen bir opera-

ı
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sında onu mevzu olarak kullandı, Verdi de musiki dehasile bu
eserin kıymetini arttırdı. F'akat Atilla ismini taşıyan en meşhur
trajedi almaıı dram müellifi Verner'in, bu büyük fatihin hakikl.
hayat ndan azçok mülhem olarak yazdığ eserdir. Bu trajedinin
müellifi, mensup olduğu ırkın ruhunu şahıslandrran bu büyük a-
damın simasını çizmekte çok büyü!ı bir muvaffakıyet göstermiştir

Büyük ansiklopediye göre, bu piyesten Atillanın seciyesi
hakkında şu malümatı alıyoruz: «Her_n barbar, hem alfcenap, hern
nıüstebid, hem taahhütlerine sadık, hem zengin, hem askerce ya-
şıyan bir adam.»

Awupalı tarücilerin bilhassa Hünler ve Orta Asyadan gelen
muharipler }.ıahis mevzuu oldukça sık sık kullandıkları barbar
sıfatının, bugtinkü telikkimize glire, eski devir muhariplerinin
hepsi hakkınJa istinatsız tatbik edilmesi lAzım geldiğini herşeyden
evvel hatırlatalım.

Eski devirlerin Neron'larile Şarlmany'ları AtillAnın ve Cen_
giz hanın tatbik ettiklerinden daha bqşka türlü harp usulleri kul_
lanmış değillerdir. Daha uzağa ne gidelim; mamur büyük şehirleri
lıirkaç saat zarfinda ycketmeğe, Lüyük beldeleri kül haline ge-
tırmeğe muktedir yangın bombaları atan bombard.man tayyare-
lerinin ve uçar kalelerin devıindeki harp usulleri eski zaman A-
tillAlarının, Neronlarının, Şarlmany'larının usullerinden daha mı
az barbardır? Yalnız şu ciheti unutmıyüm ki, Atilla «barbarı
olmakla beraber «alicenap» tı.

Filhakika, Verner, Atillayı ali.cenap bir tip olarak tasvir et
mek için hakiki tarüten ilham almıştır. Atillanın alicenaplığını ve
ruh asaletini teyid eden birçok tarihl hAdiseler meyanında bin_
ııefs büyük ansiklopedinin anlattğı en meşhur vakayı zilıretmek_
lc iktifa edeceğiz. Büyük ansülopedi aJmen şöyle söylüyor:

<Olduğu gibi iki Roma imparatorluğunun üzerine saldırtmak
istediği büyük barbar dünyasının galibi olan Atilla, kadim me-
deniyeti batıracak gibi görünen büyük seferlerine başladı. Avnı_
payı Karadenızden Adriyatiğe kadar harap etti. Şark ve garp im_
paratorlarını her sene bir haraç ödemeğe ve en haysiyet kırıcı kti-
leliklere müküm etti, 451 yünda Cermanya'dan geçerek Ren

ı
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nehrini aştı ve dehşete kapılan Gaule diyarını ateşte4 ve kılıçtan
geçircii. Kork,.ı içinde kalan Parisiiler, şehirlerini terketmeğe ka-
rar verdiler. Genevieve ismindeki bir genç kız, israrlı ricalarile
Atillayı zaptetıneğe muvaffak oldu ve şehf fakir ve basit bir kı,
zrn cesaret vc sebatı sayesinde kurtuldu.» Fakir ve basit iıir kı-
zın rsrarlarına boyun eğen ve Pa:ııs gibi bir büyük şehri c,na ba-

ğışlayan bir adama verilmesi lAzımgelen sıfati eski tarihçiler ara-
madılar.

Verner'i.ıı Atilla'ya izafe ettiğ 'diğer bir hususiyet de «heın
müstebid, heın taahhütlerine sadık>> oluşudur. Atilla'nın müstebit
olduğunu kabul edebiliriz. Fakat istibdadın Atillaya has bir hrı_
susiyet olduğu iddia edilemez, çü:ıkü o tarihte milletleri sevk ve
iclare eden başkanların hepsinin iıüşterek vasfı bu idi. Asıl ka-
rakteristik olan ncıkta, o zamanın diğer büyüklerinde nad:r bu-
lunan ahde saaakat cihetidir ki, bu da Atil]a'nın ırki ruhuna has
binlerce yıllık bir tezahüı,dür. Per çok garp prenslerinin mümey_
yiz vasfı olaıı hileler, ya'lanlar, desiseler düşünülecek olursa A-
tilla ayarınCa bir müstebidin ahde vefa göstermesine şaşanları
lıaklı bulmak lAzımdır. Türk tarilıini azçok bilenler türk hüküm-
dar ve zimanıdarlarının tarihin lıütün devirlerinde verilen söze
sadakati nasıl her türlü mülAhazaların üstünde tuttuklarını çok iyi
bilirler. Söze sadakat cümhuriyet rejimimiz önderlerinin dahi
haklı olarak iftihar ettikleri milli bir haslettir. Bilhassa İsınet İ_
nönü, m«ıdern Türkiyenin dış ve iç siyasetinde asırlık izini guruı._
la taşıdığı ırkın bu hususyetini birçok nutuklarrnda ısrarla belirt_
miştir.

Atilla'nın romantik hayatında belirtilen üçüncü tezad da ha_
]ıiki Atillanın hayatına ne kadar tamamı tamamına uygunsa ı.lu-
sunun milli sıciyesine de o kaCaı. uygundur. Bu üçüncü tezad
«hem zengindir, hem askerce ya§ar» vasfıdır. Eski Türk]erin
servete ne kıymet verdiklerini bu eserin gelecek sayfalarınCa
göreceğiz. Es!<i devirlerin bütün nıuharipleri gibi onlar da ga-
nimete düşki.Lndüler, fakat bu ganimet muharebeyi sevk ve idare
edenler için bir hedef değil bir vasıta teşkil ediyordu. Ganimet,
kumandaları a.ltında bulunan muEızzaIn orduları idame etmek ve

a
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beslemek için bir vasıta idi. Bfu bak olarak, deha doğrusu tiire
nıucibince, be5,1gr. ve başkanlara isabet eden ganimet hissesine
gelince bunurı büyük bir kısmı da ziyafetler esnasında halk ara-
sında taksiın edilir, sarayda, daha doğrusu beyin yurdunda ne
varsa -tarihcilerin tabirile- yağma etmeğe, misafirler davet olu-
nurdu. Prensin nüfuz ve tesiri ve halk nezdindeki itibarı, ziyafet-
lerde davetlilere'dağıtılan hediyelerle mütenasip olarak artardı.
Serveti, her insan gibi, ti,irk de sever. Fakat, ondan istifade ediş
tarzr, kendisine hastır. O, serveti, her münasip firsatta sağa sola
hediyeler dağtarak kullanır.

Hediyeler ve yadigArlar dağıtmak adeti, osmanlı h§kimiyeti-
nin bütün devirlerinde, padişah saraylarında ve gözdelerin saı,ay-
larında muhafaza edilmiştir. fik ttlrlr elçisi Moralı Esseyid Ali E_
fendinin, Parisde kazandığı muvaffakiyetler malümdur. Bütiln
elçiler gibi, o da, sık sık kabul resiınleri yapardı, fakat, bu kabul
resimlerini, Avrupanın bütiln ricali §tiyakla beklerlerü, çtinkü,
elçi, atalarının şölenlerdeki usulünü takip eder, bütün davetlilere
kıymetli hediyeler dağıtırdı. Hatt§, başka resıııi kabullere gittiğl
zarııaıı, yarunda, daima, şüane hediyeler bulundururdu.

Servetini başkalanna veroıekten ve dağtnaktan zevk du-
yan türk, bundan, kendisi de istiiade etrneği ihmal etmez. Fakat
bu istifade de onun içilı boyun eğilmesi icabeden bir ütiyaç de_

ğildfu. İcabında, zerre kadar teessür ve acı duymadan ve göster-
meden bundan vaz geçebilir. Tiiıi< ister servetin şahikasına ulaş
sın, ister biı stin içinde, fiilusu ahmere muhtaç hde gelsin, mi_
zacı ve maneviyah değişmez. Binaerıaleyh, zengin oldufu halde
askerce yaşıyan muhayyel Ati[a, kadtm devirlerden bugi.ine ka-
darki tiirkiin prototipinden başka biışey değıtdir.

t
a t

Meşhur taficiler tarafından yaratılan hayaller sahasındaki
araştırmalarımrza devam edeı"sek, Rafael'e en meşhur eserlerin-
den birini ilham edenin de, yine Atilla olduğunu göri.iri.iz. Elrı e-
ser, Vati!:an'da bulunan, Atilla isimli fresk'dir. Bu fresk, tarihi
bir sahneyi, Atilla ile, papa Saint Leon'un mülAkatını tasvir eder.
O tarihteki papalığın debdebe ve ütişaınını tasvirden başka he_

-

-
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defi olmıyan Rafael, dikkat etmetien, belki de farlunda bile ol_ınadan, büyük fatihin ruh asaletinı neıırtmıştir. Bu tarihı lıAdisemalümdur: Atilla, Roma'yı müdafaa eden or,lularr bozgunauğ_rattıktan sonra, bu büyük beideye doğru, muzafferane ilerle_diği ve orayı zaptetmek üzere Uuiunaugu sırada, papa Lerın, ya-nında atlara binmiş-ruhani reisler, ve Vatika, viiı.."ı.l"ıriy"t-leri bulunduğu halde, din adamla"rra -ahrrs ütişamır, bütün
şa'şaasile onun karşısrna çıkmış ve luristiyanlığn -"rı."rırru gır-memesini, Allah namına ondan rica etmişti. o müthiş Ati]la, enkudretli orduların karşrsında bile astA eğilrneyen Atilla, sil,hsızruhani reisinin ricasına dayanamadı.

Ati]la, Niebelungen ismile maruf alman mitolojik neşidesinide keza ilham eden şüsiyettir. Eski alman edebiyatının eıı ınü_him abidesi olan bu çok gi.izel rr"n ne|ia".ırra" a'iıı", rrt"ı- ı.-ıı"başlıca rollerden birine süiptir.
Niebelungen'de Atilla,ya verilen rol, mühim bir tarilıi hAdiseolan, Burgon'lann Hiinler tarafından imhası ı."yriv"tırrli*"-r.Bu neşidede «Allahın Taunu» eserin lıüramanı krimhildehinİntikam vasıtasr olur, ve bu kadın kahraman Zigfrid,in ölümtiııiinöciinü almak için Atilla ile evlenrneğ kabul eder. Niebei,rrrg"rrio21 inci macerasında şu satırla, okujoruz, 

-._ ---- '!'!vuıulı
«Bu iı.alın imparatorluğu o kadar uzaklara yayüyordu ki,sarayında kimsenin 

_ bilmediği harp işlerinde en mütehassıskimseler bulunuyordu. O devl"le"i'r, Hıristiyan ve Putpe-rest büti.in kahramanlar-ı ona koşuyorlardr. A;;J 
"İ*rr." de-ğer olan bundan sonra artık gtırtılmesı imkAnı t"ır*v- i", ı.ı-ıhıristiY_an, kimi putperest muhtelif milletlere _";; =j"".ı",

arasında hüküm süren birlik ve bu insanlardan her bırinin kencıiakidesine ve kendi kanu_nuna göre dilediği gibi yaşaması idi. Kral'ın yüksek kiyaseti ve alicenapırs, niitüo'tebaayı kendi aralarındalıirliğe götürüyordu.»
Bu şehadette bulunanlar, Turanlı Fatih'in darbelerile en bü.yük bozgkunlara uğramış bir milletin efradı olduğuna göre çokdüa dikkati caliptir.
Skandinav mitoloiisinde dahi, AtillA'ya Niebelııngen'Jerde oI-duğundan daha miihim ve daha kahraianca roller verilmiştir.

ryT
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Skandinav ananesinde, AtiUe, Attli ismile görülmektedir. Btı isim,

acaba, Türkçe «Atlıı dan mı alınmıştır? Herhalde dikkate dığeı
bir tesadüf , zita, eşsiz muvaffakıyetlerini, en fazla yenilmez sü-
varilerin hünerlerine borçlu olan Türk Fatih'lerin en büyük hu-
susiyetleri Biııicilik'dir.

Skandinav efsaneleri ve eski devir destanları, Atilla'ya diğer
Garb milletlerinin hayale dayanan efsanelerinden biiyüir İsken-
dere izafe ediien role benzer kahraman bir rol vermektedir.

aaa

Bu Turanlı fatihin adını bu kadar darbımeselleştiren sebep-
]er nedir? İsmini halk efsanelerinde, milli destanlarında, her tür-
iü sanat eserlerinde ebedileştirecek kadar, mağlüp milletlerin lıa-
yalhanesini büyülemesi nedendir?. Bu şeref, Atilla'ya nasip olmuş
tur; çünkü, o, kendi de söylediği gibi.'«Tanrı Kut>>u, yani «İlihi
Ruh»du.Önce, hiçten sebeplerle, bir çayırlık parçası, bir deve yahut
karşr yakadaki aşirete mensup birinin kaçırdığı bir kız yüzünden,
aralarında nıütemadiyen boğuşan sayısız Hün aşiretlerini, birleştiri_
ci bayrağı altına topla&. Aynı ırktan kardeşler arasında her sena
sel gibi kan akıtan bu aşiretler arası ezeli boğuşmalar, büytlk İ1_

hanrn otoritesi altında sona erdi. Onun bayrağı altında hüküm
süren Amil, Türe ve Yasa'ydı, ataların ananevi kanunuydu, ni2am
tle disiplindi; anarşi halinden milli birlik haline intikal eden€şi-
retler aras,nda barış ve huzurdu. Bu gün milli birlik dediğimiz,
Luwet sayesi.ııdedir ki,.AtillA, türe ve yasa dediğimiz tılsıma sa_
hip olmıyarı Ciişmanlarını yenebilmiştir. Yine milli anane gere_

ğince, Ati[a, bütün Gaule'ü hükmü altına almıştır. AtillA, on se-
kiz sene süren hükümdarlığı müddetince, hükmü altına aldığ
milletlere kaı,şı rahim ve alicenap davranmaktan geri kalmamıştır;
,bu milletler, kendisine sadece seneden seneye bir haraç vermek
mecburiyetinde bulundukları büyiik hanın yüksek himayesi al-
tında milli hayatlarını yaşamağa devam etmişler, inkişaflara
ı,ıazhar ve zengin olmuşlardın

Brion'un, tam bir bitaraflık zihniyetile belirttiği gibİ, AtilH,
ınağlüp milletlere, kendi örf ve Adetlerini, kendi kanunlannı,
hattğ kenü mezheplerini, aJııu zamanda zatim idaıelerini, zorla
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tahmil tden o devir Fatih'lerini asla tak]id etmemiştir. Bilhassa
,dini tesamiü bakımından. AtillA'nın Hi.in rejimi kenü ırkrna has
müsamaharrın en parlak misalini teşkil ediyordu. Dinden ziyade
efsuna istinad eden Şaman akideleri haricinde, AtiilA, hiç bir
,dine salik değildi. Fakat dinlerin hepsine aynı derecede hürmet
eder ve muhtelif dinlere aid kaideler arasrnda, kenü Milletinin
seciyesine, ananelerine ve kültüriine en uygun gördüklerini se_

çer, alırdr. Türe ve Milli kültür, onun mezhebi, imaru ve dir,i
,İdi.

t
tİ

AtillA, idare mekanizmasınrn çarklan arasına bızıat girmeden
.evvel millctinin iq ve dş durumunu tetkik etmek fırsatını bul.
muştu. Gençliğinin bir çok senelerini, muahedelere hürmet te-
minatı teşkıl etmek üzere o tarüte gönderilmesi mutat rehine sı-
fatile babası tarafından izarn edildiği düşman ordugAtunda ge-

çirü.
Devir, Roma İmparatorluğunun inhitat dewiydi. Bu İmpa-

ratorluk, çcktanberi ikiye bölünmüştü. Şark İmperatorluğu olan
Bizans'rn Garp İmperatorluğile hiç alAkası yoktu. Roma, .şanlı
bir mazinin bakiyesinden başka bir şey değildi. Roma Lejyonlan
ve Romanrn, mazideki satvet ve kudretine temel taşı vazifesi
görmüş olan diğer unsurlar, artık mevcut değillerdi. İktldarı el-
lerinde tu',an büyük, küçük herkes Roma'nın hAkimiyeti altın,
da yaşayaıı bir çok milletleri, azami şekilde istismar etmekten
başka bir şey düşünmiyordu. İmperator sarayı, bir entrika oca-
ğından ibaretti. Ve bu entrikaların içinde, milyonlarca ve mil-
yonlarca tebaanın hakiki menfaati bahis mevzuu bile değildi. İk_
tidar mevkiini gasbedenler, milletin kanını emerek servet birik-
tirmekten başka bir şey düşünmez olmuşlar, sefahat ve türlü tiir-
lü reziletler içinde ömür geçiriyorlardı.

İmperatorluğu teşkil eden muhtelif milletlerle İnıperatorluk
arasındaki bağlar, gitgide gevşemekteydi. Muhtellf milletlerin
reisleri, mulıtariyetlerini ve istiklAllerini gitgide genişletiyorlar-
dı; fakat giiniin birinde, bir yabancı, işe kanştı. Hiin'ler Orta As-

7
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ya'dan, çığ şeklinde, kalabahk bir yığın halinde geldiler ve yollan
üzerinde, kendilerine karşı koyan her şeyi ezerek, Tuna kıyıla-
rına, ulu orta yerleştiler. O zamana kadar İmperatorluk tebaası
olan milletleri kendi hikimiyetleri altına aldılar.

Bu göçebe aşiretler, hiç bir Roma hukuku yaratmadıla.. İn-
celmiş bir medeniyetin neticesi olan eserleri ve müesseseleri
yoktu, Fakat daha mükemmel bir başarrları vardı. Yazılmamış,
tedvin edilmemiş bir kanun olan türeleriyle ve yasalariyle eşsiz
bir nizam ve disiplln rejimi yarattılar.

Bir müddet, her iki Roma İmperatorluğunun da temelleri
sarsrldr. Eski medeniyetin bu iki mAmuresi, yüksek Asya step-
lerinden gelen bodur atların nalları altrnda küle inkiiAp edecek
sanıldı. Fakat Roma ile Bizans'ın, desisekAr ve açrk göz diploma-
sisi, mütevakkızdı. Bu gün casus adıru verdiğimiz sayısrz me_
muru mahsus kullanarak anladı ki, geçtikleri her yerde dehşet
salan bu çeşit Göçebe'ler, zannedildiği kadar müthiş ve yanlanna
yaklaşılmaz mahlüklar değillerdir. Bu adamların harbi sevme-
dikleri, hiç de haris ve doymaz kimseler olmadıklan anlaşıl_
mrştı. Fazla olarak şu cihet de anlaşılmıştr ki, bu sözde barbarlar
iyi muameie karşısında hassastılar ve dostlııkları, itimatlan ka_
zanıldığı takdirde, dürüstlüklerine ve verecekleri söze giiveni-
lebilirdi.

Büyük İmperatorluğun merkezinde asırlardanberi hiriken
hazine ve servetler, bu pürsilAh milletin dostluğunu ve itima-
drnı temin için zararsrz silAhlar gibi kullanılmak üzere hazırdr.
Zengin hediyeler hamili murahhas heyetleri Roma'dan, arka ar-
kaya, Hün Hanlarr nezdine gidiyorlar, gitgide daha fazla miktar-
da senelik tahsisat mukabilinde onların lütufkarlıklarını satın
alryorlardı. Hakikatte, bu tahsisat, henüz pek çok tAbi millet
üzerinde lıüküm süren mağrur ve mütekebbir Roma'nın, basit
ve mütevazi Asya süvarilerine verdiği senelik bir haraçtan baş
ka bir şey değildi. O süvariler de, bu suretle, hig silAh atmadan,
hayatlarmı temin etmiye muvaffak oluyorlardı.

Genç Prçns Atilh, Roma ile akdolunan dostluk muahedeleri
gereğince İmperator nezdine rehine olarak gitmişti. Orada, önü-
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ne serilen debdebe ve ihtişamla onun gözlerini kamaştırmağa ça-
lıştılar. Fakat bu step çocuğu için, o saray, yaldızlı bir kafesten
ibaretti. Atilh, bu kafesin içinde havasızlrktan bunalıyor-
du. Bu altın yaldızlı kafeste hayatrnın bir kaç senesini geçirmek
zaruretinde kalan genç Prens, vaktini boş geçirmedi. Ormanlar-
da kaplan, pars ve yaban domuzu avlamakla vakit geçirecek yerde,
uzun yrllar,ı tetkik ve tefekkürle geçirdi. Miinasip zamanda yık-
mağı aklına koyCuğu bu köhnemiş ve küflenmiş binanın çüriik
noktalarını, en ince teferrüatına kadar tetkik ve kurtuluş saati
çalar çalmaz, milletine temin edeceği satveti ve ihtişamr tahay-
yül ediyordu. Mizacının esasrnt teşkil eden azim ve metanetle
«bu böyle devam edemez>> diyordu. Türk milleti, mütereddi mil_
letler hesabına karunı bol bol akrtıyor, onlar da, Türk milletinin
kahramanca menkibeleri sayesinde, muhteşem ve tufeyli bir hayat
yaşıyorlardı. Hayır,.. Buna bir nihayet vermek lAzımdr. Türk mil_
leti bir ve parçalanmaz olmalıdır. Ayni Türe'den kuwet alan, ayni
dili konuşan bu kahraman muharipler, ayni şekilde his ve hare_
ket etmelidirler. Ayni bayrak altında birleşmelidirler ve cihanr
fethe atılmalrdırlar.

Roma'daki yaldızlı kafesinde, genç Atill6, böyle düşiinüyor_
du. Bu genç Prens, altr asır ewel aynr hülyaları kuran ve bun-
ların en büyük krsmınr tahakkuk ettirmeye muvaffak olan se-
lefi Mete'nin, destant tarihini biliyor muydu? Ati[e, Mete'nin
hakiki ismiııi belki bilmiyorsa bile, Ozan'ların, her münasip fır-
satta, milletin karşısında yaymaktan geri durmadıkları destan_
larr bilmez değildi. Oğuznameler, ilk Türk İmperatorlarının
menkibelerine dair olan destanlar, bütün millet fertlerinin en
mukaddes ananesini teşkil ediyordu.

Atilh, atalarının yaptığ aynı şeyi, hatta beki daha iyisi_
ni niçin yapamıyacaktı? Mete de kendi hülyalarrnı aynı şartlar
içinde kurmuştu. Mete, tahta kendi oğlunu oturtmak için, onu
başından atmağı tasarlıyan üvey anasının tesvikiyle, babası tara-
fuıdan «Yireçi>> kabilesinin yantna rehiıı olarak göııderilmişti!..

Mete, babasının emrettiği sürgünü memnuniyetle kabul
etti. Üvey anasının iblisane plAnrnr tahmin etmiyordu. Sürgün

,
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yolunu, §evk ve heyecanla tuttu; çünkü, bu yol, mukaddes ide-
alinin tahaJıkukuna doğru ilk adımdı. Hünlerle mütemadiyen harp
halinde bulunan Yireci aşiretleri de Turanlr idiler. Ayıı dili ko-
nuşuyorlar, hemen hemen aynr ananelere ve aynı üstün haslet-
lere sahip bulunuyorlardı. Bu kardeş milletler, kardeş kavga-
lariyle biribirini yiyecekleri yerde, bitmez tükenmez hazineler
ve servetlerle dolu büyük 

""r,ra 
İ-peratorluğuna kaı,şı kuwet-

lerini birieştirseler, cüanın istilAsı imkAnı teınin edilnıiş olacaktı.

t
İa

E

Atiile, hedefine varmak için ilk merhale olarak, Roma
İmperatorluğunu ezmeği aklına koymuştu. Mete ise Sema İm-
peratorluğı;nu yenmekle işe başlıyacaktı. Fakat, daha evvel,
kendi yoluııa engel olan babası, kardeşi ve diğer akrabalariyle
savaşmak zorunda kalmıştı. Mete, ilk merhaleye, ancak babasr-
nın, kardeşinin ve ailesi efratiından daha bir çok kişinin ceset-
lerine basa basa yürüyerek varabilmişti. Halbuki, AtillA'nın,
sadece sabretmesi ve tahta, normal yoldan geçerek çıkmak i.izere
şırasını bekiemesi kAfiydi. HAdiseleri tAcil etmesi faydasızdı; her
işi vaktinJe görecekti. Demir el ve kadife eldiven! Büyük Atilh'-
nın haieketlerinin prensipi idi. Demir el, ancak kadife eldivenin
tesirsiz kaldığı yerlerde kendini gösteriyordu. Turan milletleri-
ni kendi tıayrağı altında birleştirmelı işini, selefi Mete gibi kı_
lıç kuvvetiie değil, dilinin tatlılığını, zekAsının tükenmez |ıay-
naklarını kullanarak vücude getirmiştir.

Atilli\ı:n sahneye çıkar çıkmaz, ilk işi, Turanlı milletlerin
yaşadıkları bütün böIgeleri bizzat dolaşıp, bunların arasında bir-
liği ve karde-diği tesis etmek ve cihana hAkimiyet idealini onlara
aşılamak <ı]du. AtillA, hAkimiyeti veya himayesi altına 'almak

istediği, Turanlı olmıyan milletlere karşı kadife eldiven usulünü
tatbik etmiştir. Bunlar, çoktanberi Roma'nın bedbaht haraçgü_
zarı idiler. Roma, ağır haraçlar alarak onlara pervasızca zulme_
ediyor, hüıriyetlerini ve istiklAllerini hiçe sayarak, kendilerine
keyfi ve rııerkeziyetçi bir idarenin boyunduruğunu vuruyordu.
Bu itibarladır ki, tarih, AttilA'yı bize, Gaule, Bretanya ve Pano-
nia hallıının kurtarıcısı şeklinde gösterir. Attila, Roma'nrn istib-
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dadından kurtulmak istiyen bu halkın müracaatlarını iyi karşı-
tar ve kurtarılan milletleri kendi himayesine alırdı. Roma, Atil-
lA'nın, kendi zaif taraflarını çok iyi tanıdığını, ve kendisini yere
sermek ieın firsat kolladığını çok iyi biliyordu. Bundan dolayı-
dır ki, Atill6'nın gitgide artan istekleıi karşısında daima boyıın
eğiyordu. Atille, bu vaziyetten istifade ederek, ülkesini gitgide
genişIetmiş ve isyan eden halkı serbestiye kavuşturmuştur.

Ati[e, propaganda dediğimiz mahut silAhı da, yine kan diL
külmesine imkAn nisbetinde mini olmak için, geniş ölçüde kul_
tanmıştır. Teclhişçililı etrafında, kasden fazla dedikodu yaptırı-
yordu. Ekseriya, askerlerini, korku ve dehşet salan kıyafetlerle
ortaya eıkararak gösteristen ibaret bir tedhiş yaptırıyordu. Müs-
tesrik Brion, daha ileri giderek, AtillA'nın, kendisine «ALLAHIN
TAUNU» adını verdirmesi, yine bu maksatla olduğunu, h6kimi-
5ıeti altına alma\ istediği mi!]etlerin. boşuboşuna karş koymak
arzularınr ortadan kaldırmak için ontara korku salmak istediğini
ileri sürüyor. Brion, meharette tatbik edilen bu propagandanın,
Atillö'ııa. (100,000) kişilik bir ordunun kazanaeağı. zaferlerden
daha fazla faydası dokunduğunu ilAve ediyor. AtillAhın propa-
ganda memurları, yalnız dehşet ve t<orku salmağa değil, onun
otoritesine karsr koymak ihtiyatsızlığında bulunmıyantann, hu_
zurlarının, mal ve mülklerinin, hürriyet ve istikllllerinin hiç bir
zaman, eüzi bir taarrruza uğramıvacağna öneeden emin olabi_
leeeklerini, alAkadarlara anlatmakla muvazzaf bulunuyorİardı.
Hün'Ierin, sözlerini tuttuk]annı, ontann sözlerine inananların
hiç bir zam€ın nadim olmadılçlannı, herkes önceden biliyordu.

atl

Atlila, saltanatının ta başında «Tann kutu» luğunu illn etmiş
ür. Bunun saiki gurur değil, samiml bir kanaattrr; bu kanaatı da
bütün millet paylaşıyordu. Cihanı fethetmesi, bütün diinyada
tlün hAkimiyeti tesis etmesi mulçaddes hükümdan, Irünter, asır_
lardanberi sabırsızlıkla bekliyorlardı. Efsaneye göre, asrlardqn_
beri bu kadar sabırsızlıkla beklenen bu cihan fatihi, vaktile, ha_
nedanın blnisine ait bulunan mukaddes kıtıcını bulmağa muvaf_
iak olan kimse olaeaktı. Yiiz yıllardanberi bulunup meydana * §

-
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karrlamıyan bu kılınç, mucize nevinden bir tesadüfle, genç bir
, çoban tarafından bulunarak, meşru sahibi olan AtillA'ya getiril-
mişti. Haber, Hiin aşiretlerinin ordugAh kurduğu bütün T\ına
sahillerinde yıldrrım sür'atile yayıldı. Bu aşiretlere mensup bin-
lerce efraJ, mukaddes ve efsanevi lıulınca tAzimlerini eda mak-
sadile, AtillA'nın karargAlıına akın ettiler. Artık, şüphe yoktu;
Atiila, dünyayı hAkimiyeti altına alması için Tanrı tarafından
memur ediien Mesih'ti. Kurtarıcr idi. O andan itibaren, bütiin
Hünler, cihanı fethetmek üzere, AtillAnın bayrağı altına toplan-
dılar. Kılıncrn meydana çrkarrlması Hünleri sevinç ve heyecan
içinde bırakmıştr. Roma düi bir mucize olduğuna inandı ve
kılıncrn bırlunmasr, Roma İmperatorluğunun ortadan kalkması
demek oldtığunu iyice anladı. O andan itibaren, Atilll'run dost-
luğunu ve teveccühünü kazanmak için gayretlerini arttırdıysa da,
boşuna çalışmış oldu. Atilli, mukaddes lıırlıncın meydana çüarıl.
masının, tahakkukuna delAlet ettiği idealini hakikate kalbetmek
üzere, azim ve sebatla yoluna devam etti.

Atiila, ya|nız zafer kazanmakla kalmamış§r. Hüsranlara da uğ-
ramıştır. Fakat onun kıymeti, hüsranlardan istİfade etmesini bilmiş
olmasındadır. Gaule hezimetinden sonra memleketine avdette kula-
ğna küpe ı-ılan ders, belki ileride daha vahim bozgunlara uğıamak_
tan onu kurtarmıştır. Düşmanını yenmek için muharebe meydaruna
kuwetli ordular göndermekle iktifa etmeyip, her şeyden ewel, bir
milli ruhla beslenmiş ordular yollamak lAzımgeldiğini iyice anla-
mıştı. AtillA, cihanı fethe çıkarken, alrnı kültüre, 

"yrr, "rra.r"y.sahip, aynı dili konuşan ve aJmı atalar temayüllerine uyan step
aşiretlerile işe başladı. Bu birlik sayesinde zaferden zafere ulaş
tı. Timsali olduğu Turan ordulan, onu hiç bir zaman hayal su_
kutuna uğratmadı. Fakat, İmperatorlufu büyüdükten sonra, in-
hitat halindeki Roma'ya imtisal ederek, ordularına yabancı lej-

- yonlar almak ütiyatsızlığrnı göstermişti. İslAv, Skandinav, Cermen
lejyonlarr, stepin gözü yılmaz süvarilerile bir safta harp ediyor_

- lardı. Ganimetten başka bir şey düşünmiyen, aralarında anlaş
maya muvaffak olamayan bu karma krışık lejyonları biribirine
bağlıyan hic bir ruh, hiç bir aşk veya kin ideaü yoktu. Bu ih-
tiyatsızlığn neticesi hezimet ve hüsrandan başka bir şey ola-

-
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mazdı. Brı ders, yalnız Atillö'nın değil, kendi ılkından gelen
ve onun yerini alan başka fatihlerin de işine yaramıştır. Bunlar,
sonradan ordularına, yabancı unsurlardan mürekkep efrad aL
mamağa çok dikkat etmişlerdir.

Şurası dikkate şayandır ki, Roma'nın boyunduruğu altında,
milletler ırki şahsiyetlerini kaybedecek derecede çöziilüp dağıldığı
halde, AtillA'nın bayrağı altmda, SlAv, Cermen, ilAh... gibi ırkl
gurup haline gelmişlerdir.' AtillAnın uzlaştırrcı hareketi sayesin-
de SlAv, Cermen gibi asıllara mensup küçük aşiretler, aralarrn-
daki kavgalarına nüayet verildikten soııra, aynı menfaatlere sa-
hip ve a5rnı camiaya mensup olduklarrnr anlamakta gecikmediler.
Onlara zul^neden Romalı memurlar koğuldu. Irk grupları da
kendi kendini idareye başlaülar. Hi.irriyete kavuşmağa başlama-
lan böyle olclu.

Birinci krsmın sonu
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Fasıl: XV

SENTETİK RUH

Türkler anayurtlan üşında, İslAmiyeti kabüI et-
tikten sonra Llral - Attaylılılr hususiyetlerinden birço_

ğunu kaybetmişlerdir - Mağtfib edilen milletlerin is-
löml ve kültürel tesirleri - Muhitin ve zamanın tesir
leri, ancak atalar.ruhunun temayüllerile uygun düş-
tüğü takdirde müessir olur - Halide Edib'in verdiği
İngiliz misalleri - Sentetik ruh, muhit ve zaman ile
atalar ruhunun tezahürleıi arasrndaki yakınlıklar sa,
yesinde vücut bulabilmiştir.

Bu eserin ill< kısmında, atalar ruhunun hususiyetle-
rinden balısetmiştim. Fakat Tiirkler, artık ana yurtlarında
değillerdir. Göçebeyken yerli, şamanl iken islAm olmuş-
lardır. Artık, içtimal hayatlarr, muhteşem bir infirad içinde geç-
memektedir. Fethettikleri memleketler, hükümleri altına aldıkları
milletler, ana yurttan uzakta geçirdikleri uzun asırlar, milli ruh
üzerinde tesirsiz kalmamıştır. Muhitin ve zamanın tesirleri ata_
lar ruhunun silinmez izleri üzerine eklenmiştir. Dinl Amiller, iç_
timai ve kültürel unsurlar, coğrafi bakımdan ve iklim bakrmın_
dan nüfuz ve tesirler, biribirile çarpışmaktadır. Milletin içtimaİ
hayatı, başka başka manzaralar göstermektedir. MeselA, islömi-
yetten ewe]ki dewede, din ve imln, Amme hayatında hiç bir rol
oynamazdı. Bu hal, Türkler'in islAm dinini kabül etmelerini mü-
teakib nihayet bulmuştur, ve o tarihten itibaren din Amili, fiirk
milletinin hayatında, hikim bir mevki almrştır. Bundan başka,
mağlüp milletlerin bazı kültür, nüfuz ve tesirleri, yine kendini
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göstermekte devam ediyordu. Mütemadiyen birbirini takip eden
harbler, isti]Alar ve akınlar, Türk fatihleri. daima yeni milletler-
le temasa getiriyor, binaenaleyh, muhitin tesirleri, pek kısa bir
zaman zar{ında değişiyordu

Bir yandan, islimiyet ve daha ziyade büyük mutasawıflar
tarafından rıeşir ve tamim edilen sözde - din, Turan milletinin bü-
tün manevi ve ruhani hüvi5ıetini tesir ve nüfuzu altına almış,
diğer taraftan, bu milletin, hAkimiyeti altına aldığı milletlerin
kültürleri, ona, atalar seciyesinden aykırı yaşayış ve dtıyuş tarz-
ları aşıIamıştır. Bu yabaneı tesirlerine rağmen atalar rubunun di-
namizma ve feveranı, milleti teshir etmekten geri ka.lmanııstır.
Fakat, (KIZILELMA) da mev'ud toprak hakiminin de çok güzel
bir şekilde anlattığı gibi:

«Asırlaı:danberi Türkler kahramaneh akıntarivle' şan ve şe-
refe gark rıIdular. yüzleree defa türklük ileri harekete atılmıştır"
Hint ve Çini; Mısır ve Bizans'ı; şark ve garbı istilA etmistir"
En hüera kijselere kadar çadırını kurmus, fakat hie bir vakit
kızıl elmaya, arzı mev'uda yaklaşmamış, çok defalar vazıh ve son-
suz kıtalar fetheylerdi; fakat hakikati halrie istiliya uğrayan ken-
disiydi. Çünkü ruh ve espirisi hAkimiyeti altına giren muhite
tabi olurdu. İstilA ettiği memlekete göre Hintli, Çinli, Arap,
Aeem, veya Avrupalı olurdu. Hiç bir vakit bir Ttıit< hutruku,
bir Türk felsefesi vücude getirmemiştir. Hiç bir vakit kulaklan-
na kendi diliyle terennüm eden bir şairin sesi aksetmemiştir. Biz,
şairler, Alimler, filozoflar yetistirmedik mi? Evet yüzleree ve en
şanlr, en şereflilerinden. Fakat bunlann eserteri kimisi arapça,
kimisi aeeıı]ee, kimisi rusea ve kimisi einee yazılmıştır. Bunlar
b,ıı milletlerin her birine şanlı birer tarih bahşetmişIer, fat<atTürk daima başkalannın hesabına kendini reaa Ltmışiir. kendi
mevcudiyeti her vakit natamam kalmıştır. Turfandan eıkıp or-
hona gitmistir. kendi etifbasını ve kendi milli küItürünü'unut-
mustur. kendinin olmayan yazılan ve lıanunlan kendine m6let-
miştir.»

KIZILEt,MA'daki haklm, şik8yette eok haktıdır. SeçkinTiirk mütefekkirinin kendine malettiği kültür hazineleri, mill!

-
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€amianın nanevi kalkınmasına pek yardım etmiyordu. Buna mu,
kabil, İran edebiyatına, Yunan felsefesine, Arap ilAhiyatına, Çin
san'atına, Hint tasawuf ilimlerine nefsini vakfeden bir Türk
mütefekkiri, hala, Ural - Altay kültürünün hususiyetlerini mu,
hafaza eden halktan hars itibariyle uzaklaşmaktan başka bir şey
yapmış olıııuyordu.

Türk milletinin kültür eklektizm'i, 10 uneu asırdan, yani
Türklerin, kıhnçları ve kahramanlıklariyle islAmiyetin, ve Abba,
si halifelerınin başlıca desteği olduklan tarihten itıbaren yabancı
müşahitlerin dikkatini çekmiştir. «MUTEZİLE» mezhebinin baş-

lıca reislerinden olan Sirmane, Türklerin çoktanberi Basra
(Arap - İran) kültürünü, Yunan - İran felsefesini ve Çin san'a-
trnı benimsediklerini müşahede etmiştir.

Bununla beraber Tüıklerin karıştıkları bütün hAdiselerin
'Türk miiletinin SENTETİK ruhunu teşkile yardım ettiği
zannedilmı,melidir. BilAkis pek çok hAdiseler ve bunlar
arasında en mühimleri milll ruhda iz bırakmadan geç-
miştir. Bazı geçici tesirler, atalar ruhunda kökleşmiş seciyelerle
tezad halinde bulunduklarından dolayı esasen daha başlangıçta
yok olmağa mahkümdular. Bu hAdiseler milletin hayatı üzerin-
den denizin ortasındaki bir kayayı aşan dalgalar gibi geçip git-
mistir. Muhitin ve zamanın tesirleri. ancak atalar ruhunun hu-
susiyetleriylc uzlaşabildikleri, yahut onun yerini tamamen
alabilecek kadar kuvvetli oldukları takdirde beka bulur. Tarih
bu her iki hal için de bize kat'i misaller veriyor. MeselA: Turan
asıllı oldukları inkAr kabul etmez bir şekilde muhakkak bulunan
Bulgarlar, Macarlar ve Finler tanassur etmek suretiyle ve ayni
neviden dalıa başka Amiller neticesinde atalardan miras kalan
hususiyetlerinin büyük bir kısmını kaybetmişlerdir. Evvelee de
söylediğimiz gibi bugünkü Mogollar, Ural - Altay'daki atalarının
tarih boyunca kendilerini göstermelerine vesile olan hasletlerden
hiç birine sahip değildiler. BUDA dini bu kahraman milleti, ta-
nınmaz bir kitle haline getirmiştir. Çünkü ne hırstiyanlık, ne de
Buda mezhebi Ural - Altay kültürünün hususl vasıflariyle uz_
laşacak ve bunlara uyacak mahiyette değildi. Ural _ Altay kül-
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türü, yerini, dini mahiyette külti.irel tesirlere bırakmak zorunda
kalmıştır.

Buna :nukabil tarih, muhitin ve zamının tesirlerine maruz
kalmakla lıeraber atalar ruhunun hususiyetlerini muhafazaya
muvaffak olan diğer bir millet tipi gösteriyor. En tipik misali
İngıliz milieti vermektedir. İngiliz edebiyatı Profesörü Halide
Edib, İngiliz milletinin SENTETİK kültürü hakkında hülisatan
şunları yazlyor:

<<İngiliz unsuru. Norman istilAsından evvel, hemen tamami-
le Tötonlardan mürekkepti. Büyük Britanyayr beşincı asırda is-
tilA edip yerleşen Anglo-Saksonlar mütemadiyen rrkdaşarı olan
İskandinav, bilhassa Danimarkalrlar istilAsına uğradılar. Norman
istilAsına kadar damarlarında yabıız Töton kanr akmakta idi. Fakat
Norman istilAsından sonra, insan ve medeniyet fikirlerine cenup
hAkim oldıı. Yani İngilizlerin maddi varlığı Norman, manevi var-
lrğı, hıristiyan ve cenup avrupaslnrn tesiriyle yuğrulmuştu. Fakat,
şimal ve Töton mizacı, cenuptan İngiltereye gelen medeniyete
hattö hıristiyanlığa kendi markasını basmştı.

Halide Edib, Anglo Saksonlarla Normanlar arasındaki kay-
naşmanın tahliline devam ederek A. R. Valler'in şu fıkr,asınr
naklediyor:

<<İngilizlerin Norrnand olan kültür müesseselerini bu kadar
kolaylıkla benimsemeleri bir dereceye kadar iki millet arasln-
daki kan yakınlığından ileri gelmişti. Gol kadınlariyle evlenen
denizcilerin vücude getirdikleri insan tipinde (yani Normand)
İngiltereniıı Töton halkına benzeyen hususiyetleri vardı. Bu sa-
yededir ki iki kültür imtizac edebilrniştir, sonradan gelenler yeni
muhite intibak ettiler. Asil yahut pespaye her Normand; ergeç
İngiltereyi kendine vatan bildi. İngilizce konuştu ve bir İngiliz
gibi hareket etti.

Valler'in aşağıda yaptığı tasvir, Sentezin tarzıru gayet vazıh
bir şekilde göstermektedir:

«İstilAdan sonra Norman dilinin, edebiyatının ve kültürünün
İngiltere'ye girmesi sularr tabii mecralarından daha faideli ka_
nallara doğru çeviren bir sed olmuştur. Bu sed sonraları derece

J
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derece orüadan kalkmış ve sular normal a}ışlannda devam et-
miştir. O zaman ana kaynağın bozulınamış olduğu, bilAkis daha
başka kaynaklann, ana ka5mağa iltihak ederek eski akar su_
lara daha fazla canüIrk ve tazelik verüği ve bu sulann ilk müi-

'yetleri bozulmadan yeni kanallar vasıtasile düa başka lııyılara
aknağa başladığ göri.ilmi§ti.ir.»

Haüde Edib, Vatler'in bu tasvirini nakletikten sonra ana
kaynağa dökülen ve onun müiyetini bozmayan taze kaynakla-
rın bihassa Anglo Saksonlarrn kasvetli ruhuna nakşeülmiş neş'e
ve şetaretten mi,irekkcb oldufunu il§ve etmektedir.

fiiıkler'in, sentetik ruhunun teşekkiilü meselesinde cereyen
eden hal ile bunun arasında, dikkate değer bir benzerlik görü_
yoruz. Gerçi Ti.irk dünyası, Norrnanların İngiltere'ye yaptıklarr
neviden askeri bir istilAya uğramamışsa da, askeri istilAdan daha
tesirli bir fikir istilAsına maruz kalınştır.

Bu istilö, din namı, Allahıa ve Peygamberin himayesi altında
vuku bulduğu için düa tesirli olmuştur.

Seçkin ve mütefekkir kimseler, asrrlarca müddet, yalnız
Arab _ İran dilini ve edebiyatını kullanmışlardır.

Valer'in tasvirini takip ederek şunu ilAve edebiliıiz
ki, ana kaynaktan suların serbestçe akmasına mAni olan sedler,
Türk milli ruhunun uyaruşr sayesinde ortadan kaldırılmış ve ana
kaynak, mahiyetini hiç bozmayan taze prnarların inzimamile zen-
ginleşmiştir. Fithakika, İslAm kültürü, ait oldufu fasılda da gö-
receğimiz gibi, Ural _ Altay kültiiıtinün müiyetini deği$irme-
miş, bilAkis, fiirkçiilükle islAmcıLk arasındaki mahiyet yakınlığ
sentetik ruhun teşekkülünü kolaylaştırmrştır.

İslamlyet dewinde Tiirk milletinin hayatına hAkim olan sen-
tetik ruhun hakiki mahiyetini, Valler'i tanziren yapacaSmız
biı tasvir, bize anlatabiliı:

Orta Asya'run yüksek dağlarından, muazzam bir şelöle dö-
küldü.. Ovaya akan büyük su yığnlan, muhtelif yollardan Aır
rupaya, Asya'ya, Afrika'ya yayılmış; Mısır'ı, Suriye'yi, Mezopo_
tamya'yı, Arabistan'ı, İran'ı ve Hindistan'ı lraplamıştır. Geçtiği
yerlerde muhtelif kaynaklardan çıkan bir çok ayaklar, tepelerden
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inen bu zu yığnlarına kanşmış ve ayni mansaba doğru sürük-
lenmiştir. Mansaba dökülen ,ryr-., 

"rrafi, Altay'dan gelen şelA-lenin, elbet'.e ayııi değildir. Buna rağmen, bu su yine ayni istİ.
kamette akmağa devam etmistiıı. Ayaklar o biiyük su yığını için-de kaybolmuş, yığın, manzaraslnı kaybetme-İş, yolrrrdJr, ,y"rl-
mamıştrr. Suları mansaba götüren, şelA'Ienin muiarrik kuvveti-dir. Ve yine ayni muharrik kuvvet, ayakları, kendi girdisİ vaa.süri,iklemiştir. Yani, Altaylı Türk aşiretleri, yerli ,!ır"tiu"" tır+.ıine, muazzam bir selAle kuvet ve şiddetıle saidırmış brlrrrryor-lar, Arab, İran, Birans, Hind, ilaiı..- küItürleri Türk kültürüüzerinde çok müessir olmuş, ve bazan, onu, tanrnmaz hale bileg_etirmişse de, hiç bir suretle, tarihin hiç bir devrinde, kökündenaldığı muharrik kuwetten onu mahrum edememiştir. Bu nok_tai nazardan mütalAa edince, bütün İshm ve Asya'Iı milletlerinel birliğiyle, islAm Aleminde vücude gelen sentetik ruh,un, hakiLimahiyetini lrolayca anlıyoruz.

Bu ruhda çeşitli bir mahiyet vardır. Ve vasıflarrndan bazısı,isl§m veya şarklr bütün milletlerin müşterek vasfıdır. MuhtelüislAm milletlerin kiiltürlerinden alınmış olan tesirler, ana kitleyekallsmls ve islAm potasında, ilt< mahiyetlerini tamamen kaybetnlşlerdir.
Bu potada vüeude geten hasletlerin, islAm ruhunun tşşekküIünde eok ehemmiyetli şekilde müessir o,an milietlerin hu-,susiyetlerile hiç bir münasebeti kalmamıştır. Bu milletlerin he-men hepsi kendi memleketterinde katmışlar ve milli kültürleriniayni muhitlerde, ayııi yrtJar ve icaplar içinde inkişaf ettirmeğedevam etmişlerdir, Ha]buki ,r* yrrtir, uzaklaşan Türk kitle-leri, başka ufuktarda, bambaşka t"ri"İ"" ve şartlar altında, yenibir Yurt tesis etmişIerdir. Bu kitleler, anealç isl^m sentetik ru_hunun tesiri altında ve Attay'la"a", 

"ıarı.ıan muharrik kuv-vet sayesinde inkişaf edebilmişlerdir.
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rünrçüıtı< ve isLA}ıcILIK

Yalıuz, lslAnriyeti kalıul cden Ttirkleı, ihtidadaı
soııra milli şahsiyetlerini muhafaza edebilınisJerdir -
Başka dinleri kabul edenler onu kaybetmişIerdir -Illaearlar buna hir misalılir - İsHmlyet ruhu Arat,
İran vcşa Tiirk diye milli vasıf taşımaz, nuhitin vo
zamanın .eseridir - fiirk milleti, isl§miyeti, kendi b
teğile kabul eden yegöne nillettir - fiirkçüliihle is.
lömcılık arasrndaki yakınlık - TüıL nıhunıın islf,ın
nıhu üzeıindeki tesirleri.

Bundarı evvelki fasıida, Tiirkçülükle islAmcrlık arasında_ki
yakınlıklara, istitrad şeklinde temas etmiştik. Daha ileri giderek,
öyebiliriz ki, yalnız MIIHAMMED'in dinini kabül eden Türk,
ler, fütidaisrından scnIa, ası.rlarca müddet, milll şüsiyetlerini
muhafaza edebiimişler; haibuki büti,in öteki dinler, binlerce yıl-
lık tarlhln neticesi olan Türk şahsiyetini, bir kaç nesii zarfında
mas etmişleııd.ir. Ası:ı,larca nıüddet, hAkimiyeüni, dünyanln en
büyük kış.ııı üzerine yayan MOGOL milletinin, BUDA dinini
kabulünden sonra ne hAle geldiğini ileride göreceğiz.

O korkılnç arslanlaı,, koyun'a dönnıüş, hiknıeti vücutlerl mü.
temadi ıırücatlc]edei1, -*şş3ş,.r, ve gayretten ibaret olan kahraman
ve gözü pek sliı,:"..riJei:. pek kısa bir zamEııı zarfında, köleliğe bo.
yun eğmiş miskin insanlar olmuşlardır.

Milli ruiılarına sadrk kajmamak yiizünden mitrli şahsiyetleri-
ui kaybeden drğer Türk ınilletleri'çoktur. Bütiin diinl,a, milyon-
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larca ve nıilyonlarca, eski göçebe Türklerle meslıündur. Bunlar,

Çinlilerin, IIindilerin, Araplann, İranilerin, Rusların, İshvların.
Cernıenleriıı kültürlerine karışmak suretiyle kendilerine has şü-
siyetleri kaybetmişlerdir.

En böriz nıisAl, asırlarca müddet Tuna kıyılanna yerleşmiş
büyük llÜN mllletinin son artıkları olan Macaılardır.

Atiliö'nın ölümüııden ve oğullarınrn arka arkaya uğradık-
lan hezinıç:tlerden sonra, bu büyük göçebe milletin dağlması
önüne geçiimez bir flkibet haline gelmişti. Hün cemaatleri, an-
calı Hıristiyan dinini kabül etmek ı,e rrki vasıflarından tamamen
tecerrüt etınek say*sinde kitalden kurtulabiliyorlardr.

Mil1,,3rlr.,..,ı ve ı;.,i!."ıcr,jarea ı:öçeLe, İşlövlar ve Cermenler
or"ta.sıncr,ı- i:iii,leıe ]ç;11.|9lp.l-ı r,c -l,,iı, 

l,;aç nesil sonrn. Asyalı kök-
lerinlrı iziııi lıaybct:ıişlerdiı,. IJiç o!ııazsa, mensup bulunduğtı

, kökü-n j::ıi,ıı,iı:s:i,ıl ıııııiıtrfııza eiieıı yegine kalabalık kitle, I\{ACAR
milletii!ı,.

Macaı,lı..i, i,iı-,.ııiıgaı, i{iin orriusunun doğrudan doğruya halef-
ieridir. Eır ord-ıı, Charlemagne tarafından mağlübiyete uğratıldrk-
tan sonra. I(arpaiiaı:a sığıiıı:ıı_.; orada, sonu gelmez seferlerden
sonra, iğ,al ELÖD, İrmaklar memleketi demek olan ETELKÖZ'Li
seçmiştiı,. Tuna ve Seret'in kuşattığı bu havalide, daha ewelce
gelip yerlcşmiş başka FIün aşiretleri onları kardeşçe karşıladı*

Brr ırıııaL;laı diyarınc{a yeni bir Hün devleti kuruldu. Bu
d_evlei ır]gıı:ı biiti_in vasrflarınr ve ananelerini muhafaza ediyordu.
Hatt§, kraliçenin, Alialr tarafından ilkahı keyfiyeti bile bu ana-
ne}ıe <]alıi"]ir,. Turan ıtklarrna mensup meşhur hükümdarların
çoğu gibi Hunugarların kralı Almus da, bir ateş sütunu veya bir
boz kurt şeklinde değil, mukaddes bir kuş olan Turul şeklinde
tezahür eden RUHULKUDÜS'ün oğludur. Bu Turul, ordunun
eski azmanlardaki Totemi olup, Kraliçenin yatağı üzerinde kanat
çırpm§, sonra yaruna gelip yatmıştır.

Almus, kiyasetle saltanat siirmüş ve ülkesini sağlamlaştu-
mştır. Oğlu Arpad da Atilli'ya l§yık bir halef olduğıınu ğöster-
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miş ve İshvlara karşr parlak zaferler kazandıktan sonra, şanlı
atasrnın imparatorluğunu imAr etmek emelini beslemiştir. Fakat'
ne o, ne oğlu Zoltan, ne torunu Tacksany, bu hulyayı tahakkuk et-'
tirebilmişleı,dir. Slavlar, Cermenler ve Ruslar onları, üstüste hd'
zimetlere uğratmışlardır.

BütiiJı teşebbüsleri akim kalmıştır. Tacksany'nin halefi Ge.
iza nihayet, atalarının hulyalarına veda etmek ve ülkesini, ba-
nştırrcı ıslahatla sağlamlaştırmak karannı vermiştir. Fakat Hiin-
leri, ne bahasına olursa olsun uzalılaştırılmaları elzem, yabancı
bir unsur telAkki eden müteassıp hıristiyan milletler arasında 

.

1;aşnmak iciıı ne yapmak lAzımdı? Hün büyüklerinin analarını
iliıaiı cCcn nıulradcies rulı, o zaman, yetişti. Bu sefer, hatunun
cıdıi,ı üstiiı-.de gözü!ıen, ne bir ateş sütunu, ne bir boz kurd, ne
Lıi:: ı-ı,ııı];:iı-lı-{.es kuşdu; bir genç adamdı.

Iiıl,",ııı'ş: <ıEen din krıı,banı Sent Etyen'im» dedi ve ona, ya-
k;.ııriı b",, <ılıek evlidı dünyaya geleceğini haber vererek, çocu-
ğun Etiyeıı adıyla çağınlnıasını ve büyük bir kral olacağını söy:
lsdi.

t]cj:;ı'ıı:ıı biit,i.ııı milletile beraber hıristi5,nn olmasrna bu kA-
fi gciıli. Oğlıı Eti1.,en, 997 de tahta çıktı. ve Macaristan'ı büyük
},ir ıı:ıij]ei; haliıre getirdi. Fakat artık Hün değil hıristiyan, göçebe
değil, yerli bir ııi]lı:tti. Bu istihale, sihir ve efsunla, bir an içinde
olııus değiidi.

AFııkacic].c,s ruhun oğlu, eski Hün geleneklerine sadık kalmak
istiyen güzide unsurlardan bir çok kimseleri kılıçtan geçirmek
zorunda kalcr.ı. Kral Etiyen, tacı, büyük kurultay'ın kararile de-
ğil, Papanın eliyle giydi. Yenilmez süvarilerin dere tepe at koş-
turmalarına, ataların, dünkü Hünlerin iftihar ettikleri kahraman-
Lk menkibelerine veda edilmişti. Artık bu eski göçebeler; step
süvarilerinin vızıldıyan oklariyle, yerlere serilen milletler gibi,
alelAde }ıristiyanlardan ibaret olmuşlardır.

Macarlar, artık sağ yanaklarına bir tokat yerlerse sol ya:
naklannı uzatmalaıını tavsiye eden İsa'nın miiritlerinden başka
bir şey değilüler.

-

-

TlJnİi nüİ{U
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Tuna kıyıları, kahramanlardan mürekkeb bir milletin bu in_
hillli garibesine şahid olurken, ayni kökden gelen daha başka
nlilletlerin, Altay yaylölarından, cesur süvarilerle taşıp, yeni ye-
nl fiituhata doğru atılmağa devam ettiklerini görüyoruz. Bu sü-
varl alaylarrnın başkanlan, Papa'nın ltltfiyle değil, kılınçlannın
rıe vrzıldayan oklarının hakkile hüküm sürmektedirler. Bunlar,
hıristiyan değtl, hak dinini yeni kabül etm§ mi.tsliimanlar; bii_
tiln maiyetile birükte islimiyeti kabul eden Uygur hükilmdaıt,
§atok Bogra hanın teb'asrdır. Bu yeni din, Uygurlan, binlerce
yılllk atalar gelenekleııinden aynlmağa zorlamıyordu. Muham,
med'in şeriati, milli ruhlannın meyelanlanna pek giizel uyuyor-
du. Bogra han'a u5rarak islAmiyeti kabul eden Tiirkler, bu su_
retle fütuhata devam ederek Muhammed'iıı dinini yaymağa ve
diinyanın her tarafına, muzaffer islAmiyetin sancağını dikmeğe
muvaffak olmuşlardır

Dinin tesiri Moğol hAkimiyetinin inhilAlinde dahi daha Cen-
giz zamanında kendini göstermeğe başlamrştır. Sayın Türkçülfü
elimimiz Fuad Köprülü'nün dediği gibi (1): «Umumiyetle Moğol
impartorluğunun inhilAünde, dahili teşewüşlerde, hanedan mü_
cadelelerinde başlıca kuwetli bir ömil, Moğollar üzerinde icrayı
tesir eden medenl unsurların ve dinlerin tahaliifi.i olmuştur. Muh_
telif sahalarda ve muhtelif zamanlarda budistlerin, hrristiyanlann
veya isl$ınların nüfuzu altrnda kalan Moğol devletleri iizerinde
bu hars buiıranı maddeten pek muzir neticeler doğurdu. Biz bunu
Çağatay inıparatorlufunda da görüyoıuz. Maamaffü burada da
bütün o şedit hars mücadeleleri yavaş yavaş islömiyetin galebe_

$de netlcelenü.ı
Filhakika, ya|nız isllmyiet, Türk mületleriniıı Altay'ın yük-

*k yayl§larında edinükleri hususiyetleri besleyip inkişaf ettire-
bilmiştir. Savaşçük gayreti, nizam ve disiplin, ruh kuweti ve
seciye sağlamlığ, hAkimiyet zihniyeti ve Türk milletlerine, 9ağ_
ilaşlaıı olan diğer milletler iizerinde iistünlük temin eden daha
nict vasıflar, islömiyet taraf:ndan istifade mevkiine konulmıış
dıır.

O) Trlrk edebiırat tarthL calıifc 3}7
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Ancak bu suretleür ki, islAmiyet, Tiirk milletlerinin kahra:
manlığı sayesinde Arabistan çöllerinin çenberinden ayrılmağa ve
niifuzunu büti.in diinyaya ya5ımağa muvaffak olmuştur. Bu neti-
cenin ünması, Ti.irk ruhile islAmiyet ruhu arasında merıcud ya_
lunlıklar sayesinde mümkiin olabilmi$ir.

Tiirk ıuhunıın ne oldufunu bu eserin ilk }usmında gördiik
Tiirk ruhunun, Ortaasya potasında hangi unsurlarla yoğuldr
ğunu biüyoruz. Eski fiirk ruhile bir halita halinde birleşen §
llm ruhunun hangi unsurlardan miiıekkeb olduğunu tayin et_
mek kalıyor.

Basit görüşlü Limseler, tabiatile, islAm ıuhunun, Arap vç
han ktllttlrlerinin hulAsaşndan başka bir şey olmadığ,ı kanaatL
ne mütemııyildirler. Mademki isl§miyet Araplar tarafrndan 5ır
ıatlmış ve yayılmıştır, ruhu da ayni milletin, İran ruhile kuv:
vetlenmiş ve zenginleşmiş ruhundan ibaret olmak gerektir, ü,
yorlar.

Bu büyük bir hatadır. İsIAm ruhu münha§ıran ne Arap, ne
İran, ne de Tiirk ruhunun eseridir. Bu ruh, sadece muhiün ve
zamaııln semeresidir. İsbmiyetin, içinde inkişf ettğ muhtüerin
ve içine kanştığ h§diselerin teslrleri isl§miyet ruhunu yarafuış
ve bu ruh, tarihin tek§mülü i.izerinde hakim bir rol oynamışüt

Muhammed'in ve ilk haleflerinin zamanındaki islAmiyetie
müteakib asırlar içindeki islAmiyet arasnda, esaslı faıklar bu-
lunduğu meçfuul değildir.

Ttirk nıhu, ancak, ilk devirler islAmtığına intibak edebilir-
ü. Bu iki ruhun ve bu ild kütirmin lmtizacma imkAn veren ya-
kmlı|çlaş,.o devir islAmlığnda görülüyor.

Türk - İsl§m yakıntrıklannın mevcudiyetfuıe en mükemmel
delil, isllnı milletler arasında; ,Türl§ millğtinin, Muhammed di.
n|nl, kendi arzusiyle ve hiç bir tazyik karşısında kalmadan ha-
bııl edeıı biricik,rnil]et olmasıdır.

Araplann büyük ekseriyeti de dahil olmak üzere, hemeıı
bütiin öteki isl6m miiletter, hı dini, sayısıjz gazalardan sonra ka.
bul etmişlerdir. Mıızaffer isl§miyetin keskin kılıno altnda bo
5rıın eğmek mecburiyeti vardı. Halbuki, fiirklerin isl§miyett ta_
bul edişlert, hig bir gaz6 neücesi değildin Tiirkleı }g tlini, +nın

I
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ile kabul etmişlerdir. Çünkü, ilk devirlerdeki islAm dininin ru-
hu ve prensipleri. Türk türesinin icaplarına, diğer bir töbirle,
Tiir.k milli rtıhunun tezahürlerine uyuyordu.

Muhanımed'in, Türkler'e peygamber ve ruha.ni reis olması
mukaC.derdi; çiinkü, yaratdığı eser, kendisinden evvel gelip hA-
tıraları, her münasebetle Ozanlar tarafindan okunan veya te-
rennüm edilen dastani şiirler ve şarkılar sayesinde, milletin ha-
fızasında yaşayan Türk hanlarının ve hAkanlanrun eserlerine
benziyordrı.

Muazzam devletler ve imtrlaratorluklar kuran h5kanların,
başlıca şan ve şeref unvanı neydi? Bunu, yukarıda gördük. HAn-
tar ve hAkanlar, meşhur ateş sütunu şeklinde tezahi.ir eden ilAhi
bir vazife ile tavzif edildiklerini söyliyerek, aşiretler arasındaki
bitmez tükenmez kardeş kavgalarına nihayet veriyorlar, sulh ve
huzur içinde yaşayan, birlik halinde bir devlet ve bir millei vü-
cude getiriyorlar; sonra, fütuhat yapryorlar, faaliyet sahalarınr
gitgide ğenişleti5,6ş|np{1.

İşte, stepde, AtillA'lar tarafindan tahakkuk ettirilen ıayni
eseri, çiilde l\{ulramnred tahakkuk ettirmişti. Çöldeki Arap aşı-
qetleri arasında htiküm süren anarşi, stepi kana boyayan anarşi-
den çok daha müthişti. Arapların kaninda, ferdiyetçilik .ıardı.
Devlet mefhuınuna karşı isyan ediyorlardı. Bir çöl Arabrnın na-
zarında, diinyanın çenberleri kendi aşiretinin çenberlerinden iba-
retti. Civar vahalarda yaşayan bütün diğer aşiretler, kanlı br_

çaklı diişmanlarrydı. Muhamed'in en büyük meziyeti, Arabistan
çölündeki aşiretleri kasıp kavuran bu kanlı anarşi haline, nıuci-
zeli bir şekilde nihayet vermiş olmasıdır. Ferdiyetçiliğin ve aşi-
.ret oiiga.rşisi'nin yerine, Alah tarafindan emredilen dini bir te-
sanüt kaiın olCu. Muhammed'de, üiühiyet, hiç kimse tarafindan
göriileıni,ye:ı ateş siitunu şeklinde değil, bütün etrafında bu!u-
nanlarrn görebilecekleri, vahi deıiilen cezbe halinde ve bizzat
cenabı Hak tarafından bu cezbe esnasında kendisine okı-ıtiuru-
Iup, 5,arundakilerin derhal kaydettikleri Ayetlerle teşahür edi-
yordu.

Yeryüzünde AllaJıln ı,esülü olan Muhanımed'in tesis ettiğ
din capiası sayesiıde, feı,d, aı,trk şu veya bu küçük aşirete de_

ı
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ğil, büyüiı İı.j;i,ı:ıi):r:t ailesine ilensu1)tu. i(omşu aşiretler, ilk fır-
satta iildiiıüiiııesi iıalıeCeı diişmanlardan değil, kardeşlerden
ibaretti. §3.1;ic:z l:a.bileler eı,asında ınücadele ve kan dölrıııe yok-
tu. Artılı, i;oınşu aşiret iıalkı, ınürnkün mertebe fazla ınii.tarda
kimseyi rııüsiüirıan etmeğe ve kAfirleri öldünneğe Alah tarafin-
dan mernıi,, alzrrlmaz silAh kardeşleri idiler. Şüphe yt-ıkttıı ki,
Muhanımci'in, deviet me{humunu ve otoritesini tesis için kul,
landığı bağiılık ızasıtas1, Türk hükümdarlarının kullandıklarından
daha sağlaın ve daha tesirli idi. Onların tatbik ettikleri usul yasaya
rağmen şalısi bir mahiyet taşıyordu ve bu itibarla geçici olabilirdi.
}Ialbuki, ilIuhammed'in telltin ettiği tesanüd şahsi değildi ve ebe-
di mahiyetteydi. «Zillullahi filllem» olan halifenin otoritej:ini
kabul edeıı sayısız Türk aşiretleri, onları Tanrrnın Resülüne ita-
ate ve disipiine davet eden kendi kanlarrnın icablarına uymaktan
başka bir şey yapmış değillerdir. Tanrı]nrn, Ailah'a inkil§b et,
ınesinin l-ı.iç bir chemmiyeti yoktur. I(elimenin değişmesi, aslın
değişmesini icabettirmez. Tanrı'nın veya Allah'ın Resülüne karşı
inikyad, dispiin ve fedakAılık, bunlardan doğan vazifenin atalar
ruhu meyelanlarına taınanıı tarnamına uyması dolayısiyle, daha
sıkr surette tatbik ediliyordu.

" Fillıakika, tarih bize öğretiyor ki, yeni din daha başlangıçtan
itibaren, atıigan ve yayılmağa müsait bir mahiyet almıştır. SaUk-
ierinden istecliği şey, kAfirlere kaışı mücadele, Allahı şeriksiz bir
nıAbud, Muhammed'i de onun peygamberi olarak tanımayan
mem!.eketlerin istilAsı idi. Step süvarileri de, binlerce yıllardan_
lıeri, HAnin otoritesini, c,na şeneden seneye bir haraç vermek
surctiyle tanırnayan rnemlelıetleri istilA etmekten ve hükümleri
altına alma-lrtan başka iş görınüyorlardı. Muhammed'in müridleri
de, mağiübları, müminler ve k§firler diye ikiye ayırıyorlardı.
' İslAmiyeti kabrıl eılen mağl0blar, derhAl, galipler arasında

yer alıyorIardı. Yalnız imaıılarını ve dinlerini muhafazada ısrar
edenler haraca bağlanıyorlardı. İslAmiyetin sancağı altında yapı-
lan Arab istilAs:nın ilk cleı,r,esincle mağlüb ınilletler arasında bu-
lunan Türk kabileleri, bu iki şık arasınd-a uzun müddet'tereddüt
etmediler. O zamana kadar, tiin adı verilecek hiç bir din, vicdan-
lannda yeı tutrnamıştı. Bir nevi sihirbazlıiç usulünden başka bir

ı
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şey olııayan şsnrsnizmi taLip ediyorlardı. Tiirk milleti, haraçgii-
zaı" olaıas, yaşaınağa, kat'iyen razr olaınazdı. Efendi bir millet
olan o, köle roliinü, hiç bir suretle kabul edeıneztli. Türkiiq kendl
6ins naslb kıldığı tarüi efenülik roliinü i.izerine almak i.izere,
yeni dini kabul etmesine hiç bir mAni yoktu. Tilrk aşiretleri,
islAmiyeti kabul ettikten sonıa, az zamaıı zarfında yeni şriatin
başlıca mlimessiileri, en sadık tirşalleri oldular.

Bundan başka, şu no}çtayı da unutmamak gerektir kl iH
kuwotin, yaıi cisrrıant kuvetle ruhani kuweün, bir tek elde bir-
leşmesi keyfiyeti Tiirk'ün binlerce yıllık an'anesine tamamı ta-
mamına uygundu. Eski Tiirklerde devlet reisleri, ayni zaman-
da ruhant kuweti de şahıslandıryorlardı. Şamanlar, iilthiyetle
htç alAkalan olmayan, alelAde sihirbadaıdan ibaretti. Aşineti,
tau1 ng2.linde temsil eden, o şireün başkanıydı. Onun del§Ie-
tiyle Tanrı'ya ytikseltilen miinacatın kabulü ihtimali d,aha kuv-
vetliyü. Bu, ailenin reisi olan babanın, a5mi zamanda hükümilar,
üAkim, nıhanl reis ve yegöne velinimet olduğu peCerşahi devir-
denberi süıtip selrniş bir an'aneydi. 

_

- Bu hususta bilinmesi gereken meraklı cihet, Türk ruhu ile,
ft isl§miyet ruhu arasında, diııi ve milli meselelerde, tesamtü
ve ulüwil ceneb ba}umndan meveud olan tam mutabakattu. Bir
çok defalar tekrar ettiğimiz gibi, Türkler mağlüb milietlerin vic-
daıı hürriyetine, azami derecede hürmet gösteriyorlardı. HAkimt-
getleıi altına aldıklan milletlere idari ve dini tam hürriyet ve_
ıirler, dini ve kültiiıel müesseselerinin inkişafına, hiç bir suretle
tı§ni olamazbrdı. İşte ilk devirler isllmiyeti, Arap geleneğiyle
hiç münasebeti olmayan ayni prensipleri kabul etmiştir. BıizıAt,
Eazrett Muiıa:rımed, }ıir §yette ayni prensipleri teyid etmiştir:

«Allah,sizi dIininize taar.nız etmiyenler ve sizi evlerinizdeıı
lardetmiyenler halıaknda §dil olmanızı ve ontara iyilik etmenizi
menetınez. Atlah ü,alııız sizi evlerinizden kovanlaıa veya kovul-
tıarııze yardın edenlere iyiük etmenizi atzu etmez..»
' Yine llarzeti Muhammed'e atfeülen diğer bir söz vardır ki,
ıreygamber, bu sözle, Arapl.aıla Arap.olmayanlar arasında. hig
bir fark gözefunerrıelerini, bir zenciyi bir beyaza veya bir beyazı
bir zenciye tercü etmemel,:erini miiridlerine tavsiye eder.

ı



İFASIL: XVm

os aİANLI İııreneroRLUĞUNLTN
UZIJN SÜEİ}GSİ

Türk ıtalar ruhu, bakaşır,r, ancak İshmiyet saye_
sindg tenin gdg$ilmiştir - Gaze zihniyeti, Oğuzlann
haleflerindeki savaşçı meyelıanlan beslemiştir - Tüılı.
fatfüler, İstAmtyet sayesinde, mağlib ettikleri millet
ler halkının içine kanşmamışlırdır - Bugiitıkil Moğol-
lar.

Tilık, İsHm ittihadı, bazıAvnıpalı mütefekkitlerin ükkatini
çkeıı bir takım karanlü noktaları aydınlatmaktadır. Ofuzlann
halefleri olan Osmanlılar, kuwtelerini teşkil eden içtimai biinyeyi
muhafaza etmemiş, yerlileşırıiş oldukları, sonradan, ecnebi tesir_
leri, sultanlann saraylaııına varıneıya kadar sokuldufu halde ba-
kA buluyorlar da, keza Altay yaylilanndan inen, onlann öteki
ıık kardeşleri, ana yurtlarından uzak, uzun müddet yerü olarak,
yaşmak ınecburiyetinde kalınca nasd oluyor da yok oluyor_
1aı? Filhakika, Osmanlılar, 5rukanda bahsettiğimiz yabancı ma_
nevi kuwetlerin istil§sına rağmen, satvetlerini yedi asır muha-
fazaya nasıl muvaffak oldular? Halbuki taşkın istilf,lariyle dev-
letler kuran goçebe miletlerden hiç birisi kuwet ve kudretini,
blr kaç nesilden daha fazla zaman yaşabmamış, nadiıen tıir kag
asıı idame etmiştir.

Bu ctimleden olarak, Desmoulins, bundan yarım asır ewei
şır suaii hayretle soruyordu: tTiirkler'in, aslı, keza çoban olub
ayni biilgede yerleşm§ (Tıına ve Balkanlar) öteki millet]er itze-
rinde tesis ettiği faikiyeti, hangi sebebe atfedebilirsiııiz? Desmou*

Il
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lins'in, bu tarihi vak'a5rr izah için ileri sürdüğü sebepler, bizim
fikrimizce, zeire hadar, tenkide nıütehammil _ değildir. Onun,
bu rnevzu üzerinde tızrın uza.dıya ileri sürdüğü mülAhazalardan,
bi2 ı,91p,7 şu bir kaç satırı a.lryoruz. <<Türkler, eınir vermeğe, nz
çok alışdilar. Lrzun asırlardanberi, İran ve Küçük Asya milletle-
rini, hAkiıniyetieri altında tutuyorJardı. Meşhur hükümdar ha-
nedanlarr tesis etmişlerdi.. Şimdiki İran Şahı, Tü_rk'ün Kaçar aşi-
retine mensubdur.>>

Desmoulins, biraz daha ötede ilAve ediyor: «Türkler, ar.ızi-
nin tamamiyetini müdafaa ve vergiler cibayet etmekJe ,iktifa
ederler. Onun haricinde, halk, kendi kendini, biidiği gibi idare
eder, devlet rnemurları müdahalede bulunmaz. İstanbul'da, Türk
hi,ikümetinin hizmetinde çalışan Fransızlar, bir çok ahvalde,
idare ettikieri kimselere karşı, eski nıüslüman paşalardan daha
{an sıhcı, daha muaccizdirler.»

Türkler, filhakika emir vermeğe alışıkdır. Mağiüb ettikleri
milletierin, geııiş müsam.aha an'aneleri sayesinde, muhabbet ve
hürmetini kazanmasını, biliyorlardı. Fakat Moğollar ve ayni
kökten gelme diğer nıilletler de emir vermeğe alışıktılar. Hepsi
nıağlüb ettikleri milletlerq karşı ayni rnüsaınahayr, ayni ulfıwü-
cenabı'göstermişlerdi. Niçin bir kaç nesil veya bir kaç asırdan
l'azla 1,aşanaCılar, niçin Osmanlılar derecesinde hayatiyet gös-
terenıediler?

Bizinı kanaatimizce, bu sualin cevabını bulmak, meseleyi an-
cak bizim noktai nazarırnızdan, yani milli ruh bakımından tet-
kik etmekle kabildir.

Osmaırlıların essiz uzun örnürlülüğü, başlıca, belki de yal-
nız, milii ruhuır Jıa.kösından ileri geliyor. Muhitin ve içtimai §art-
larııı değişıııesine rağmen,,yabancı, manevi kuvvetlerin istilösına
rağmen, Qş6an]ı|2adıki . ata'lar t,hu Çin'de, Hind'te, İran'da,
Aral;isl;aıı'da i]Ah... tama.ııile o ınemleketler halkına temessül
eden cl.iğer Tiiı,k aşiretlerinde olduğu gibi, ölmüş değildir. Türk
atalar rııiru, tahteşşuura inmiş, orada, uyuştıkluk içinde yaşamış,
ja}ıat ölmenıiştir.
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Türk ata.lar ruhu, L.u itibarla., bakAsını,. aııcak islAmiyet sa-
yesinde tenıin edebilmiştir. Türklerin coğrafi vaziyeti tehlikeli
idi. Avrupa'nın t§ göbeğine l,e garb dünyasının srnırlarrna yer-
leşmislerdi. Ana ygld|arından uzakta, kültür seviyesi kendileri-
ninkinden üstün, iyi silAhlı, iyi teçhizatlı milletler ortasında, bir
avuç göçebeden ibaretdiler. Ortasında yaşamak zaruretiıCe bu-
lunduklan içtimai ve iktisadi şartlar onları da, civar milletlei
gibi, ayni tenbelliğe ve ayni lAkayitliğe mahküm ediyordu. Eğer
bu sırada islAmiyeti kabul etmemiş olsalardı, komşularına ve
kendi hAkimiyetleri altında yaşayan yerli ahaliye benzemelerine
hiç bir möni yoktrı. O srrada, Muhammed dini, yayılma devre-
sinde bulunuyordu. Arap kuwetinin ve İran satı,etinin inhita-
tından sonra, islAmın kılıncı Türklerin eline emanet edilmişti.

Binaerıaleyh, onlar, ırklarının hususiyetlerini harekete getir-
meğe, kalıramanlıklarrnr ve savaşçılıktaki cüretkArlıklannı, ni_
zam ve di-*iplhıi ve bu eseı:in birinci kısmıııda tahlil edilen büti.in
öteki hasletleri, azami nisbette kullanmağa ınecburdular. Osman-
lıların etrafinı kuşatan kAfirlere karşı yapılan mukaddes cihad,
sayısrz gazAlar, asrrlarca mü«idet onların dövüşçü dinamizmini
besledi.

Gazi zilıniyeti, isiAmiyeti yama emeli, o tarihte, son hadde
varı:iış1i: Oğuz'la.rın ha]eflerindeki cidalci temaytilleri ve işiiyak-
larr besleyen, hıı ideal ojrnu-.lur. Hıristiyanlarda, Haçlılar seferi
fikriııin, yalniz zaman zaruan uyaninasrna mukabil, müslüman_
larda}:i gıı;:§ [;kı,i d_aiıni rnahiyette idi ve bu fikir, tam da o za_
ınan, Oı;:naı,ılı l'ürkleriııde şahıslanmış bulunuyordu.

Atil!§,'!arı.ıı, Oğı.ızlarin ve Cengiz'lerin fütuhat fikri, ruha-
nileşı:iş, §,J_eta, ıııukaCdes bir mahiyet almıştr. Tanrı, Allah'a in-
l<ılib et.miş vc gök bayrağının yerini islAm saııcağ almıştı. Türk
an'anesi, islAıniyet ieiealinin tahakkuku için elzem oian bütün
istid,atları ternin ediyordu.

Hep islAmiyet sayesindedir ki, Osmanlı fatihleri, kendilerin-
cien çok daha kalabalık ve kültür seviyesi, bir avuç sAf göçebeyi
yutnıağa kAfi gelecek kadar yüksek ola_n mağlüb ınilletlere men-
sub ahalinin içine karışmamışlardır.

f
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İsHmiyet, Iuristiyanlıkla harb halindeydi. lrP- ğinini yay-
mak, Peygamber'in sancağru daima yükse}ıte tutmak, dinsideri
ve k§firleı:i hükiimleri altına aünak gibi mukaddes vazifeler,
Step çoculdarının göçebe insiyaklannı ve dövüşücü hamlelerini
asırlarca müddet besledi. Zapteililen memleketlerin iktisadt biin_
yesini değştirmemek yolunda Cengiz ve halefleri tarafından ge_
niş ölçüde tatbik edilen an'anevi Tiirk sistemi, Osma,.lı Tiirkle-
rinin, efendiliği ve askerlik mesleklerini icraya devam ederek,
zaptedilen menrleket tııpra_ğını işlemek ve iktisadi kaynaklannı
lstismar etmek gibi işleri aidat mukabilinde mağlüblara bırak-
nalarını mümkiin küdı. Tiirkler ana 5rurdun iktisaü ve içtimai
bünyesini, bu usul sayesinde muhafaza edebildiler.

İslem dlnlni kabul etmemiş olsaydı, fiirk milletinin ne halde
bulunmuş olacağnı anlamak için, cüan tarihinin en şnIı harb
menkıbelerine, isinıleri, haklı veya haksız, alem olanlann a.a
yurdunda, yani Mıgolistan'da yaşayan Moğol miüetinin bu giin_
kii acıklı haline bir göz atmak k§fidir. Bu maksatla şarkiyündan
Levine'nin çizdiğ] Içüiidan bir kaç fıkra okuyüm:

«Moğoiistan, hakikaten emsalsiz blr tarlhi istüale nilmune-
sidir. Adota. kollektif bir psi&oloji muammasıdır diyebiliriz. Mu_
mır Moğoüstan'ın muazzam süası, asırlardanberi, hiç bir teca-
vüzkArlık ternayü!ü, hattö bu hususta en küçük arzu dahi gös-
termemiş, kendi halinde göçebe aşiretleri tarafrndan işgal edilen
bir memlekettir. İnkf,r kabul etmez bir hakikattir ki, bu g-unüİı
Moğolları, !,eryüzünde mevcut en atıl, şiddete en az mütemayil,
en kalender, her tiirlü mücadele duygusundan en az§de, en ten_
bel milletlerden biridir. Çağdaş Moğo!, hgyret verecek kadar sa-
kin bir mahlüktur. lrarpten nefret eder, askerlik hizıııetinden
korkar, ekseriya bir koyun kesmekten imtina eder. Moğolrun
fikri mizacının en-ehemmiyetli tarafı, derin mutavaatıdır. onda
her zaman, muzu bir inkiyadın ve lAkaydinin aşilıör
delilleri görüliir. Bütün vaktini tam bir tenbellik içinde geçirir.
Cesııı, yorulınak bilmez ve zalim muhariplerin, kendi balinde,
tenbel, korkak ve mifuıkad deve ve koyun çobanlanna istihale
etmeleri, müdelıkiklerin hayretini mucib olımtştur.»

q
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. Levin, bu hali, haklı oüarak, hariktüAde bir istihale diye
tavsif ediyor. Fakat, bu istüalenin hakiki mtisebbipleri olan Çin-
liler, bunu memnuniyetle karşılamakta ve makül sebeplerle izü
etınektedirler. On dokuzuncu asnn başınü bir ÇinJi nüellif trıiiyle
yazıyordu: «Moğolların aczi, Çiıı için bir nimet; Buda dini saye-
sindeki inkiyatları, Çin siyasetinin en şeytanl buluşlanndan bi-
ridir».

Moğollann Çinliler tarafından maflüb edilınesile biten biı
muharebe sonunda, Çin imparatoru l(ien Lung, Moğollann bu
hezimetinde, Lamaism'in tesiıini keşfetmiş ve memnuııiyetle
şöyle haylırmştı: «Moğollar, Lamaların teşiri altında mağl0b
olmuşlar ve zaafa düşmüşlerdir».

Bu, Çin siyasetinin, bu gibi şeytani buluşlardan, bilerek et-
tiği ilk istifade değildir. Binnefs §irk mitolojisinde, Çinin }p
Sİyasetİnden bahis vardır. Çinlilglin, Ti,irk ruhunun ve Tiirk küı_
türiinün sembolü olan mukaddes kayayı hediye olarak kendileri-
ııe göndermek suretiyle, yulutekin imparatorluğunu mahvetmeğe
ıasıl muvaffak olduklarını 5rukarıda görmüştiik. Tarihln muhte-
lif devirlerinde, Çin topraklarına giren fiirk müstevlileriniıı he.
men hepsi buna benzer şeytanl meziyetlerin, çi!ı kültüriine, far
kına varırıadan temessülti:ı kurbanı olmuşlar; bu suretle, mad,di
kuwetlerin galibi iken, manevl kuwetlere ryağlüb olmuşlardır.

Bu korkunç muharipleri, Cengiz'in bu müth§ üfadıru sin-
dirmk ve ehlileştirmek işini, Çinlilerin, kendisine tevdi etikleri
Buda meüebi, sAüklerini, tevekkiil ve ferağate teşvik eder, on-
tara, insaniarı, yeryi.iziinde yaşaüklan müddetçe harekete geü-
ren zevklerin ve ütirasların beyhudeüğini öğetir. 11şil§sa, fiitu-
tıata dönmeğe ve yağnaya §usanuş insanlar için en ltlzumlu şeyolan muharrik kuvetleri yokeder. Eğer, isl§miyet, vaktinde ye-
tişip osmanlı Ti.iiklerinin ruhunu, her tiirlü dş tesirlere, karşı
korumamış olsaydı, onların ikibeti de, belki az çok Moğollann
§kibetine benziyecekti.

Bazı is!6m memleketlerinde, 51 g.xlıtr, Buda meüebi pren_
sipleıine çok benzeyen, iradeyi yokeden ve türlü şekilde İar*ı
diinya hayatına teşvik eden bir tahm din cereyanlan tiiremiştir.

ı
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Bu cereyanlar, aşağı sıruf halk aı?sında rağbet bulan bazı din
tarikatleri tarafından yayılmıştu.

Türkiyede de bunlara benzer prensiplere sahip tarikatler tü-
redi ise de, orada yerleşebilmek için, prensipleri tadil edip Türk
ruhtınun meyelAnlarına, az çok uymağa mecbur oldulaı. Bazı
islAm meınleketlerinde tarikat şeyhleri, bu dünyanın zevk
ve hazlarından uzakta duran tAriki dünyalar gibi telAkki eüldiği
halde, Türkiyede, Bektaşi dervişleri rintiiğin, zevke düşkünlü-
ğüıı tinısali sayılır. Halk dİinde asırlardanbeıi dolaşıp duran
Bektaşi hilıAyeleri ve bektaşi hazır cevaplıkları, bu adamlan
neş'eli. şetı ve ş§tır, zevk ve eğlenceyi hayasızlığa kadar ileri gö-
tünnüş ins.,,n]a:: şeklinde tasvir eder.

Türklr:iin is!§ııi],et tel§kkisi ile öteki müslüman milleileriıı
islAmiyet telAkkileri arasındaki büyük farkı belirten Ziya Gölt
Alp, diğ,er is]$ın mer,ıleketlerinin hemen hepsine hulül eden tA-
riki dünyalığın. Tüık lralk sınıflaır arasında yüz bulaiıadığı key-
fiyetinde 'bihassa ısrar etmekte ve Türkiye'de camilerde ve tek-
kelerde ckuna.ıı i]..hi ve mevlitler.le en ziyade şiir ve musikinin
hAkiın olduğunu ilAveten tebarüz ettirmektedir.

ı
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FasıL XV[I.

isı-4.ıı MEDENiyETi

İsHm medeniyeti deyince, insan falaiyetinin bütün
şırbelerine şAnıil bir hayat telAkkisi anlaşılır - Bu zih-
niyet milliyet prensipiyle telif olunamaz - Diğer is-
lim milletlerde milliyet, dini; fiirklerde i5g din mil-
liyeti nıassetmiştir - Sentetik ruh Tiirk kökiinden
değildir; fakat Türk kültüründe hakiın olmuştur - İs-
li,m medeniyeti daha ziyade eklektiki malıiyeti haizdir.

İslAm raedeniyeti, cihan edebiyatında çok sık tesadüf edilen
ve Şark ınedeniyeti tAbiriyle karıştırılan bir tAbirdir. Fakat, bü_
tün islAm milletlere şAmil bir islAm medeniyetinin hakikatte
rnevcut oiup olmadığı keyfiyeti, yerinde bir sual olur.

Şüphe yoktur ki, bu suale, medeniyet tAbirine verilecek
mAnaya göre, ayni derecede kat'iyetle, evet veya hayırla cevab
verilebilir; eğer medeniyet tAbirinden kastedilen mina, ayni dine
sAlik olanların müştereken sahib bulundukları bazı hususiyetler
ise, isl6m medeniyetinin mevcudiyeti inkAr edilemez. Gerçek, ba_
zı hayat telikkileri vardrr ki, ayni dine s§lik bütün milletlerde
ayni şekilCe kendini gösteren bir din züniyetinden ileri gelir.
Ayni mAnada bir hıristiyan medeniyetinden de bahsedilir. Bu
medeniyetten kastedilen mAna, İsa dininin ilham ettiği ve tesir-
leri, az çok ufak farklarla Cermenlerde, LAtinlerde ve İslAvlarda
ayni olan bir hayat telAkkisidir. Fakat islAm medeniyeti denildiği
zaman, çok daha geniş ve daha şümullü bir şey murad olunmak-
tadır.

ı_
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Hıristiy-an medeniyeti denilince, sadece, İsa'nın telkin ettiğ
bir hayırseverlik ve tevekkiil zihpiygfi, hayat i.izerindeki tesiri
çok mahdut olan az çok mücerret bir ideoloji akla gelir. Halbuki,
islAm medeııiyeti için, bu, vArit değldir. İblAm medeniyeti tilbiri,
beşer faaliyetinin hemen bütün şubelerine ş§mil bir hayat telAk-
kisi mAnasını taşır. Her miiminin nazarında, Kur'an, büttin bG-

şer malümaıını ütiva etmez mi? Hayatın bütiin kanunları ve bü-
ti.in kaideleri, Peygamberin sözlerine mutabık olması lAzımdıı.
Kuı'anla veya peygamberin söderiyle müeyyet olmayan h* ş"y,
aykın ve yanlış sayüp reddedilınek icabeder. Asırlardanberi, is_
llm hayatına hAkim olan bu inanç, denildiğ{ne göre, beşer faali_
yetinin bütiin sahalanna şAıriil olan ve milli hususiyetleri
ortadan kaldıran bir islAm kültüril yaratmaktadır. İsleıncılar
nazarında, isl6m Aleminile millet yoktur, yalıuz din vardır. İş
ldm ailesini muhtelif milletlere ayırmak, tam mAnasiyle bir din-
.sizli} o1rr. ,,

Bugi.in, Kemalist Türkiye'de, milliyet prensipi ite telifi kabil
olınayan, :slAm medenişıetini bu tarzda anlayış reddetınek lü,
zrımsuz telAkki eüliyor. Fakat bundan yarım asrr evl,el, Tilrki.
ye'de büttin mi.iminlerin, aynlınaz ve bütün bir tek millet teşkil
ettiklerini inkAıa cesaret edenler nadirü.

Bugün biİe, fiirkiye hudutlarr haricinde, bu kanaat umumi-
dir. Türkistan Türkleri, Araplar, İraniler ve Hindiler, buna kat'-
iyyen kanidirler. Fakat bu, realiteye aykırı, mücerret bir ka_
niatden başka bir şey değildir. Hakikatte, islAm milletler, mu_
hitin ve binlerce yıllık milli kültürün tesiriyle, insiyaki surette,
atalar ruhunun meyelönlanna uymaktan başka bir şey yapııE_
maktadırlar. Atalar ıuhunun meyel§nlan, ancak ana 5rurtlannın
dışında, kenü dillerinden mahnım ve asıılarca müddet muhitle-
rinden ve zamandan doğan yabancı tesirlere maruz kalmş olan
Türklerde engelle karşılaşmştır. Kendi ana yurtlannda ve kendi
mtüitlerinde atalar hayatını yaşmağa devam eden Araplar, ha_
niler ve diğer isllm milletler, kendi millt kültiirlerini serbestçe
inkişai ettirm§ler, isl6m medeniyeti taraündan yutulınamışlar_
dE İshrn mezhebiuin telkin ettiği inhisarcılık zihniyeti tesirsiz
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kalmıştır. Evet, netice itibariyle islAm milletlerde, din ve millet
mefhumlaı,ı birbirine kanşmıştır. Fakat, milleti masseden din de-

ğildir. BilAkis, dini, millet massetmiştir. Din, onların, kendi kiil,
tiirlerine göre yuğurulmuştur.

Halbuki, islAmiyeti ana yurtlan dışnda, bilsbütün başka
muhitlerde ve atalar ruhu meyelönlarının, serbestçe inkişaf im,
kAnına malik bulunmadıkları hayat şartl,an içinde kabul eden
Türklerde, hal böyle olmamıştır. Bu noktai nazarı esas olarak
ele alıp şu ciheti belirtmemiz gerektir ki, bu eserde tetkik mev_
zuu edindiğimiz Sentetik ruh, öz baiımından isl§m milletleıaıa-
sı bir mahiyet taşımakla beraber, asıl ye hususiyetleri, ancak
Tiirk milletinde serbestçe inkişaf edebilmiştir.

Bazı Türk müellifleri, Arabın, islAm medeniyetine hizmeti,
bir nakiliikten ibaret olduğu iddiasındadırlar. Bunlann fikrine
göre, Arap, tarihinin bir devrinde çölden çıkmş, büyük evlAü
Muhammed'i dünyaya takdim etmiş, sonra tekrar çöle dönüp gö-

çebe ve münzevi yaşayışına devam etmiştir. Muhammed'in eserine,
sonradan 'fürkler ve onun şeriatini kabul eden düa başka uıı-
surlar devam etmişler, ve Muhammed'in dinini kullanarak dtfuı-

. l^yaya islAm medeniyetini vermişlerdir
Bizim kanaatimizce, Araplann, islAm medeniyetindeki rolü_

nü böyle küçümsemek haksızdır. EwelA Kur'anın, bir çöl çocu-
ğunun eseri olduğu doğru değildir. Muhamm'ed, Kureyş kabile-
sine mensuptu. Bu kabilenin başlıca efradı da taeir olup, Kara-
deniz'i, Irabeşistan'ı, Suriye'yi, Irak'ı, ilah... dolaşarak, ticaret
lerini geniş ölçüde yapıyorlardı.

Kabilenin bütün fertleri, haaytlannı büyük ve kalabalık şe-
hirlerde geçiriyorlar, o devrin büyfü beldelerindeki kültiirlerle
meşbu bulunuyorlardr. Muhammed ve sahabeleri, hıristiyan vc
yahudi büyük eamialarla daiml temas halinde iüler.

Demek oluyor ki, islAmiyet, başlangıçta, menşe ttibaıiyle,
milnhasıran Araptır. ve çö1 küttüriinün, çöl medeniyetinin deği!
Aıap ;mamuresinin, büyük beldelerdeki Arap giizidelerinin vc
Aıap mütefekkirterinin kültürü ve medeniyeti eseridir. Maama-
fih, şu noktayı göz öniine getinnek iiıtiza eder ki, kökü münha-
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sıran Arap'ta olan ilk isl§miyet pek kısa siirmi§tiir. Biı gok yeni
unsurlar ona biisbütün başka bir müiyet, Muhammed'e ilk biat
edenler de eseri göriilmiyen bir ideoloji aşılamışlaıdır.

Mukayeseye ceva,z varsa, diyebiliriz ki; Yüuda diyarınü
doğan ve sAlikleri hep yüudi olan hıristiyanlık da bidayette
yüuü ruhu ile meşbu idi. Fakat sonradan bir çok milletler bu
dine si.ilük etmişler ve ona ilk andakinden biisbütiin başka bir
ınahiyet vermişlerdir. Yahudiler, yahudi olarak kalmışlardır.
Fakat başka milletlerden kuwet ve feyiz alan }uristiyanlık Ya-
huda üyanndan uzaklaşıruş ve Kenan il_nde kapalı kalan yahu-
dilerin, i.izerinde hak iddia edemiyecekleri bir mahiyet almıştır.
Iirisüyanlıgın inkişafına büttln garp milletleri iştirAk etmişler-
dir. Öyle ki, hıristiyanlığa dahil olan bütiin ırk unsurlaıının iz-
lerini onda bulmak çok gilçtiir.

Sözlerimizin, tezatlı gibi göriinmesi tehlikesini göze alarak
ıiiylemek çgşglgfini de göstereceğiz ki, ilk müsltimanlar olan A_
raplarda Sentetik isllm ruhu son müsliimanlar olan Tiirklerde-
kinden daha az derin surette kökleşmiştir. İslAmiyeti yaratan
Araplar, kaynaktan hiç bir zaman uzaklaşmamrşlar&r. Bir ara_
lık geniş arazi istil§ etınek suretiyle fatü rolü oynamışlar ııe
gözler kanıaştırıcı bir medeniyet vücude getirmişIerdir. Fakat o
tırüte Sentetik islflm ruhu heniiz nıevgut değıildi. İdAmiyet mef-
humu, milli Arap kültiiıiyle karışıyordu.

Fakat Arap - İslAm medeniyeti çabuk sönmüştür. Bu mede-
niyetin doğmasını kolaylaştıran Arap imparatorlufu, Orta Asya'-
ıın ilk sadmesine mukaveırıet edemedi. Türkler, isl§m meş'ale-
ıini ellerine geçirdiler ve bu meşaleyi yedi, sekiz asırdanberi
ellerinden bırakmadılar. Herhangi bir milli lıültiirle birlbirins
kanştınlmsaına imkAn olmayan esaslı bir hususiyeti haiz Itirk -
İdanı sentetik ruhu tşte o devirde vücut bulmuştur.

Şemsettin, Hikmet, Köprüü Fuad ve daha başkalan gibi
İert fiirkiyat bilsinterl işlAm şrnasında islAmiyetin, satvet deır
ı{nde parlamış olan büyük yıldızlıardan pek çoğunun aslen'Tiiıt
blduktannı söylemekte pek haktıdırlar. Ancak biz şurasını da il$
tr edeceğtz ki, Farabtler, Binıniler gibt büyiik şahsiyetleri yüksel.
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ten muharrik kuwet, dinamizm, esas itibariyle fiirk ise de, ça-
lışmalarırun semeresi, eserletinde kendini giisteren dehA, miin-
hasıran Türk özlü değildir. Onların daha başka miisliimanlann
yardımiyle yarattıklarr medeniyet, başlıca içinde inkişf etükleri
muhitten alınmş eklektik unsurlardan miiıekkeptir.

Binaenaleyh islAm medeniyeti, şu veya bu milletin oynadığ
rol ne oluı,sa olsun, herhangi bir millete atfedilemez. İslam me_
deniyetinde hiç bir milli ruh inikAsı yoktur. İshm medcniyetinin
yaratıcrları ister Ttirk, ister Arap veya İtanlı olsunlar, ona kendi
ırki vasıflannı vermemişler, bilAkis kendi vagflanndan az gok
tecerrüt ederek i§lem kültilrilni,in tesiri altına girmişlerdir.

ı

ı

t



FasıL Xi](.

i,ı< nennELEB

10 uneı.ı asırdan sonra, yani Ttirk camialan islAmiyeti kabule
başladıktan sonra, Türk milletinin atalar mirası secieysi, gitgide
derin değ§ikliklere uğıamıştır. 10 uncu asrın ilk yansı sonlan-
na doğru islAmiyeti kabul eden ve bu yolda, yiiz binlerce tebaası
tarafından örnek olarak alınan ilk Türk hükiimdarı Satok Bogra
han, milletinin atalar ruhuna illc darbeyi vurmuştui. Bundan,
islAmiyetin Ttiılı seciyesine aykın olduğu mAnasını çıkarma-
malıdır.

Bundaıı ewelki fasıllarda da gördüğümüz gibi, biAlkis, ls-
löm dini, Muhammed ve ilk süabeleri tarafrndan yayıldığ şelr-
üyle, Tiirk kiiltiiriine bir çok noktalardan yalanlıklar aızeder.
Fakat, Muhammed'in dini Türk milletine, ilk şekliyle ve doğru-
dan doğruya nakledilmiş değildir. Allü'ın kelflmı, Türk mille_
tine, muhteiif kültürlere mensup yabancı misyonerler delAletiyle
gelmiştir. Bu misyonerlere ait, adetler ve kiiltiir müesseseleri,
Tiiık milletine, üni şekiller dtında gösterilmiştir.

Tiirk Atalar Buhunun sınısıh kapalı süasındı
açılan ilk gedik - Yabancı kiiltiir müesseseleri, Türk
cemiyetine, ün perdesi altında sokulmuşlardır -
Arap - İran kültürü - Asıllan yabancı tasawuf taıi-
katleri - Ttitk seçkinlerinin milliyetten teceırütleri -
Kadının, işgal ettiği yüksek mevkiinden sukutu - İın,
paratorluğun ilk banileri atalar kültiiriyle meşbüdu.
lar - İnhitat, ancak, ecdad zihniyeti gevşedikten son-
ra başlamştır.
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Bu sayısız misyonerler tarafından yayılan kültür müessese-
leri, ne lVluhammed dininden, ne hakiki Arap - İran kültürlerin-
derı alınrnış olrnayıp kökleri, Buda, Hıristiyan, Brahman ve hel-
ki de Yahudi «Kabal» ııqn tesirlerine kadar ulaşan mistik ilim,-
lerden ve iıyinlerden iktfias edilmiş şeylerü. O tarülerde bütiin
şark memleketleri, havayı zehirleyen ve en mfüemmel dini il:
hamları ifsad eden mistik cereyanlann istilösı altında idi. Bu mis-.
tik cereyanlar istilAsı, Türklerde çok tehllkeli bir mahiyet aL
mıştır. Çünki Türkler, din bahsinde müptedi idiler; Allah ve Mu-
hammed namına lrendilerine telkin edilen yeni fikirleri benim-
semek hususunda, her müptedi gibi, mukavemet edilemez bir.
gayret ve ıştiyak gösterdiler.

Tarikatlere, zaviyelere ve tekkelere sokulan mistik misyo-
nerler, büyük halk kitleleri üzerinde, her vasıta ile nüfuz icra
ederken, Türk giizidesi, idareeilikte, edebiyatta, san'atta ve iüm-
de, tamamiyle Arap - İran kültürünü benimsemiş, ana dilini en
geri plAna atmıştı. Hanedanın bir şubesi rrak'da saltanat süren
Selçukiler, İran diüni resmi dil olarak kullanıyorlardı. İran san'-
atını, İran şiirini ve edebiyatını kullanan prensler, ekseriya, et-
raflanna, İranlı şairlen müşavirler ve edebiyatçılar topluyorlar
dı. fiirk dili bunların muhitinde hiç kullanılmryordu.

han edebiyatı, prenslerin saraylarında ve bütiln ileri gelen_
lerin kAşaııelerinde hAkimi mutlaktı. Hükümdarlar, Türk isim:
leri yerine İran isimleri takınmakian hoşlaruyorlardı. Tiirk ede-
biyat müııtesipleri, eserlerini, İran dilile yazıyorlardı. O tarüte
yegene tetbiye müesseseleri olan medreselerde, yalnız Arap ve
İran dillerile tedrisat yapılıyordu. Türk dili, hiç bir tarafta öğ_
retilmiyor ve kullanıbıııyordu. Yalnız, konuşma dilinde miistamel,
muhtasar bir sözlüğe sahip olan Tiirk halkı, cehalet için«le yiiz_
meğe ve kendi §limleri ve edebiyatçılan yabano ülle meramla-
nnı ifade ettikleri için, onların fikirlerini asla öğrenmemeğe mah-
kümlardı. Meselenin en feei ciheti, Tiirk kadınının, duçar olduğu
vaziyet olmuştur. Türk kadını, bu yabancı tesirler altında, ailede
ve cemiyetin içinde sahip olduğu şerefli mevkü kaybetmişü.

Yukarıda da söylediğmiz gibi, eski TiirLlerde kadın, ceml-
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yetin içinde. erkekle almi mevkie sahip bolunuyordu. Erkeğn sa_
hib oldufu ayni haklara malik, ve ayni vecibelerle bağlı idi. Bazı
hususlarda, garp şövalyelerinin yüksek c.emiyet kadınlanna karş
gösterdikleri ayni tazim esrrlerini göriirdü. Türk ülkelerini gezen
Arap seyyahı ibni Batuta, kadı,nlanq cemiyet içinde erkeklere na_
ııran imt'yazıı bir mevkie sahip olduklırını; kadınlara, kocale-
rtyle birlikıe tesadiif edildiği zaman, görenlerin, bu kocalan uşak
zannettiklerini hayretle söyler. Halbuki Türklerin, islöm
tarihi boyunca, tesirleri altında kaldıkları Arapların, İranl
terin ve diğer şark milletlerinin çofunda, kadın «Tabu» yani do_
kunulmaz nevinden sayılırdı. Cemiyetin dşında, cemiyet hayahna
ve iktisadi hayata hiç iştirAk etmeden yaşamağa mahk0mdu. Peçe
takmağa, kafesler arkasında yaşamağa mecburdu. Türk örf ve
§detleriyle telifine hiç imkAn olmıyan bu Ad:tler Türkiye'ye
Araplarla İraniler tarafından getirilmiş ve bunlar, bu usullerin,
islAm dini vecibelerinden olduğuna, halt<ı kandırmışlardı.

Vaktiyle, küçük Asya lıasabatannı dolaşıp, eski Türklerin
kahramanlık menkibelerini tebcil eden, destanlannı ve Oğuzname-
lerini okuyan ve terennüm eden Ozanlar, yerlerini, sofu ve mis_
tik dervisterte misyonerlere bırakmışlardı. Dini tarikatler
Türk kültüriinün başlıca kuwetlerinden birini teşkil
eden otorıte ve disiplin ruhuna yeni bir istikamet veımişti. Hü_
kümdar, askerl kumandan veya bunların mümessilleri gibi hare,
ket ıdımlarının temsil ettiklert otorite, siklet merkezini değiş
tirmişti. Artık, siklet merkezi tarikatin veya tekhenin başınde
bulunan şeyhler olmuştur. Dinl tarikatlerin esas prensiplerin-
den biri, müridin. şahsiyetinden tecerrüt edip, kendini ta-
mamen şeyhe vermesi ve gözü kapalı ona itaat etmesidir. Disip_
lin vc feragat prensibi, burada da, eski Türklerin yasasındakinin
a5mıdır. Otorite ve disiplin ruhu ayni olmakla beraber, bunlann
tatbik mevzuu olan şey, fiirk seciyesine hls olan enerjinin ııı
dinamizınin, içinde serbestç inkişaf ettiği faaliyet değil, bilaki§,
atalet, tevekkül, dünya islerinden faragat, her türlü beşert zevb
ten ve alökadan tecerrüttür.

Bu şerait düilindt, Oğudann kultüründen ve aıı'anesinden
ne kalıyordu? Ail,enin temeli olıan kadrn, ütiram mevkiinden
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düşmüştü; prensler, atalarının dilinden başka bir lisan konuşu-yor ve yazıyorlardı. Ne ılıendi aralarında, i" ia""" 

-"ttiı.ı"ii 
*ıı-letle hiç bir kültür ve ırk rabıtasr bulunmıyari kimseleri etrafla-nna toplamışlardı. Güzide sınıf, fikir üstatları, şairler ve edebi-yatçılar prcnsleri tal.lit ederek, mılleiin anlamadğ bir lisanlayezı yazıyorlardı. Eski §tep süvarılerinin hususıyJırrı l"ştiı *den otorite ve üsiplin- ruhu, atalet", t"veı.tuıe ve zi.ihde tatbikedilen muztr bir amil haline gelmiştİ. 

-

Büttın bunlann, başlıca vasfi dina,mizm olan bu millette, ferfiradesinin ve fert enerjisinin felce uğramagndan başka bir neti-ce veremezdi.

§elçuk imparatorluğunun inhil§linden so.ra, osmanlı impa-ratorluğunun b.nisi olan osmanlaı orhanlar ve bunlann ilk ha-lefleri, fiiık imparatorluğunun ü;;;", Oğuzların ahfadına ya,lıışır bir hamleyle giriştilen.
Oğudarın en asil unsurlan olan Kayı aşiıetine menzup, Os-man'ın babası Ertuğrul'un emrİnde u"ırrr", rurt tllı-ı"li, 

"rr"3rurttan henüz hicret_ etmişti. Ve yabano tesirler ona henİlz bu_hşmamıştı. Bu lrüçfü lıabjte, -Oiİ"-"İlren, taze lruwetleıin il-tjhalıile takviye ediliyordu.
Filhakika, göriiyoruz ki, ilk osmanü paüşahlaıı, isllm di-nİni, mİlll kültüre ve Türk yasasrna *-*"o uygıın mAnada tşlAklri ve tatbik etmişlerdir.

Şefler, bu milli ruha sadık kaldıklan ve yabaneı misti-ğinin tesirlerinden uzak durduı<ıan mtaa"*n", r*ri-l-r""rror-Iuk b§nilerinin yıldızı mtltemadlyen İarlamrştır. Fakat, diğeıTiirk devletlerinin ve imparatorluklaniıın, keza selçuk impara.torluğunun satvet ve kudiet t"-"ıı""i"i kemiren ayni tahripklrtohumlar, osmanlılarda da- kendini go"t"r-"tte gecilrmedi. Anıyurttan gelen yeni kuwetlerin akıni çoktaııt"ri 
-J"r.rşi. g*na mukabil ihtida etmiş_veya etmemiş Bizanstı unsurlarla İrandan ve Arabistandan gelen, mistilr Jınivetle meşb0 mtisltimanunsurlar, gitgide daha fazla sokutuyord". M"h;;;j"ü *
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düşmüştü; prenslen atalarının dilinden b"şka bir lisan konuşu-
yor ve yazıyorlardı. Ne ılıendi aralarında, ne idare etükleri mil-
letle hiç bir kültür ve ırk rabıtası bulunmıyan kimseleri etrafla-
nna toplamışlardı. Güzide sınıf, fikir üstatları, şirler ve edebi_
yatçılar prcnsleri taklit ederek, milletin anlamadığ bir lisanla
yazı yazıyorlardı. Eski §tep süvarilerinin hususiyetini teşkil e-
den otorite ve disiplin ruhu, atalete, tevekkiile ve ztihde tatblk
edilen muzır bir amil haline gelmiŞi.

Bütün bunlann, başlıca vasfı dina,mizm olan bu millette, fert
iradesinin ve fert enerjisinin felce uğramasndan başka bir neti-
ce veremezü.

İ
it

Selçuk imlıaratorluğunun inhilAlinden sonra, Osmanlı impr
ratorluğunun b0nisi olan Osmanlar, Orhanlar ve bunlann ilk ha-
lefleri, Tiitk imparatorlufunun füyasına, Oğudarın ahfadına ya-
luşır bir hamleyle giıiştiler.,

Oğuzların en asll unsurları olan Kayı aşiretine mensup, Os-
man'ın babası Ertuğrul'un emrinde bulunan Ti.irk kabilesi, ana
5rurttan henüz hicret etmişti. Ve yabano tesirler ona heniiz bu-
laşıııamr$ı. Bu küçiik kabile, mütemadiyen, taze kuwetlerin il-
tihakile takviye ediliyordu.

Filhakika, görüyoruz ki, ilk Osmanlr padişüları, islAm di_
nini, milli kültüre ve Türk yasasına tamamen uygun mAnada te-
llkki ve tatbik etmişlerdir.

Şefler, bu millt ruha sadık kaldıklan ve yabancı misti-
ğinin tesirlerinden uzak durdukları müddetçe, yeni imparator-
luk bAnilerinin yıldızı mütemadiyen parlamıştır. Fakat, diğeı
Tiirk devletlerinin ve imparatorluklanrun, keza Selçuk imparaı
torluğunun satvet ve kudret temellerini kemiren ayni tahripkAr
tohumlar, Osmanlılarda da kendini göstermekte gecikmedi. Ana
yurttan gelen yeni kuwetlerin alunı çolıtaııberi du_rmuştu. Bır
na mukabil ihtida etmiş veya etmem§ Bizanslı unsurlarb İran
dan ve Arabistandan gelen, mistik zihniyetle meşbü mtisliiman
unsurlar, gitgide daha fazla sokuluyordu. Muhamngğ dini, i&

J
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Osmanlılann anladıkları şekilde sade ve vAzü, asıl şelrilde değil,
dört taraft.ın çıkagelen mistik sofuların ona izafe ettikleri şekil_
de gösteriliyordu. Toylarda ve şölenlerde hAkim olan neş'eli ve
şetaretli hayatın yerine, mistiklerin telkin ettikleri tAriki diinya
hayatı kaim oluyordu. Taassup ve kara cehalet, saraylarda, ko-
naklarda, büti.in diğer idare ve fikir muhitler]nde temelli surette
yerleşti. Türk milli kültürü, Türk'ün hakikt kuwetini teşkil
eden kültiir, geri plöna atılmıştı.

Ancak, asrrlarca sonra Kemalist inkilAp tarafından devril_
miş olan Teokrasi saltanatı, Osmanlı hanedanından ilk
halife olan Yavuz Sultan Selim'in devrinde, Osman oğulları sa-
raylarına yerleşmiş bulunuyordu. Dini, cismani kuwetten ayrı
tutan Türk yasası, resmen gömülmüştü. Artık milletin bütün iş-
leri ve hareketleri, giinlük hayatın bütün şartlan ve icapları,
mistik kuwetler tarafüdan tanzim ediliyordu.

-
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Şark medeniyetinin özü islAm değil, Bizanstır _
Selçuk istilAsından sonra Turanla Bizans arasındaki
temaslıar - Bizans sarayı ile Konya ve Bursa sarayları
arasındaki münasebetler - futidalar ve melezleşmeler

- İtk Osmanlılar tarafından tatbik edilen geniş tesa-
ınuh rejimi - Atalar ruhuna bulaşan tesirler.

Türk - İslAm sentetik kültürü, aslına sadık kaldığ müddetçe
bir kalkınıııa Amili olmuştur. Fakat, bu ilham kaynağ kuruduk-
tan yahut kaybolduktan soııra, zaman ve muhit icabı, seatetik
kültüre sokulan tahripkAr tohumlara karşı mukavemet azalmış,
işte o ?.aman, inhitat kendini hissettirmiş ve derece derece art,
mıştıı.

Osmanlı imparatorluğunun ve islöm medeniyetinin inhitatı-
na sebep olan bu tahripkAr tohumlar nelerü? Tilrkçiilüğün ıııii_
beşşiri Ziya Gök Alp, bunun, Şarkl Roma medeniyeti, yani Bi-
zans medeniyeti oldufunu söylüyor ve diyor ki:

«Bazılarının zannettikleri veçhile şark medeniyeti islAm aslın_
dan değil, Bizans aslındandır. Bu kabilden olarak garp medeniye-
tinin aslı hıristiyanlık değl, Roma medeniyetinin temadisinden
ibarettir.ı Ziya Gök Alp bu mütalAasını şu sözlerle izah eüyor:
«Osmanlı Iürkleri Bizans medeniyetini doğrudan doğruya kay_
nağndan değil, onlardan çok ewel bu medeniyetin tesirlerine
kapılmış olan dindaşları Arap ve Acem del8letiyle ilrübas et-
mişlerdir. Bunun içindir ki zevüire aldanmış olan bazı nüte-

I
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fekkiıler Şırk mdeniyetinin tslAm a§lından oldufu zanDını
kıpılmışlardır.ı

Ziyı Gök Alp, parmağnı, tam yaraya basmıştır. Eğer, me-
seleyi deriııleştirmek firsatını bulsaydı, bidayette, Araplann ve
İranilerin delAletiyle Türk ccmiyetine sokulan Bizans kiiltür un-
surları.nın, sonradan, Osmanlılarla Bizanslılar arasında doğnıdan
doğruya teeİsüs edip, gitgide aıtarak uzun asırlar devam eden

temasla kuwetlendiğini, her halde illve ederdi. Osmanlı lmpra,
torluğunun maddi kudreti ve büyüklüğii, bidayette, Bizans kom,

şuluğundan ileri geldiğini söyleyenler yanılmıyorlar. Fakat, şu-
rası da doğrudur ki, ayni Bizans, miistevlilerine, manevl inhitat
müroplarını aşılıyordu. Türk cemiyetine, islöm kanalile, daha
ewel ntifuz etmiş olan ayni mikıop, sarsrlmaz derecede nukavim
görünen b:r millete, bu Lastalığı bulaştıracak kadar henüz şiddetü
değildi. Hastalık, Türk cemiyetini, ancak. Osmanlı Fatihleriniı1
asıllan ve soyları şüpheli olan Bizans prenslerile ve Bjzans cemi-
yetile doğrudan doğruya sıkı temasa geçmeleri neticesinde tama-
men istil§ya muvaffak olabilü.

Bizans kültüriinün Türk - İslİm cıemiyetine ve muhitine
sokuluşu On birinci asra doğru İsl6m - Türk imparatorlufunun
bidayetinde başlamıştı. Selçuk imparatorluğundan ewel gelen vc
her türlü Bizans tesirinden azAde olan Tllrk - İslam caznevi im-
paratorluğu uzun zaman devam etmemiştir. Bizans'ın vesayeti
altında bulunan topraklara ilk göz koyanlıar Selçuklar oldu. Sel-
çuklar, muslihane hulfılün bütiin çarelerine baş vurup tüket-
medikçe sıl§ha sarılmamak hususundat<i an'anevi Türk t§biye-
sine sadık kalarak, ikna yollarile ve dostça usullerle kazançlaı
kay,dıııa başlamıştı.

Düa on birinci asrın ikinci yarısrna dofuu, Selçııkt hane-
danı hükümdarlarırun en meşhuru olan Alp Arslan'ın, oğlu Me-
likşah'a, Bilans iımparatorunun kı-ru aldığını görüyonız. O de-
vir tarihçileri, Konya saraylarında silrülerle Bizanslı pnerueı
bulunduğtınu bize söylüyorlar. Birinci Kılınçarslan'ın kansı İzı,
bel de Bizanslı bir prensesti. Kırdeşi Rüknettin'in takibatındaı,
kurtulmak için istanbul'a s,ğrıan Birinci Keyhusrev, orada, Mav-
razon ailesinden, Bizarıslı bir pıensesle evlenmişti. IIaçlı sefeır
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leri, §elçukilerle, Bizın"'ın h§kimiyeti altında bulunan memle-
kelter arasındaki fasülı muharebeler, Konya ve İstanbul saray_
larını, karşıliklı hulüs çakmaktan, sık sık resml ziyafetlerle, lııy_
metli heüyeler ve dostluk 1gzahilrleri götiirmeğe memur elçiler
ve mürahhaslar göndermek suretiyle dostluk miinasebetleriıi
idameden alıkoymamştın

İki imparatorluk sarayı araşndaki iltifat dolu daimi temas
iki millet arasındaki münasebetleri kolaylaştıracalr, teşvik edecek
müiyetteydi. Bu ş€rait düilinde, çok geçmeden Bizans killtü-
riinün, Bizans şehirleri §detlerinin ve örflerinin, yeni lcabul edi_
len şehirlilik ve yerlilik hayatında tamamen müptedi olan Türk ce-
miyetini, Adeta istilA ettiği görülmüştün

Türklerin alışık oldukları çetin gögebe hayatı unutuldu. Bu
yeni hayat taızını kendileri icadetmek ütiyacında değillerdi. Bi_
zanslı komşular, uzun asrrlar, bu hayatı inkişaf ettirmişlerü.
Onlaıı taklit eanek, hayatın zevklerinden ve Allahln bütün
nimetlerinden istifade etmelerini miimlıiin iılan ne varsar, onlar-
dan hepsini iktibas etmek, ldfiü.

Bu suretle, zahmetsiz hayata, zevk ve neş'e dolu hayata
doğru yi.iründü. Bizans saraylarını sık sık ziyaret eden, Bizans
prenslerinın ve bilhassa prenseslerinin ziyaretini kabul eden Sel-
çuk prensleri, kqdi saraylarını, ayni debdebe ve ütişam seviye-
sine yükseltmekten geri durabilirler miydi?

Konyı saraylannın dlratı Bizans saraylarından aşğı kalma-
müydı. Bir kaç nesillik bir zaman zarfında, ayni eğlentiler, ayni
merasirn, ayni şeyyieler ve ayni sefahat, orada da tam mAnasiyle
hüküm siirmeğe başladı

Şehirli cemiyette, yukan tabaka, daima örnek teşkil etmez
mi? Aynt seviyedeki hıristiyan tabakalarla. tabiatile temasta bu-
tunan Türk ve müslilman halkın bütün sınıfları, idareci sınıflann
Bizan"'tan aldıklan ayni örfleri, aJmi Adetleri, ayni yaşama taız-
lerini kab:ıl etmekten geri kalamazlardı. Artık, eski Türklerin
çtin ve ünamik hayat taızına yavaş yavaş veda ediliyordu. Bi_
zans'ın telkin ettiği parola, zevkli, safaü, rahat hayattı. Bugi.inkü
moda olan tAbirle, konforlu hayattı.

ı
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Bizans'ın, mimari, resim, heykeltraşlık, musiki ve giizel san'-

atlıan alAkadar eden her şey balıımından, Selçukller iizerindg
yaptığı teslri etrafile izah etmek işini mütehassıslara bııalııyo-
ruz. Yalnız şu noktayı belirteceğiz ki, din hilöfına ve sık sık
yapılan kanlı muharebelere rağmen, Bizans, kültüriin ve mede-
niyetin bütün sahalarında, Selçuk eemiyeti iizerinde iyiden iyi-
ye müessir olmuştur.

Anadolunun bir tatım derebeyleri arasında paylaşıldığı kısa
bir fasıladan sonra Selçuk imparatorluğunun yerini alan Osmanlı
imparatorluğu zamanında, Bizans kültürü Tthk cenıiyetine daha
kuwetle sokulmuştur.

Osmaıılr imparatorluğunun bAnisi Osman, Selçukileri istü-
lAf eden beylerdendi. HattA, onların en kuwetsizlerindendi. Fa_
kat, buna ınukabil, inhiHl halinde bulunan Bizans imparatorlu-
ğunun sınrrlarında bulunmak gibi bir talüe mazhar oImuştu. tlk
Osmanlılar, Anadoludaki diğer Türk beyleri gibi, kenü ırkla_
nndan ve kendileri ayarmda kuwete süip muhariplerle çarpış
mak mevkiinde değillerdi. Onlar, kocamış ve köhnemiş kfifirler-
le çarpışryorlardı. SilAha sarılmalan sadece ganimet hrrsından
ileri gelmıyordu, daha ziyade kAfirleri yere sermeği ve Muham_
med'in dinini yükseltmeği emreden Allahhn iradesiyle hareket
ediyorlardı. Binaenaleyh, diğer Anadolu beylerinin yardımı, ön_
ceden temi:ı edilmiş oluyordu. Anadoludan bütüD beylerden bin-
lerce gönüllü koşa koşa geliyor, klfirlere lıarşı gaz$ etmek gibi
mukaddes bir vazifeyi iizerine alan büadırlar safına iltihak edi-
yordu.

Fakat, evelee de söylediğimiz gibi, Osmanlıların kuwetini
teşkil eden bu Bizans komşuluğu, a5ıni zamanda, sonıaki inhitat_
lannın da sebebini teşkil etmiştir.

İmparatorluğun kurulmasiyle beraber, Bizanslr prenseslerin,
Osmanlı prenslerile yan yana tahtta oturduklannı görüyoruz.
Hanedan b§nisinin oğlu sultan Orhan, ikisi de Bizans sarayı
prensesleriırden ve saltenat süren imparator lrızlan olan Nilü_
fer'le Teodora'yı, arka arkaya almıŞı. Bu iki pnenses, Osmanlı
sarayında kendi dinlerini ve lmanlannı, kendi örf ve §detlerlni,
keza aileleriyle temaslannı muhafaza ettiler. B|zzat Orhan tüta
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sahip prensierden olan karılannın müteaddit akrabalariyle dost-
Iuk miinasebetleri idame ediyor, ve onlarla ziyaretler teati ediyor-
Cu. Osman hanedanına mensup daha başka beyler de Bizanslı
prenseslerle evlenmişlerdir. Sultan Bayezid, Bizans imparatoru
Paleolog'un krzile evlenmiştir.

Az zarııanda, Bursa sarayı, Bizans saraylannın ve daha baş-
ka töbi prensliklerin debdebesi, örfleri ve yaşay§ tarzlan tesi-
rine, kuwetle kapılmıştı. Bizanslı tarihçi Gregoryüs, Bizans sa_
ıayının, Tiilk prensler§le ve ricaliyle dolu oldufunu; «ınların
orada, tam bir hareket serbestisine sahip olduklarını, hıristiyan_
lar ibadet ederken onların gülüp eğlendiklerini anlatır. Bu prens_
ler, Bizans'ı mahveden dahili harplerden istifade ediyorlardı.
Evet! istifade ediyorlarü, fakat a5mi zamanda, bulaşıyorlardı da.

Bu bulaşma, yalruz saraydan ve idare adamlannın mensub
olduklan tabakalardan gelmiyordu. Bizans'a haraçgiizar olan e-
yaletlere {atih sıfatiyle gelen Türkler, kendi kabuklarrna çekilip
yaşamıyorlardı Mağlüb milletlerin her tabakasına, serbestçe gı-
rip çılııyorlar, ve bunlara karşı, bildiğiıniz gibi, en geniş mü-
samaha ile muamele ediyorlardı.

Bizans kültürünün tesirini, Osmanlılar arasında artırmağa
yardım eden sebeplerden biri, ilk Osmanlı fatihlerinin, mağlüb
ettikleri hıristiyan ahaliye karşı gösterdikleri son derece yumu-
şak ve'rüim muameledir-

Hıristiyanlar haklıında tatbik edilen bu müsamaha ve adalet
siyaseti, bizzat hanedan bönisi Osman Bey taraiından ilk olarak
kullanılmrş ve halefleri tarafından kuwetlendirilmiştir. Meşhur
fiirk tarüçisi Aşık Paşa bu hususta gok ibret verici bir fıkra
airlatır.

Her zamanki gibi Bilecik pazarına mal satmağa gelen kifir-
ler arasında birisi, Bilecik kAfirlerinin çok mükemmellerini yap-
fiklan giizcl bardalılardan satıyordu. Germiyan'dan gelen biı
T'iirk, bu bardaklardan bir tanesini almış, parasını vermeml$L
K§fir dosdoğru Osman Beye şik§yet etti. Osman Bey gasıba mü-_
kemmel bir sopa çektikten sonra, onu, malın parasını vermeğe
mecbur etüi. Osman Bey bu ürsattan bilistifade, köfirlerin hal-
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k,na herhaııgi bir şekilde tecaviizlerin önüne geçilmesi için bir
beyanname neşretti. Bundan dolayı, klfiılerin kanlan bile, E§Ll,
şehiı pazarlarına akın alıın gelmekte tereddüt etmiyortrardı. Bu
yeni Türk fatihinin adaletine, hepsinin körüköriine itimadı vardı.

Osman Beyin karısı ve bütün a lesi erkAnı, zaptedilen şebin-
lerin eski Valilerinin karılan ve kızlarile temas ve Sarayın bü-
tiin ileri gelenleri de Başkan'a irntisAl ediyorlardı.

Oman hanedanına mensup hüki,imdarlar tarafından yeni fii-
tuhat kazanıldıkça Ti.irk ordusu, feüedilen memleketlerin luris-
tiyan hallıı tarafindan itimatla karşılaruyordu. O dewin hııistiyan
tarüçileri Türk ordusunun Edirne'yi §gali sırasında luristiyan
halkın gösterdiği tehalükü anlatırlar. O zamanın tarüçileri Yunan
üalinin Türk işgalini Bizans prenslerinin zalimane idaresinden
bir kurtuluş gıbi telökki ettiğmi söylernekte müttefiktirler.

Asıl kayda değer nokta şudur ki, Oman'ın ve haleflerinin
idaresi altıgıdaki hıristiyan halkın maz.har bulunduğu Adil, ve
insarca muamelenin caz]besine tutulan Rum üali, §gal edilme-
miş olan viliyetlerden Osmanlı Türklerinin işgali altındaiü
ülAyetlere akrn akın hicret ediyorlardı. Tarihçiler her iki ıaray
arasında mevcut müteaddit akrabalık bağlannın düi hıristtyan
üaliyi Osmanlı toprağına hicrete teşvik ettiğini belirtmelıtedir}eı

Bizans'ın tesiri yalruz lrütür sahasında kalmıyordu. i$ila-
nın ilk asırlannda gen§ ölçüde bir meledeşme de olmuştur.
Kesif hıristiyan halk kitl,eleri reaya akibetindeıı kurtuhnak ııe
nemleketin efendileri arasında yer almak için ihtida ediyorlardı
Eıristiyan halkı islAmiyeti kabule mecbur eden hiç bir tazyü
olmamakla beraber bunJar bir gok sebeplerle kendiliklerinden
üüda yoluıııı hıtuyorlardı.

Bizans, iznik, Pontus gibi lırisüyan imparatorluklanmn iş
billli bir yandan, isllmiyet yıldızlannın yükselmesi diğer taınf-
tan, yerlileri ihtidaya teşvik ediyordu.

Birinci Murad zamanrnda çıkanlan bir kanuna göre, fütida
edeıı harp esirleri, esiılikten kuıtuluyorlardı- Fada olarak bı-
ıdstiyan aileler, çocuklannı Yeniçeri Ocağlna asker yapan dev-

şhzıe usülile çocuklarının ellerinderı alınmaşından kurtulnnak
iıia hep beraber ütidıyı tercih eüyorlardı. hüaa eden Litlılcf
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arasında gördükleri tahsil ve düa ewel gördükleri tecriibeler
dolayısile hükfımet daiıelerinde hlkim roller oynamak iktida-
nnda bulı.ıııan şüsiyetler de vardr. Ziya Gök AJo, büyük Sel-
çuk şahsiyetleri arasında bir çok mi.ütediler bulunduğunu, bun-
lardan bir çofunun yüksek Bizans Aristokrasisine hattA Komne-
nos ailesine mensup olduklarıru yazmaktadır. Bunlardan başka
İliınler, zenaatkArlar, hatti meşhur mutasawı{lar arasında ütida
etn§ hıristiyanlar ve mühtedi çocuklart da nadir değildir.

Türk camiasına giren Yunan, islav veya LAtin unsurlann
§ayrsı ne olursa olsun bu ütida kyefiyetleri yeni imparatorluk
cemiyetinde ve müitinde tesir yapmaktan hAli kalamazdı. Fa-
kat bu karmakarışık unzurlann içeri sokulmasından sonra artık
ıaf Altay'lı bir muhit ve cemiyet mevzrıbahs olamazdı.

Tiirk, iııristiyan ve mifütedi unsurliar erasında yakınlık, şe_
hirlerde düa barizdi.

Muhterem Profesör Fuat Köpriilü diyorki: <Şehir hayatı
müslim ve gayri müslim unsurları kültür itibariyle birbirine
yaklaştırmağa ve farkları azaltmağa yardım ediyordu. MevlAna_
nın vefatında da yalnız müslümanlar değl, hıristiyanlar ve mu_
ıeviler dahi matem tutmuşlaıdİ. Hıristiyanlık dewesindeıı ewel
yerleşmiş olan bir çok örf ve Adetler müslim ve gayri müslim
unsurlar ,,arafından ayni suretle muhafaza ediliyordu. Anadolu
t{irlıleriyle beraber yaşayan rumlar ve ermeniler tiirkçeyi ö§
renmişlerdi. bir çok türkler dahi rumca öğre-nirlerdi. Bir çolı
tilrklerin rum ve ermeni kxdınfufl1 evlenmeleri bu imtizaca çok
hizıııet ediyordu.»

Bu yabancı unsuılann, Türk cemlyetine sokulması, eı,i
ota için sırf zararlı neticeler verdiği iddiasında değüz. Bilakiı
bu tecrübeli ve mütehassıs unşurlarrn yardımı büyük bir faide te-
ınln etmiş oldufuna inanmağ tercih ederiz. Şunu da biliyoruı
H, yabancı asıldan gelmiş bir çok mütehassıslar, barutun ve irl
çapta topun heniiz taamüm etmemiş olduğu bir devirde, ordunun
ftıı servislerinde çok faideli olmuşlardır. Fakat burada münha-
ıran millt kültür bakımuıdan mütalAa ettiğimiz için yalnu Bizaııi
tedrini belirtmeği zaruri görllrüı

l
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ŞAaK TEYEKKÜLÜ

kadere inanmak ishm Amentüsüne {ahilür -
Bazı miislüman ilihiyatçılar iradei cüziyeyi inkAra ka-
dar varrrlar - kaderin hakiki mAnası - kaza ve ka,
dete inanmak zihniyeti dini esastan alınma değil,
tasawuf tesiri neticesidir - Ilıristiyan Orta Çağının
felöketine sebep olan anyı zihniyettir - Garp ıönesans
ruhunu gördüğü anda islöm Alemi mutasawuf kaıan-
lülarına dalmıştır - Ozanlar ve dervişler - Elçi Du-
besque'in müşahedeleti - Kont de Moltk6'nin mülA-
hazalan: Nezib muharebesinde mağlüb o1ro Çilt1 şi|Ahı
değil, müneccimdir - Atatürk ve İnönü de Moltkd'nin
kehanetini tahakkuk ettimişlerdir.

İşte bir ruhi halet ki, hiç şüphesiz fiirk atalar ruhunun me-
yelAnlariyle taban tabana zrttır. Ana yurdunda bütün hayatını
insanlarla, yırtıcr hayvanlarla ve tabiat unsurlariyle mücadele
lıalinde geçiren, daima tetikte duran, silAh elde mütemadiy€n ye-
ni ufuklara doğru koşan bir millet, mütevekkil, kaza ve kadere
inanır, murakabe ve istiğrak içinde yaşar bir hale gelebilir mi?
Halbuki şarklının kaza ve kadere inaması keyfiyeti bütiin islAm
milletlerinin mukadderatı tizerinde çok müessir surette nafiz ol-
muş ve Türk milletini, tesirinden tamamen azAde tutmamış bir
tarihıl vAkıs teşkil etmektedir. Kaza ve kadere inama, islam .l,
mentüsüniin temel kaidesini teşkil etmez mi? Gerçek Muhammed
dini, bütün müminlere kadere inamağ, yeryi.iziinde iyi veya kiİ.
tü her şeyin Allabın iradesiyle olduğı,na, Allah emretmedikçe bir
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ağag yaprağının bile kımıldamadığına iman etıneğ emreder. Böy-
le bir dini akideye bağlı olan insanlar, gayet tatıil olarak l8&ay
diden ve tevekki.ilden kenülerini kuıtaramazlar

islAm öleminin büyük bir kısmı asırlardan beri kadere iman
aLidesile meşbudur. Ve şark te...ıekkülünün, kader hakkındaki is-
llm Amentiisünün tabii bir neticesi olduğu haklıındaki umuml
lranaat bundan doğmuştur. Fakat din bahsindeki bütün diğef
meselelerde otrdufu gibi bunda da din ile_tasavrrufu, yahut sözüm-
ona dini (pseuilo, religion) birbirine karı$ırmaktan saiunmak
l8zımdın

Din telAklıisine göre, lıader, katiyen tevekkül demek değil-
dir; iıadei ciiz'iyeden feragat nAnasrna da hiç getrmez. Kader,
Allahın iradesi demektir. islAm Amentiisü, gerçi, diinyada ce-
rpyan eden her şeyin Allalun iradesile vulçu bulduğuna inaıı,mağr
ömiıdir. Fakat, Allahın iradesi, ancak tabii kanunlarla tezahur
eder. Meseıa, biri müsbet diğeri menif ilıi elektrik cereyanuun
çarpışmasından husule gelen yıldınm, Allahın iradesile vücut
bulur. Büyfü balık kügfü balığı Alla}un iradesile nıtar. Falıat
bu, ferün iradei cüz'iyesini inkAra sebep teşkil etmez. Bil§kis,
gayretin mük§fatlandırılırıası ve her tiiıtü kötü haıeketin ilAhi
adaletle cezalandınlması, Allahın iratlesiledir. çünkü bir tabiat
kanunudur. İk mtlsltlman olan Tiirkler, kadere bu şekilde inan-
mışlandır. Bu inanış, mukadderatın kendilerine tevdi ettiği va-
ıifeyi atatar geleneğine, yasalannın ve tiirelerinin icaplanna
uyara§ yalın lulıç yerine getirmeğe devam etmelerine mAni ol_
mamıştır. Atalar geleneğine uygun olarak harehet etmek kader
fuabı idi

Fakat yukaııda da gördüğUmüz gibi, Muhammed'de,ıı bir [<aç
ıesil sonra, hakikl dini, misük ceıeyanlar örtmi.§, mahiyetini
bozrrıuşfur. İsllm dUnyasını istilA eden bu mistik cereyanlar oı*
tı çağ.hıristiyanlığınırı fel6ketine se-bep olan apl dini gercJıa1.
lıldır.

Orta çağ hııistiyantğ, esaıı iübaıile nedir? isA dininin
mistiklik halinde tereddisi değil mi? Papaslar ve nı!ıaniler, gü
İıymetli ilmt yaıları, kiltüphıneleri siisleyen binleıre el yar,
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masııu silip, bunların yerine yedi kat semalardan, çes,_t çeşit, bınrf-
lara ve nevi'lere meıısup ilAhiardan, meleklerderı, cins cins ce-
trgnnemlerden, cennetlercien bahseden güya dini yazrlar yaz-
mağa başladıkları anda, orta çağ zulmetleri dünyaya çökmüştür.
Bu hayal Aleminde, alelAde insan için, tabiatın emrettiği ve aklı
selirnin kabul ettiği şekilde hakiki hayat için hiç yer yoktu.

Renaissance, yani rslahat ve teceddüt hareketi, garpte, Orta
Çağ mistiiıiiğinin zulmetlerini dağıtmışhr. E'akaÇ yukarıda da
gördüğümüz gibi tam ayni tarihte, ayni mistik tezahürlerle, is-
lAm Orta çağı başlamıştır.

Asrrlarca müddet islAm dünyasrnda ve kısmen Türk cemi-
yetinde hüküm süren şark tevekkülü, yabancı diyarlardan gelen
bu mistik cereyanların Orta çağ lııristiyanlığr devrinde garba
hAkim olan ayni cereyanların neticesidir.

Orta çağ skolastik felsefesine bağlı fikir muhitlerinde doğan
bu mistik cereyanlar, bütiin islAm memleketlerinde dini tarikat-
lere mensup binlerce nıisyonerin delAletiyle halk tabakaları ara-
sma çabucak yayılmıştır. Türk halk'tabakaları, bu propagandanın
tesirind en }ıurtulamamıştır.

Türk halk tabakaları, bu misyonerleri, vaktiyle, ayni ya}rma

usullerini tatbik eden ozanları karşıladığı gibi karşılamıştır. Vak-
tiyle, ozanlar da, çalgılarıru yanlarına alıp şehirden şehire, vaha-
dan vahayı, kasabadan kasabaya böylece mütemadiyen dolaşır_
lardı. Fakat Ozanların eser ve netice itibariyle tarikat misyo-
nerlerine benzeyen hiç bir tarafı yoktu. Onlar, 5rurtlara, ordu-
göhlara, uluslara neş'e, canlılık, şetaret, bazan da dini heyecan
götüriirlerdi.

Hem §air, hem musikişinas, hem hekim, hem müneccim ve
sihirbaz olan ozanlar, milletin üzerinde, eşsiz bir niifuz ve tesir
icra ediyorlardı.

Bu müteaddit içtimai vazife sayesinde, bu ruhanl reisler, ce-
miyet muhitlerinde daima hazır bulunuyorlar ve halkrn bütün
sıruflan üzerinde manevi ve fikri tesirlerini yapıyorlardı. Padi_
şa}un veya Han'ın saray erkAnındandılar. Hükümdarlar, sefere
çıktüları zaman bile, ozanlarını yanlarına alırlardı. Giindi.iz ya-
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pılan rnu}arebe veya kıta_l bittikten s.inTa. stıı:i <ızaı'a qalirdi.
Ozan Kibuj'unu alıp bir destan okumağa başlar, şu veya bu ata-
nın şanlı hir menkıbesini anlatır; hamasetli bir şiir söyler, ırkın
savaşçılrk gayretini yükseltir, Kibuj'unu çalarken, savaşçı step
havaları terennüm ederdi. Muharebeyi sevk ve idare eden baş-
kan bu suretle, yakın ve uzak maziye ait şan ve şerefi anmak
fırsatınr bulur, gayretini artırır, ertesi giin vazifesine, daha bü-
yük bir hararet ve heyeeanla başlamak imkAnını elde ederdi.

Ozanlaı:, Selçukilerin, Anadolu beylerinin ve Osmanlrlarrn
ordu birliklerinde dahi hususi bir mevki sahibi idiler. sivil cemi-
yet hayatıııda da, ozanlar sınrfi, en mümtaz ve en muhterem
mevkie sahipti. Kibujları ellerinde, ordugöhtan ordugAha, böl-
geden bölseve gider, mazideki kahramanlarr öven destanları ve
Oğuznameleri okur, terennüm ederlerdi. Hangi tören, hangi ka-
bul resmi olsa, ozan mutlaka, Kibujunu alıp oraya gelir, ataların
hamasetini kutlardı. Bir çok ozanlar kendileri de bahadırdılar.
Savaslarda kendilerini göstermiş muhariptiler. Sefere çıkarlar-
ken, Kibujlarını yanlarına almayı kat'iyyen ihmöl etmezlerdi.
Yaııi oza,nlar kahramanlık islerinden bileı,ek 1,2!19{ılı,1e;,Ci.

İstitrad olarak şunu söyliyelim ki, bu esaslı meziyet, garp mil-
letleri nezdinde, bir çoğunu kendileri tertip ettikleri destani sar-
kılarla ayni rolü o]mayan ve gurbet.ozanları olan meşhur Tru-
,bador'lar da yoktu. Ozanların anlattıklan menkıbelerle veya te_
rennüm ettikleri şarkılarla uyandırdıkları heyecan bazan o de_
rece şiddetli olurdu ki, dinleyenler, takdir ve hayranlıklannı gös_

termek için, neleri varsa çıkarıp verirlerdi. Ozanlara, kendi muh-
teşem libaslarını, mahsus bir lttuf olmak üzere hediye eden zen-
gin kimseler de vardı.

HülAsa, islAmiyetten eı,,velki Türklerin başlıea fikri gıdasını,
ozanlaTın c'lestani hikAyeleri, savaş şarkrlan ve halk şiirleri teş
kil ediyordu. Bu hikAyeler, bu şarkılar ve bu şiirler, milletin
kahramanlğını artrrmak ve milli kültürünü beslemek için tam
yerindeydi.

Türk aşiretlerinin ütidasından bir asır sonra dahi ozanlar,
islim diniıin icaplarııu yerine getirmekle beraber, eski örf ve

_
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§detlerini, bütün an'aneleri ve milli müesseseleıini muhafaze
eden Türk ahali arasında, içtimal vazifelerine devam ettiler.

Fakat, dervişler ve rnutasawıf misyonertrer araya gindikten
sonra vazi5zet kökiinden değişti. Tarikatçılar ozan'ın yerini tut-
tular. Derviş, Oğuzname okumuyor, Altay'ın şanlı destanlarını
terennüm etmiyor, Kibuİ çalmıyor, hattA dünya işlerinden bah-
seimiyordu. Onun sözlerinde Allahtan, meleklerden, cennetten,
cehennemden ve halkın milli ruhunda akis 'bırakmayan bir sürü
ınücerret ıneselelerden başka bir şey yoktu.

Ozan'rn yerini derviş alalı beri, gençliğin terbiyesi de bir
başka istikamet tutmuştu. Vaktiyle, bir delikanlı kemale gelin_
ce, ailesine lAyık bir isim taşıyabilmek için, şu veya bu şekilde
bir kahramanlık hareketiyle kendini gösternek mecburiyetin_
deydi. Fakat, tasawuf, Tiirk muhitlerinde kök salınca, göder
ahrete, mücer4et mefhumlara, hurafey,e teveccüh ttmişti. Cemiye_
te yeni giren'fert, tasawufi tatbikat ve mütalAalarla kendinl gös-
termek mecburiyetinde bulunuyorlardı. İdeal, at yarışlannda, ve
delice at koşturmalarda, avolıkta, insanlar, hayvanlar ve tablat
unsurlariyle mücadelede temayüz etmekten ibaret değildi. Zaviye
arkadaşlan arasında mtimtaz bir mevkie sahip olmak, tarikato
has tasavı.uft tatbikatla ve §yetlerle, Allah'a mümkiin mertebe
yaklaşmak ideal olmuştu. Artık şimdi aranılan şey, hareket ve
canlılık değil, ancak teklrenin bir köşesinde istiğraka dılmak, bü_
tün ditnya endişelerinden tecerrtit etmekti. Artıtr eski zimaıı-
daki enerjiden eser kalmamıştı. Enerji, şimdi, lsml Celfili, saJnsız
defalarla huşO ile zikretmek, tarikate mahsus süirli sözleri, eez-
be hü gelinceye kadar tekrarlamaiıta kendini gösteriyordu.

önee, tarikatlerin tasawuf sahasındaki tedrisatı. sayesin-
de tekkelere giren rehavetkAr murakabe zihniyeti, beşer faaüye-
tinin diğer süalanna yayılmakta gecilımedt

Ne islAm dini ile, ne Türk nıhunun sünuhatlyle htç allkası
otmayan, lıu mlirakabe zihniyeti ve bu mtstik teıeddi osmanlılaı
dewinin daha ilk zamanlarda kendini göstermiştiı o devirdeki
Avnıpa eJebiyatında, buna dair bir çok misaller bulunur. ka-
aunl slileyman nezdlnde elçtlilr efon§ olan Dı§beq, mektuptann-

ı
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dan birinde, o sırada İstanbul'da hülüm süren ve giinde 1000,
2000 kişinin ölümiine sebep olan veba salgırunı uzun uzadıya
anlatır. Elçi, Türk üainin, kayıdsızlığ, sükünet ve tevekkülü
karşısında, hayret göstermekten kendini alamamakta ve şu hük-
mü vertnektedir: «Çünki, ne zaman ve nasıl, hayattan ölüme ge-

çeeeği, Allah tarafından, her kulun alnına yaalmış olduğuna sa-
mimiyetle kanidirler. Eğer Allü ölümü mulçadder kıldıysa, on-
dan lıurtulmak için uğraşmak beyhudedir. Aksi takdirde, endi-
şeye düşmek ve korkmak delilik olur. Bundan dolayıdır ki, Türk-
ler, vebalılara ait eşyaya el sürmekten korkmazlar. El stirerler,
hattö bu esya hastalarrn teri ile ıslanmrş bulunursa, onunla ken-
di yüzleriııi silerler. Bunu yapanken,eğer ecelleri gelmemişse,
hastalığn kendilerine sirayetine imlrln olmadığnı söylerler. Bu
yiizden salgın tahribatı gitgide artıyor, bazan, bütün bir aile
kiiikünd,enıı süprülüyor. »

Elçi Dusbeq kendisi salgından korunmak içln, ikametgfl-
hını bir müddet için Büyük Ada'ya naklettiğinl, biraz daha ile-
ıide anlatıyor. Fakat, kendi imparatorile Padişah arasındaki mü_
nasebteler gergin olduğundan ve fiirk makamlan, lrendisini, bir
aevi rehin.s gibi sıkı tarassut altında bulundurduklanndan, Ka-
nuni Süle3ıman'ın veziri azaını Rüstem Paşa'dan, evini naklet-
mesine müsaade istemek mecburiyetinde lıalmıştı. Rüstem Paş
meseleyi ps.dişaha nat<Ietmiş, o da ona şu cevabı göndermiş: «Bu
talebin, bizim elimizden kaçmağa çalışmaktan başlıa bir sebebl
olamaz. Bilmez misiniz ki, veba, Allah tarafından gönderilmiş bir
tAu,ndur ve Al]ahın emirleri, ne yapılsa. değistirilemez? Allahın
iradesinden kurtulmak için kaçrnak imkinı yoktuı Eğer benim,
vebaya kurban olmaklığm, Cenabıhak tarafından takdir edilmtş-
se, başka tarafa gitmek ve saklanmak faide vermez. Tlun benim
ıaraJnma .ta girmiştir. Halbuki ben yerimden kımıldamaüm.»

Padişahın cevabı, elçinin; ikametgAh değiştirmek için iste-
üği müsaadeyi vermemeğe matuf bir bahaneden ibaret olabilir.
Fakat bu cevap, o devrin umuml zihniyetine terciiman olmak-
tadır ve bunu samimi tel§kki etmemek için hiç bir sebep yok-
tur.

]
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Bu müteassıp ve hurafepenest zihni_vpt, milleün manevi kuv-
vetlerini birer birer tahrip etmiştlr. Milletin ruhunda saklı as-
kerl meziyetler, teşkilatçıl* ruhu, disiplin ve küramanlık, biı
müddet bu yeni zihniyete mukavemet etmiştir. Osmanlr impara-
torlufu, teirnik terakki ve hayat seviyesi bakımrndan, öteki mil-
letlerden geri kalmakla beraber, bu meziyetler sayesinde, asırlar_
ca dayandı. Arasıra, az çok derin sarsıntılar geçiriyon az çok fe-
löketli kayıplara uğrayordu. Fakat, ruhunun esasııu teşkil eden
bu askerl meziyetler sayesinde, imparatorlufun temelleri sarsıl-
mıvordu. Ancak, gitgide, mistiklik, taassup ve hırafecilik, as-
kerl mahfillere de sokulmak imkAnını bulınuştu. Asker hep ayni
askerdi, yüreğinde hep anayurdun yaylilarrnda vücut bulan ayni
küramanlık vardı. Fakat ordular, fenni esaslarla, salim ve vAzü
fikirlerie deği]. mistik ve müteassıp kafalarla idare ediliyorsa, as-
ker ne yapabilir? Uzun bir mukavemet dewesinden sonra, biz-
zat ordu da mistik]iğin, caı:esiz. kurbuıı oldu.

Mistik zihniyetin askert sahadaki muzır ve tehlikeli tesir-
lerine dair sa5nsız misalleri burada zikretmek çok uzun süreı
Binleree misalin arasında, bir tek tipik misöl zikretmekle iktifa
edeeeğiz. Bu misali fiirk zihniyetini ve Türk milletinin hakikl
seciyesini en iyi anlamış yabancılardan biri olan meşhur Kont
dö Mcit1...e'nin mektuplarrndan lktibas ediyoruz. Yeniçerilerin
imhasından sonra, yeni Osmanlı ordusunun tensiki işiyle meşgul
olan yiiksek riitbeli ilk ecnebi subaylarından biri odur ve Meh-
jmet Ali'nin ordularile fuinci Mahmud'un ordulan arasında ya-
pılan Nezip muharebeşine bilfiil iştirak etmiştir. Bakrnız, Moltke,
Tiirk mil]eti hakkında ne divnr: «Tiirk m,illeti, rniise]lah mi]l"tin
en canlr öÜeğdir. Orağnı işleten bir çiftçiye, kalemini qmatan
bir kltibe, hatti eteğni tutup kalürmış bir kadına tesadüf etse_

niz, karşınızda, silAlunı kavrayan bir sil6hşdr var zannedersiniz.
Tiirk otururken ata binmiş gibidir, yürürken keşfe çıkmış bir
eskere benzer. Her tiirkün karşısında, kuwetle müsellAh bir in-
sanrn itimadını ve huzurunu görürsiiniiz. Tliık, dünyaya gözi.inü
aetıöı giin,denber' s;tfiftl1dır. Ontı,n içinCir ki, hayatta, sükünetle,
huzurla ve itimatla yürür.

I'akat Nezip hezimetini nasrl izah etmeli? Nasıl oluyor dı
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Sultan Murad'rn ordularl alelöde bir vilöyet valisi Mehmet Ali'-
nin, Mrsırlı. olan ordulan tarafından yenilir?

Moltke bu suale şu cevabı veriyor: «Nezip muharebesini ne
Mehmet Ali kazanmıştır, ne de onun ordulaıı. O muharebeyi,
hirafe ve mistiklik kaybetmiştir. Nezip'te yenilen, Tiirk ordusu
değil, muharebe plnnıru müneccimlere yaptıran ve düşmana hü-
cum emrini yıldızlardan bekleyen kumandandır».

Kahraman fiirk askeri, böyle kumandanlann sevk ve ida-
resi altında bulunursa ne yapabilir?»

Filhakika, padişa}un ordulan Mehmet Aü'nin ordulariyle
karşılıaştıkl€ın zaman, Türkler çok mükemmel bir vaziyetteydiler.
Dö Moltke. vakit geçirmeden düşmana saldırmağ Hafız Paşaya
tavsiye 6tm!şti. Had,z Pa,şa. dö Moltke'nin tavsiyesine uymak is,
temedi. Çürki, giinlerden Cuma idi, ve miineceimlere göre, Cuma
ve Çarşamba giinleri, uğursuz giinlerdi. Bu sayede Mısır ordusu
kendini toplamağa, hazırlığnı tamamlamağa ve Hafız Paşa or
dualıını yere sermeğe iınkan buldu.

Dö Moltke şu kanaati belirtiyor: «Müneccim Tiirkiyeden ko-
ğulduğu giin, yıldızların harp işlerine kanşmalarına müsade e-
dilmediğ gün, fiirk ruhu, tarfüte tekrar parlayacak ve silAh kul-
lanmak için yaratılmış bu küraman millet, eski şa§asını bula-
caktır.»

İşte Atatürk, İnönü ve mesai arkadaşlan bunu çok iyi anla,
dılar. Onlar, anladılar ki, Tiirkiyenin selAmeti. her şeyden ewel
mistikliğin ortadan kalkırıasındadır.

Bu ,muci:zeyi bir kalemde halk ettiler. Asırlardanberi kfü
salan içtimal müesseselen uzun asırlardanberi, büttin halk taba-
kalar,,nın kabul ettiği inaııçlar, bir giin içinde, mucize nevinden,
kökünden süprüldü. Bu suretle, Kont dö Moltkehin kehaneti de
tamamen hakikat oldu. Miineccim, yani rnutasawıf, Kemalist
inkılibının yapıcıları tarafından, memleketten kov-ıılur kovulmaz,
Ttirk ruhu tekrar kendisini göstermiş ve Tiirk milleti mukadde_
ratının yolunu tekıar bulmuştur.



FasıL §tI
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fiirk ılili ve islAm milletler arası dili - Bu islAm-
ler arası dilinin, tıpkı garp milletlerinin Yunan _ latin
dili gitüi. milli mahiyeti yoktur - İsmail Habib'in nıü-
talöası - Türk güzidesi milliyetsizleştirilmiştir _ Asil.
ler ve avam - Dimağ artık bünyeye hAlıim değildi vc
bünyeyi hiç bir dimağ idaıe etmiyordu - Osmanlr im_
paratorluğunun inhitah sebebleri - İnhltat devıindo
Türk milleti, atalar mirası hasletlerini kaybetmemiş-
tir - Pıens Eugene'nin siideri - Hasta adam Osmanl,
ldaresidir, Tüık milleti hasta değildir (Lord Beacons-
field) - Bir selAmet çaresi peşinde.

9 asırdan fazla siiren islAmiyet dewindelri Tiirk tarihinin
hususiyetlerinden biri, hiç şüphe yok, ikitiktin kiiltiirel it<itili
dilde ikilik, dinde iki.iik, cemiyette ildlik, eğer t§bir calzse, hatü
ruhta il<i[k vardı.

İsHmiyetl kabulden beıi, yani 10 uncu asırdan 20 inci asra
kadar, otuz ş:ne önce Gök Alp türkçülük hareketinin uyaııma-
sından ewel, Türk milleti, biinyesi ve özğ birbiıinden temaıneD
ayn iki dil kullanmak zorunda kalmıştı. Bir taraftq dkur ya_
zarlann, giizide tabakaya mensup sınıfların kuııandıkıan, fuıam
milletler sra§ üli; öte tarafta, halkın, ot<umag yazması olma-
yanlann konuştufu atalaı üIi, yani Ttlrk dili vardı.

«ısıam milletler aıas» ,liıi t§birindeıı neyi kasdettiğimizı
|,ah eheği liizııırısıız göriiyonız. Bıına, umııniyetle Aıapga de-
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nlyor. Bizee, şöhreti clhanı tutmuş İbni Sinalann, FArabilerin, ve
Birunllerin, Ti.irk olan bütün bu aşhsiyetlerin ve yüzlerce fiirk,
ıranlı, Hintli müellifin kullandıkları, zenginleştirdlklerı bir dile.
Arapça demek doğru değilür. Gerek Arap münewerlerinin, ge-
rek diğer ıslAm milletlere mensup münevverlerin kullandıklan
bu dile Arapça demek, bu dilin, yalnız Arap ruhunu aksettirdi_
ğini, kabul etmek demektir. Halbuki, F$rabilerin ve İbni Slna-
lann dahi lrullandıkları dil, bütün, islAm milletlerin müşterek
ruhunu alrsettirir. Rönesans'a kadaı hemen bütün garp millet-
terinin iliın, din ve edebiyat lisanı olan ıetin diü, yalnız Latium
yerlilerinin malı mıydı? Onlar, uzun asrrlar devamınca, LAtin_
ceyi kullanan ve zenginleştiren binlerce miinewer ve okumuş
tnsan arasrnda, gayet küçük bir varlık teşkil ediyorlardı.

Esasen Rönesans'tan ewel, fikir Aleminde hiç bir milll rengi
olmayan iki dil hlkimdi. Bir tarafta, Lötin dili, bütün hıristiyan-
garpte; öte tarafta «İshmlar arası dili» büti.in müslüman şarkta
kullanüyordu. Fikir lisanı diyebileceğimiz bu iki dile, hiç bir
milll mahiyet izafe edilemez. yalnız şurasını belirtmek gerektir:
Arapçanın fazla olarak kudstlk sıfatı da vardrr. LAtincenin, kili-
se dili olmskla beraber, tam bir kudsiyeti yoktu. Fikir Aleminde
lAtince ahdi atlk ve ahdi cedit, gökten, bu dille neızil oldrııklan
lçin değil, bütün garp milletlerini hAkimiyeti altında tutan Roma
imparatorluğunun resmi dili olduğu için kullanılıyordu. Halbu_
Li Arapça Caha başlangıçta, müminler için, mukaddes dil olmuş_
tu. İsmail Habip, islAniyetin şark milletleri arasında taammüm
ettiği ilk asırlar zarfında, bu meseleye dair nasıl bir zihniyet hü-
küm siirilüğiinü, hulAsatan, şu şelrilde antatıyor: «İslAm millet-
leri arasında yalnız Kur'anıkerim değil, Alahın peygamberine hi_
tap için kullandığ lisan dahi mukaddes addolunmuştur. Madem-
ki Allah peygamberiyle arapça konuşmuştur, bu dili kullanmak
her müslünıanın vazifesidir. Artık arap olmayan milletler için
ırapça öfrenmek bir vasıta değil bir gaye idi... Bu zihniyet sa_
yesindedir kı bidayette sade ve iptidal bir çöl dili olan Arap lisanı
yalnız Arapların değil, bütiin islAm milletlerinin inkişafına hiz-
met ettikleri bir dil haline gelmiştir... Birinei Arap lOgati, Fara_
bt'nin muasırı olan Ebu Naşı İsınaiı namında bir Tilrk tarafın-
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dan yazrlnr:.ştır. Bu lügati bitirdikten sonra Ebu NAsır Araplan
demiştir ki: Dilinizi Arap olmayan biıinden öğreniniz.

Arapçanın, esasrnl Kur'andan, dinden ve ülühiyetten aldığ
bu üsti.inlüğün neticesi, rrak'da, Suriye'de, Mrsır'da ve daha baş-
ka yerlerde. yığın yığın milletlerin, kendi dillerini ve ki.iltürlerini
terk edere!: Arap milletine temessül etmeleri olmu$ur. Türk
milletleriyle İran milleti bu tam temessülden kurtulmuş ve ken-
Ci dillerini muhafaza etmişler. fakat Arap dilinin fik]r saha,s,,n_

daki üstünlüğüne mukavemet gösterememişlerdir. Türk ve İran
müelliflerinin çoğu, fikirlerini bu lisanla ifade etmişlerdir. Bun-
lardan bazrları, kendi dillerinde yazı yazdıkları zaman da, o ka_
dar bol arapça, kelime, t§bir, ıstılah kullanıyor ve öyle arapça
cümle şekilleri tatbik ediyorlardı ki, bu lisanı bilmeyenler, oku-
duklarını anlıamak imkAnını bulamıyorlardı. Sadi gibi büyük

han şairleri, Fiizull gibi büyük fiirk şairleri, şiirlerini kendi
milli dilleı,iyle yazdıklan zehabına düşmüşlerse de eserleri arap_

ça'dao başka bir şey değililir.

Bu itibarladır ki, Türk müellifleri ve mütefekkirleri tarafın-
dan bu lisanla yazılmş olan eserlerde Türk ruhunun hususivet-
lerini aramak beyhude olaeağnr söylemeğe hacet yoktur. Bunla_
nn kullandığı lisan ve vücude getirdikleri eserler, bütün islAm
milletlerin müşterek malıdır. Eğer dil ruhun aynası ise, isllm
milletler arası adını verdiğimiz üsan, atalar ruhiyle hiç müna-
sebeti olmayan sentetik ruhu aksettirmektedir. Kenili üllerini
bırakıp «islAm milletler arast» dili kulanan Tiirk miinewerleri-
nin, nihayet, islAm milletler arası kültüriinü dp benimsedikleri
aşikArdır. Bu müneverlerin hemen hepsi yalnız Arap - İran dili,
ve bildiğuiiz mistik telAkkilerin tesiri altında kalmış, ilAhi5ıat
bilgilerinden başka bir şey öğretmeyen medreselerin mahsulü idi_
ler ve milliyet prensibi, daha Avnıpa'da kendini göstermeden
ewel milll şurıru kaybetmişlerdir. Bu münewerler ne Türk, ne
Arap, sadece müslümandrlar. Hayata ait hareketleri, füü ve şe_
riatin tesis ettiğ prensiplere uydurtnak lAzımdı. Onlann naza_
nnda diinyada iki zümre insan vardr: Müminlerle kAfirler. Bü_
tiin }uristiyan milletler, luristiyan sıfatiyle a5mi ziimreye ithal

a
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ediliyordu. Buna mukabil, bütün müslümanlar, asılları, dilleri,
milliyetleri ne olursa olsun, ayni yurdun çocuğu, ayni milletin
efradı sayilıyordu. Ezcümle saray erkiru ve idare rüesası milli-
yetsiz diye vasıflandırrlmak lAzımgelen ziimreye, m€ıı_
suptu. Buniar tarih bakımından, asıllanna ve menşelerine ait her
şeyin cahili idiler. Yalruz islAm tarihinin hAdiseleriyle alAkadar
oluyorlardı. Peygambere, imamlara, halifelere ait menkıbe ve
ilAhiyatçılara ait küçük lııssalar, en ziyade zevık aldıkları başlıca
mevzulardı.

Binaeııaleyh bu Türk güzideleri, atalar ruhunun hususiyet-
lerini, anca]( uyuşuk bir halde muhafaza eden Türk _ islAm sen_
tetik ruhunu temsil etmekteydiler.

Buna nrukabil, haik ve avam, islAmiyet cereyanına kendisini
tamamen }:aptırmış değildi. Halk, her şeye rağmen, kendi dilini,
kendi kültürünü ve atalar mirası ruhunun meşbü bulunduğu
manevi telAkkileri islAmiyet dewinde dahi muhafaza etmiştir.

Eslii Türkler:n Tanrısı halkın ruhunda hAlA yaşıyordu;
rnilliyetlerinden teaerrüteden,,rniinevverlerle katlyyen Lıir-
leşmeyen }ialk sınıflarına mensup insanlar camilerde «Allah» a
ibadet edivorlardı, fakat için için, Tanrı'ya tapıyorlardı. Halk
Allahın lisaniyle, mAnasrnr anlamadığı bir takım dualar kekeli-
yor, fakat kalben, her kelimesi Tanrıya kadar yükselen, o Tanrının
dilinde mijnacat ediyordu. Atalrınrn an'anesi ve zihniyeti, ona, o
dilde öğretiJınişti. Binlerce atalar sözü, binlerce hikAye, onlara ne-
sildeıı ne:ıilc '!ıu lisanla iııtikal gfunişti. Haika atalarının ka.hra-
manca ha1,31rru hatırlatan destanlar ve efsaneler, Türk dilile an_
latılmakta ve millf an'anenin mukaddes ateşi devam ettirilmek-
teydi. Ilalk, ruhunu öz sünuhatını, hep kökü mazinin karanlıklaıı
arasına datan türkçe şarkılarla ifade etmekteydi. Ruhun aynası
olan dil, kAh şuurlu, kAh gayri şuuri bir şekilde, onun en mahrem
duygularırıı ve fikirlerini aksettiryordu. Halkın dili olan konuş
ma ]dili ile, güzi,denin dili olan yazr dili başka başka olduğu ve hal_
hn <<fo]klonı>> ile giiziden',n edebiyat arasınCa hiç iır,ünasebet bu_
unmadığı için, milletin bu iki lıısmı arasında esaslı bir rabıta yoktu.
Güzide sıruf gövdesi olmayan bir baş ve beyindi, halk tabakası ise,

lı:L]I{K ftuİIu
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.beyinsiz bir gövdeye benziyordu. Halkı az çok istihfaf eden giizide
ıınıf, milli kiiltürden 3ıtgide uzaklaşıyor, güzidenin tumturaklı ifa-
delerinden ve hulyalarından hiç bir şey anlamayan halk ise, tah,
sili olmadiğ igin, ifadeden Aciz bulunduğu rnilll p5rouo meye-
linlarına gitgide düa fada sarüyordu.

Bu böyle oldukga, Osman'ın ilk üfaü tarafından kurulan
muhteşem binanrn sarsılmasına şaşılır mı? O bina artık ayakta
duramıyordu. Çünki beyin gövdeye hakim değildi ve gövdeyi
idare eden hiç bir dimağ yoktu. Türklerin ancak, başlarında kud-
ıetli ve itimada lAyık bir başkan bulunduğu zaman şa'şaa saç-
tıklarınr görmüştük. Ancak o zaman çok sılu bir disiplin büttin
bir milleti yiirütüyor, Küramanlık ve ,feragat rnucizeleri yara-
tıyordu.

Atalar nıhunda mevcut hasletler halk sınıflarında yaşa_

mağa devam ettiği içindir ki, Tilrk'ün can düşmanlaıının bile
itiraf ettiği veçhile, Tiirk milletinin inhitatı, tealisi kadar şanlı
ve kahramanca olmuştur. Kumandanlar, idareciler, zimamdarlar,
milleti uçurııma doğu sürüklerken, milletin kendisi, hep, atalan
gibi ayni kahramanlığr, ayni ruh asaletini gösteriyordu. idarec:lerin
manevl sukutundan istifade eden düşm"r,ler bile, her şeye rağmen,
vazifesini, rılvi bir feragatle yerine getiren bu kahraman millete
karşı hayranlıklarını gidiyemiyorlardı. En büyiik düşmanlanı
itirafları arasında, Tiirklerin korkunç kudretine ilk darbeleri in,
dirmeğe muvaffak olan Avrupalı askert ümeranın ilki olan
Prens Öjen'in sözleri en dikkate şayan olanlardır.

Prens Öjen 1? inci asnn ikinci yansındaki haçlı seferini ida-
re eden başlıca kumandanlardandı. O Haçlı İeferinde, Avustur
ya, Polonya, Venedik ve bir aıalık da Rus ordulannın, Osmanl,
imparatorluğunu Avnıpa'dan koğmak maksadiyle, saldırdıklan-
nı görüyoruz. Onbeş yıldan fazla si.iren bu sefer esnasında Tiir_
Liye bütün Macaristan'ı, Mora'yı ve Ege adalanndan bir kısmını
kaybetti. Bu devir imparatorluğun en karanlık dewi iü. O dev-
rin en parlak zaferi olan Zaıta zaferini kazanan Prens Öjen, hü,
Liimdarı olan Avusturya imparatoruna gönderdiği bir raporda,
mağlüp di§manı hakkında şu mütalAayı beyan eüyor: «Haşnet-

ı
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lü! muzaffer olduk. Düşman kat't surette yenilmiştir. Şu anda,
T'lıeiss sulan, Tunaya doğru, şanlı icraatımızın menakıbını sü-
riikleyip götürmektedir. Fakat, haşmetl0! şunu itiraf etmek 18-

zımdır ki, Türkler, tarüin lçendilerine verdiği isme lAyılc bir
şekilde vuruştular. Öyle bir feragatle ve öyle bir cesaretle vu-
ruşarak öltlüler ki, buna yalnız Türkler kadirdir. Mağltbiyet
leri, gözleri kamaştırdıktan sonra sönen şimşek ışıklarına benzi-
yor. Ağır a$r kaybolan bir ışık huzmesi gibi, hürmet telkin eden
bir vekarla çelıildiler. Yenilmeleri zaferleıi kadar şnlı ve örnek
olmağa llyıktır.»

Mağlüp Türkler halıkında bu şekilde söz söyleyen, yalnız
Prens Öjen değildir. Eir çok ecnebi riealinin sözlerinden anlaşı_
tıyor ki, nıuharebeteri lıaybedenler, hiç bir zaman Tiirk ordulan
değil, daima ikumaıı,danlar olmuştur.

Gözlerimizin önünde, düa yeni ve daha ibret verici bir iti-
raf vardır ki, o da Lord t},eaconsfield'in itirafıd,r. İngiliz kıral_
larına Hindistan tacını kazandıran, ingiliz Başvekili Lord Eteacons-
field, 19 uncu asııda, şark meselesinin başlıca küramanlanndan
biri olmuştur. Memleketinin menfaati icabı, Lord Beaconsfield, Ba_
bıAliye karşı dostane bır siyaset tutmuş ve Osmanlı imparatorlu-
ğunun tamamiyetini müdafaa etmiştin Almanya lle Avusturyar-
aın yardımını temin ederetr, İngiliz donanmasını Boğaziçi lrıvı-
larına yollamış ve Ayastefanos muahedesini yırtmağa
muvaffak olmuştur. Lord Beaconsfleld, o ırnuahedenin yerine
Berlin muahedesini ikame etti. Bu muüede mağl0p Titrkiyenin
ka5nplarını, inkan nisbetinde azalttı. Bakınız, İngiliz Başvekili,
inhitat halindeki Türkiye hakkında ne üyon «Hasta adam, ha-
yatta olduğunu ve 

-henüz bütün kuwetini muhafaza ettiğini, son
harplerde gösterıniştlr.ı

Büyük Britanya'rın muhafazak8r Başvekilt, şı sözleıi ilAve
ederek, devietle millet arasında bir fark gözetiyor: cKudreti sı-
f:ra inmiş clan osma:,rlı imparatorluğundan değil, Titrlr milletin
den bahsediyorum. flastanın, Türk mtlleti olmadığnı belirtmek
isterim. kijıü bir idare, dahili ve harici ihtiraslar, bu asil miltetq
belki bir lıasta adam manzarası veriyon Fakıt mıtlet, bütiln kuv.

ı
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vetini muhafaza ettiğini ve yaşamak haklrına süip olduğunu, her
fırsatta, şaJianl takdir küramanlığiyle isbat ehekten geri dur-
mamaktadır.»

Nesebi itibariyle, hilAle karşı her tiirlü tahteşşuur kinilen
muarra olan Lord Beaconsfield yalnız büvük bir diplomat, büyük
bir devlet adamı değil, ayni zamanda, büyük bir kiiltilre süip,
ince görüşlü bir müdekkik, zerafet ve zekA dolu romanlariyle
meşhur bir şahsiyetti. Memleketinin menfaatlerini, gerektiği ka_
dar afaki ve bitaraf bir şekilde, hakiki mahiyetleriyle görüp,
Tiirkiye'ye karşı, rakibi Gladstone da düil, o devirdeki Avnıpa
siyasilerinin mülhem olduklan haçlılık züniyetinden sıyrıtrmasını
belki de bu zekA üstiinlüğü temin etmi$ir.

ı



FasıL XX[i.

TANZİMAT ISLAHATİ

Tan"imat hareketi imparatorluğu bafoıaktan kur-
tarü - O devrin siyasi, içtimai ve fikri simasr - İ§,
limiyet şurıru, gerek halkta, gerek güzideler zümre_
sinde hAkimdi _ MiIIl şuur hiç kimsede nevcut de_

ğildi - Devlet adamlannın sivri akrllılrk siyaseti ile
mütefekkirlerin mefkürevi amali arasrndaki farklar -Tanzimat ıslahatının ameli neticeleri - Namık kemal
ecnebi himayesinden istifade edilınesi davasınr müda-
faa ediyor - Garp Adatınr ve müesseselerini köriikö.
rtine taklide yeltenen <<frenkler» - Bütün ıslahat ve
kalkınma Amillerini şer'i şerifte gören vatanperverler

- Şeriatçilerin heyecanlı harekAtında milli ruhun gay-
ri şuuri uyaıuşııu görmek miimkündür.

Tanzimatla beraber, Türkiye için yeni bir devre başlamıştır
lri bunu, gebelik devresi diye vasıflandıracağrz. Bu devrenin so-
nunda yeni Türkiye doğdu. Bu mes'ut doğuma, İstiklAl mücade_
lesi ve Keuıalist inkılAbı esnasında, müthiş doğum sancıları te-
kaddüm etti.

Tanzimat, hiç şüphdsiz, Osmanlı imparatorluğunuq Türk
milletinin ve alelümum islöm milletler ailesiqin tarihinde çok
miüim bir dönüm noktası teşkil eder.

Ali ve Fuat paşaların teşebbi.is ettikleri tanzi_mat
hareketi, islimiyet devı,esinln son merhalesini teşkil eder
Bu hareket, Tiirk devlet adarn]annırr, btil,ük devlet_
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lerin tazyikınden kurtulmak için yapıştıkları, çok çtirük bir ha-
lAs çaresiydi. Bu çare, Türk milletini selAmet sahasına gıkara-
mazdı. Bununla beraber, imparatorluğu batmaktan lıurtardı, da-
ha tesirli başka imdat vasıtaları geünciye kadar ona zaman ka-
zandırdı.

Bu hareketin hakikt mahiyetini kawayabilmek için, önco
Tiirkiyenin o devirdeki simasına ve Avrupanın durumuna biı
göz atmamu gerektir.

tmparatorluğun kuruluşuna yardım eden manevi kuwetlen
den hiç birisi, bu ıslahat hareketinin doğuşu esnaında, ilk şek-
üyle mevc,ıt değildi. Paüşahın nüfuzu pek sarsılmıştı. VilAyet
idareleri, merkezi hükümete pek fazla kulalı asmadan, keyfl şa.
kilde hareket ediyorlardı. HattA, bazan vilAyet valileri isyan edecek
kadar ileri gidiyorlardı ve bu isyanlan bastırmak da kolay ol_
muyordu.

Osman ofullannın istinad ettikleri ordu, artılı, biı fitne ve
kargaşalık ccağından başka bir şey ileğildi. Çeşit çeşit büaneler
İe, ayaklanmalar biribirini takibe,iliyordu. trt\a, idare şubelerini
futilA etmişti. Miinhasıran şeriat hükümlerine dayanan, yüriirlük-
teki kanunlar, zamanın icaplarınr karşılayamıyordu. HülAsa,, ilk
osmanlılar da dahil olmak iizere, bütün Tiirk devletlerinin temel
taşnı teşkil eden nizam, asay§, emir ve kumanda, türc ve yasa,
asgari hadde inmiştl. Buna mukabil, Türk veya müstüman fatih-
ter karşısrnda başlıca zaaft feodalite ıejimi olan Avnıpa bu re_
jimden kuıtulmuştu, büyük devletler halinde uzuvlanmış «Orta
Asyadan gelme barbarlaıdan!ı ebeüyen kuıtulmanı11 zamary ggt_
diğine hükmetmiştt.

Osman oğullan hanedanı, kendlnden ewet geten ve pek ça-
buk inkıraz bulan diğer Tiirk hanedanlannın §kibetine mahktm
gibi göriinüyordu. Her sahada hüküm siiren inl<ııaz §millerine rağ-
men, Osmanlı imparatoıIuğunu, Avnıp nüvazenesi icaplan ayak
ta tutuyordu:

Bir taıafta Avusturya - lfiacarrstanla Rusya vardı. Bu ttom-
şu devletlen Tiirkiyeyi 1nrçalayıp, gen§ toprakl,arını paylaşmak
3ıyedni güdüyorlaıdı Fakat, onlaıa mukabil tsrşı teıafte,
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ttansa, İhgiltere, Hollanda ve üğer devletler vardı ki, Tiirkiye
ile müşterek hudutları olnadığı içın, bu parçalanmaya m6ni oI-
mak ve kapitiilAsyonlar sayesinde, fiirkiyenin iktisadl kaynak-
lannın istismanna iştirak etmek iimiüyle Omanlı imparatorlu-
ğrmun bekaşnı temine çüşyoılardı.

Tanzimat hareketini destekleyen Türk idarecileri vaziyeti ga-
yet iyi kavramışlar ve alAkalr devletlerin teşkil ettikleri iki grup
arasındaki rekabetten faydalanmak için ne miimki,inse yapmışlar_
dır. Sadrazam Ali Paşa, vefatından ewel, AMileziz'e hulAsa ola-
rak şunu yazmıştır:«Bazıları (düveli muazzama) imparatorluğumuzrı
zaptetrrıek arzusiyle ve perde arkasında ptAnlarını hazırlryoriar
dı, rakipleri ise bu imparatorluğun senığ kaynaklanndan fay-
dalanmak maksadiyle bu plAnların tahakkukuna engel oluyoıı-
lar... Toprağımıza giiz ko5rmuş olanlar gidi emellerini tatlı söz-
ler altında sağlamağa çalışırlar, ıztırap çeken insaniyeti himaye
etııek, dindaşlan zuliimden kurtarmak gibi gayeleri ileri süı.er-
len Ayru kabilden gizli emeller ve saiklerle hareket eden öteki_
ler ise Avrupa müvazenesini temin için Osıııanlı imlnratorluğu_
nun tamamiyetini muhafaza etmek li.izumunu da ileri sürerlerı.

İşte, karşılülı ve zıd menfaatleı böyle çarpışıyordu. Bu re-
kabet Türkiyeye, tutacağı yolu gösteriyordu. Ttirkiye, bir tara,ı-
fın taarruzi kuwetine karşr, diğer tarafın da tedaftil kuwetinden
istifade etmek gerekti.

Bununla beraber, bir nokta vardı ki, gerek ko,r,şu devletler,
gerek komşu olmayan devletlen iizerinde mükemmel surette mu-
tabık bulunuyorlardı. Bu da, millt istiklAlleri içın isyan ve .mü,

cadele eden hıristiyan azlıklara yardım meselesidir. Bazr devlet_
lerin, lıattA geyri şuııı,i o]arak bağlı bulundukları haçlr zihniyeti,
siyasl ve iktisadi mülfüa"alara üsti.in geldi. Milliyet prensipi kis-
vesi:ıe biiıünen bu haçlı zihniyeti, Osmanlı imparatorluğunun
dağlmasında başlıca sebeplerden birini teşkil etniştir.

Bu müessif dururıı, gerçi tanzimat hareketi önderlerini ha_
rekete getirdi. Fakat bıı haı,eket, ilk zamanlarda, vakit kazaıı-
mağa matui muvakkat bir tedbirilen ibaretti. Bu ıslahatın, hasta
adamı tamamen iyi edecek cezri bir ilAç olamıyacağ, mş'tm ne-

11
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ticeye mAni olacak yegAne çarenin,_milletin uyanmasında ve kal-
lıııınasrırda, teokrasi ve otokrasi gibi idare usullerinin kaldınl-
masrnda oldufu pekAlA biliniyordu. Fakat saray, elindeki hAki-
miyeti, ınilli hAkimiyet lehine elden çıkarmak niyetinde de_
ğildi.

Hepsi. idealist insanlar olan tanzimatçılar, o devir ricalini de-
viırnekten Aciz kalınca, riyazl inceüklere sapmağa mecbur ol-
dular. Islahatla işe başladılar. Bu ıslahat, milletin meşru haklannı
tanımak değil, daha ziyade, paüşahlar tarafindan bir talıım lü-
tuflardan, onlarr bahşeden mutlakiyet hükiimdarlarrıun sadece
iradesi ile geri alınabilecek şeylerden ibaretti.

Yani, tanzimat, milletin, doğrudan doğruya serbestiye ka-
vı§ınası değildir. Yukarıda da gördüğümüz gibi, halk, Tiirk milli
ruhundaki manevi hazinelerin şuursuz bir bekçisi idi. Halkın ha-
yatına, sentetik ruhtan intişar eden gayri milli bir takım Amiller
hAlA hAkim olınaktaydı. Fakat tanzimat yapıcılarının incelikleri
i-:,siı r.ıl;:,ıiııı]iıi i,.tü ıı rir,,,,jı.dı:1.:i idc.alici]erin he<ief tuitul<]arı kat'i
gaye}/e doğru ilk merhaleyi teşkil etmiştir.

Gerçek, ıslahatqıların en cür'etkArı olan Ali Paşa, Abdüla_
ziz'e hitaben siyasi vasiyetnamesinde üyor ki: «Milletin, mün-
hasıran hükümdann menfaatleri için çalışmağa ve tahammül edi*
lemiyen boyunduruğuna katlanmağa mecbur olmadığnı hAkipa-
yinize arzetmeği ve milletin dAvasınr hAkipayiniz nezünde mü-
dafaa etmeği vazife bildik. Heyhat ki tahtınız etrafında bulunan
zevatrn müdahalesi netrcesi:ade gayretlerirniz akim kaldı...

Tebaanrzın her biri doğrudan doğruya hAkipayinize ve yahut
sadrazamınıza müracaat edip derdini anetmek hakkını haiz ol_
malrdrr. Bıı sayededir ki memleketin hakikt vaziyetini takdir
edebilirsiniz. Bu suretle, hakikati öğrenmek maksadiyle tebdili
kıyal'et ederek halka kanşmağ itiyat etmiş olan §eleflerinizin
misalini takip etmiş olacaksınrz. Bir vakit hükümdarlar kendi-
lerini Allah mesabesine çıkararak esrar perdesine bürünürlerdi.
Ilalk onlar:n naırılarıru işitince haşyet duyarlardı.. Bugün halk
hfüi.imdar]ariyle temas etmek suretiyle onlara tapırur. Hüküm_
darların en kuwetli nıuhafızı halkın bu muhabbetinden ibaret-
tir.»
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Görülüyor ki, cür'etkAr Ali Paşa, ve hiç şüphesiz, kenüsi gi-
bi arkadaştarı da milletin haklarıru ve milli hAkimiyeti tanıtmağa
çalışıyorlardı. Fakat, padişahın mutlak hAkiırıiyeti yüzünden,
gayretleri boşa gidiyordu.

Bununla beraber, mütemadiyen ortaya atılan, milletin ser-
bestiye kavuşması fikirleri, filiz vermekte gecikmedi. Ateş için
için yanıyoıdu.

Mithat Paşa, AbdüIhamid'in bütiin saltanatı devamınca söz-
den ibaret kalan Kanunu Esasiyi ilAna muvaffak olduğu zaman,
Tiirkiyede, bir çok münevver uıısur vardı ki, muhakkak gibi gö-
riinen inhililden kurtulmak için biricik çare telAkki e&len milli
birliği şiddetle istiyordu. Orta Asya'daki ana yurda hasret ifade
etmek bakırnından dikkate değer mahiyet arzeden, Ahmet Mithat
efendinin bir iki cümlesini buraya nakledeceğiz.

Mithat efendi, 19 uncu asır sonlanna doğru şunları yazıyor-
du: <<Orta Asya ana vatanrmızdır. Osmanlı memaliki bu ana va-
tanın bir rıevi müstemlekeleri mesabesindedir. sıla ve hasret
duygusu, iertlerde olduğu gibi, milletlerde dahi mevcut olması
tabiidir. Orta Asyanın ana vatarumız olmasından iftihar duyma-
lıyız. Ecda<irmız olan Türkmenlerin eski tarüi onlann manevi
üstiinlüklerini ve askeri kahramanlülarınr gösterir. Orta Asya-
riaki Türknen kardeşlerimizin el'an-haiz oldukları hasletler hem
kendileri, hem bizim için fahrii şeref menbaı teşkil eder.»

Fakat, Ahrnet Mithat merhumun bu satırları, sağır kulak_
lara haykırılmış cılız bir sesten başka bir şey değildi. O tarihte,
vatan mefhıımu, Türkiyede hemen hemen meçhuldü. Millet ken-
disini, ruhan müsliiiman hissediyordu. Vatan bütün islAm memle-
ketlerini ihtiva ediyordu. Aslı ve milliyeti ne olursa olsun, Mu-
hammed'in dinine s§lik olan herkes yurtdaş sayıIıyordu.

Eiı: taraftan s€ırayın istibdadı, hürriye.te teşııe vatanseverlerin
sesini boğuyor, diğer taraftan, softalar hAkimiyeti ve şeıiat zü-
niyeti, milliyeti yegAne kurtuluş çaresi olarak belleyenlerin en
küçük hareketlerini, doğmadan öldürüyordu. Bu yüzden vatan-
severlerden hiç birisi, rnilletin serbestisini temin etmek ve Türk
milli birliğini kurmak için, illetin kökünden kazınması liizumunu
idrak edemedi.

-
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- Tar,"imat devriniıı ateşü vatanseverleri şu cüeti gözden ha,
çınyorlardı ki, milliyetçiliğin, Amme hayatının tek temelini teş
kil ettiği biı Avnıpada, o milliyetçilikten mahnım olan bir mil-
letin yaşamağa hak}ı yoktu.
, Ziya Gök Alp'in kanaatine göre, tanzinıat dewi ıslüatçıları,

imparatorluk içinde yaşayan nıuhtelif unsurlarda,, bir hüta
yapmak suretiyle bir Osmanlı milleti yaratmanın miimkifuı bu,
lımduğu zelıabında bulundular ve bu zehabrn tesiriyle, tanzi.nat_
ıılar, o zamana kadar sadece tariht bir mlna taşyan Osmanl,
tlbirine yeni ve şeeniyete uygun bir mAna vermek istediler.
Fakat, yapılan acı tecrübeler, Osmanlılık hulyasına, tanzimatçı-
lardan başka kimsenin inanmadığını isbat etmiştir.

Bize €elince, tanzimatçıların, başka başka unsurlara, dinle-
ıe ve mezhe,plere bağlı tiiılü iıısanların bir halita haline gelebi_
Ieceklerine inanacak derecede kendi kendilerini aldatmış olma-
lanna ütimal veremiyoruz. Ancak, yukanda da söylediğimiz gi-
tıi, onlar, gerek büyük devletlere karşı, gerek memleketin haki-
Lq sahibi olan saraydaki softa zihniyetli insanlarla mi.istebitlere
Laşı hile tatbiki mecburiyetinde bulunuyorlardı.

Bu miinasebetle, halk tabakasının, tanzimat hakkında edin-
diği fikri mükemmel surette gösteren bir nükteyi hatırlatmaktan
kendimizi alamıyoruz. Müsümlerle gayri miislimler arasında mü-
saııat tesis eden Gülhane hattı hiimayunu okunduğu za,man, mii.
minlerle kA:fir,ler arasrnda müsavat olabileceğine bir ttlrlü akıl
erdiremiyen halk tabakası, bu karan kendi tehklrisine göre tef_
sir ederek bu hattı hiimayun okunduktan soııra: «Artık givura
givur denmiyecek» demişti.

IIaIk, Iıu hattı htimayunun, küçfü devletler tarafından yapı-
lan diplomatik tazyik neticesinde ittihaz edilmiş siyast bir lda_
rei maslahat tedbiri olduğunu anlamakta gecikmedi.

. IIiç şüphe yok ki Gülhane hattıru bir idarei maslahat ted_
biri olarak neşir ve ilAn ettiren devlet ricali ıslüatı tamaıniyle
tatbik etmek azminde samimi idiler. kanun ,razannda miislim
ve gayfi miislimi müsavi tutmak istiyorlardı. Lekiıı, imperator_
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tukta hıIistiyan unsurlarrn, müsli,iman ıınsurlarla halita halinde
imtizaç ederek bir Osmanlı milleti vücude getirebileceklerini ka_
bul etmek ise öyle ham bir hayaldi ki, tanzimatçılann al.,l ve
hayalinden bile geçmemiştir. Onlar iki ateş arasında lnvranrp
çııpıruyorlardı. Bir taraftan, büyfü devletlerin haçlı zihniyetiyle
nıeşbü siyaseti karşısında devletin bekasını müdafaa etnek, di_
ğer taraftan, imparatorlufu şeriat kanunlariyle idare etınek is-
teyen saray taassubiyle didinmek mecburiyetinde idiler ve bun-
dan dolayı, milletin serbestiye kavuşma", imkAnlan hıişl olun_
caya kadar vakit kazanmaktan, diplomasiye sapmaktan başlıa bir
gare bulamadılar.

Tanzimatçılara bir Osmanlı milleti kurmak fltğini izaie et-
mek esas itibariyle de yanlıştrr. Çünki kendileri bile milli şuu-
dan mahrum idiler. Onlarda, yalnız, ishmın dinl şıuru hakimali
Diıi şuuru gayri müslim bütiin unsurları harekete getiıen milü
şuurla megcetnek nası! iimit olunabilirdi? Eğer o dewin ricali
19 uncu asrrn hususiyetini teşkil eden, milliyetçiük mefhumuna
saiıip olsalardı, giiniin birinde çeşitli unzurlan mezcetmeği ve bir
başka Osnıanlı milleti kurmağ belki düşiinebiliılerdi. Hdbuki,
o tarüte, milliyetçiliğin, imparatorluktaki Ti.irk ricalinin akün_
dan ve şuurundan bile geçmediğini pekAl§ biüyoruz.

Bizat Narnık Kemal, tanzimatın başlıca söz söylemeğe sal6-
hiyetli mütefekkiri, o tarihte, kallrınmak için milliyetçiliği istinat
noktası olarak kullanmak zanııetini idrak etmem§tir. Namık
Kemal, daima vatan savgisini yiikseltir, fakat millt şuurun uyilı_
masiyle alAkadar olmazdı. Bir aralık, siyasi ve fikri islAmcüğn
başlıca müdafii ve miirewici oLmqştu

Namıl Kemal imzasiyle «İbret» gazetesinde çıkan ve islAmi-
yetin ittfüadr nıaksadiyle bir cemiyet kurulmasr lehinde yazılmış
olan makalede hul§satan şu yolda lisan kullanılmıştır:

«Halife Memunun saraJn bir nevi milletler arası iiniveışite
müiyetincle iü. l\lnhcılan, hekimleri, miineccimleri ve fitrozof-
ilan muhtelif mıntakalardan gelirlerdi. Yi.izlerce milyon halk ay_
nı dili konuşur ve a5mı fiiıre hiznet ederdi: Halbuki biz }ıalA TaL
ranın fikri keşfiyatından hile habersiz bulunmuyoirız. KAşga! bi_
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zim bildiğimizin bile cüili olduğu gibi, narnımızı bile bilmez.
Bu suretle ecdadımızın irfan seviyesine nasrl yetişebiliriz? Biz
Osmanlılar garbe daha yakınrz. Bu itibarla Asyadaki müsliiman
kardeşlerimizi zamanrn terakkilerinden faydalandırmak vazifesi
bize düşer. Şeı,iat, hazreti Muhammed'in kanunu, insanlann bir
tepecik üstünde veya bir haritada bulunan bir hudut hattından
dolayı inlıisama uğramalarına müsaade etmez. Biri «neşuden» ve
diğeri «olrnaz>> dediği için; İıirinin çehresi yuvarlak! diğeriniıı
kaşları çatık olduğu için isl§mlar arasındaki rabrtanın unutulma-
sına asla cevaz vernez.»

Görülüyor ki, Na,mık Kemal nazannda hudutlann, ırk fark-
larının, dil ve kültür ayrılıklarının ehemmiyeti yoktu. O, yalnız
islAmlık rabrtasına değer veı,iyordu. Halbuki, bu kanaat, miüetin
serbestiye kavuşması için c zamaıı kullanılması gerek telı ına-
nivelA olan miliyetçiliğin antitezi idi.

*
t*

Tanzimat ıslahat hareketi ne gibi bir pratik netice ver-
miştir? Meşhur Gülhane hattı hümayununda bildirilen ıslüat,
memleketin umumi durumunda biı salAh yahut milletin iktisıdi ve
içtimal kaikınması gibi bir eser vücude getirmiş midir?

Bu, tanzinıat devri muasırlarının bile, üzerinde ittifak eCeine-
dikleri bir noktadır.

Tanzimat devri münewerleri, mütemadiyen mücadele halin-
de iki zümreye ayrılmışlardı. Her iki taraf mümessillerinin kar-
şılıklı ve mübalAğalr tenkitlerine inanmak icabederse, tanzimatın
neticesi, memleket için faidesiz olmuştur.

Bir taı:afta mes'ul devlet adamları vardı ki, iktidar mevkiini
muhafaza etmek için, hileye sapmağa, avam dilindeki tAbiriyle
tavşana kaç tazıya tut demekle, gitgide ısrarı arttıran büyük dev-
letleri tatmine, ayni zamanda, sarayın, ülemanrn ve şeriat fikrine
saplanmış efkAn umumiyenin mürteci zihniyetini hesaba katma_
ğa mecburdular.

Öte tatafta, ihtilAlci rııiinevveılcr vardı. ki, büyük devletle_
rin müdalralesine şiddetle itiraz eüyorlar ve avazlan çıktığı ka_
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dar, tam hürriyet, hiç bir kayda ve şaıta töbi olmadan bir milll
hAkimiyeti temin edecek meşruti rejim ve ecnebi d_evletlere karşı
tam bir istiklAl istiyorlardı. Münewerlerin teşkil ettiği bu hare_
ketli ve ateşin zümre, rea].itelere o kadar az değer veriyordu ki,
bir cokları sadece şeriatin himayesine güvenerek miili hnkimiyeti
elde etmek iddiasını gi.idüyordu.

Reşid, Ali ve Fuad paşalar gibi devlet ricali, ıslahatı onu
mecburl kılan büyük devletlerin himayesi altında tatbik etmek
hususundaki tasavurlarını hiç bir zaman gizlememişlerdir. Vatan
severler şöyie itiraz ediyorlardı: «Nasıl oluyor? Hem, büyük dev-
letlerin vıısiliğinden kurtulmuş olaı.ak, istiklAltıim[ze kavuşmak
istiyoruz. Heın de, dahili ıslalıat büyük devjetlerin himayesi altı-
na konuluyor. Bunun mAnası, kuzuyu kurda emanet etmek de-
ğil midir?»

Eu hüsııüni;,et sahibi vatanseverler, prensip bakınıuıdan,
haksız değillerdi. Yalnız, Gülhane hattı hümayununun hakikt
mAnas;ni _vanlıs a:,ı]aııışIarC:. }Iattı hümaytınun bir nevi Kanu-
nu Esasl oiduğunu, pad§ah tarafından, millete hürriyet bahşa,
dildiğini sanıyorlardr. Onlar hürriyetin, verilmez, bclki zcrla
alınrr bir nesne olduğu prensipini unutmuşIardı. Hiç bir mutla]<i_
yet hükümdarı, miilete, hürriyeti, hiç bir zaman kendi isteğiyle
verm§ değildir. Mutlak hükümdar, ancak mıllet tarafrndan zor-
landığı takdirde boyuıı eğer. Reşid Paşa gibi zeki ve basiretü biı
devlet adamı, bir mutlakiyet hükümdannın samimiyetine inanrp
da büyük devletlerin garantisinden mi.iitafui kalabilir miydi?
Padişahın Gülhane hattr hümayununu, ancai< müttefik Avrupa-
ır:n tazyiki ve tehdidi a]tında imzalaınağa razı olduğu, kat'i
yetle bilinmiyor muydu? Abdülhamit tarafından desise kasüle
bahşedileıı Kanunu Esasiyi hayatile ödeyen Mithat Paşa_
nın Akibeti, Reşid Paşanın ıslahatı, Avrupa devletlerinin hima_
yesiyle tahakkuk ettirmeğe çdışmakla aldanmadığıru isbat et-
m§ti.

Gülhane hattr hüırıayununda ,bildirilen ıslahatın büyük bir
kısmr bu müzüeret sayesinde tahakkuk ettiri]ebi]mişti. ll&ıarif
ve garp kültürü. hallun muhtelif tabakalan arasında, hemen he-
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men het taı,afa yayıldı. §glkın serbestfuine doğru, haküaten ilk
adımlar atılmıştı. Bu miinasebetle: «elde edilen neticenin, kulla-
rulan vasıtalan meşru lııldığnı» ifade eden sözü hatırlamak yeı
rinde olur.

Vasrta, yani Avn:pa himayesine başvurmak, tavsiyeye şa-
yan bir şey olmamalrla beraber, bu vasıta ile alınan netice, brı
acayip başvuruşu halü göstermişti. Yani rejim sayesinde, Tiirk
idaresi az çok modernleşıniş, millette az çok münewer yetiştiıı.
miştir. Bunun içindir ki bir çeyrek asır solıra zamaıırıı en ateşii
vatanperveri olan Namrk Kemal bile, Tanzimat eserinin büyilk-
lüğiinü ayyuka çıkarmağ ve bu eserin başlıca müessislerinden
olan Reşid Paşayı müdahaleyi ecnebiyeye meydan vermek itti-
hamına kaşı kuwet ve hararetle müdafaa etmeği vazife bildi.
Büyük vatanperver diyor ki: «Tanzimatın en ziyade mazharı ta-
riz olacağı bir cihet de Avnıpa kefaleti altında bulunmasıdır...
Efkan umumiyenin bugiinlerde galeyar., bu taridere hak verir
gibi göriinür. LAkin bugtin Tanzimata terettüp eden ha]leri dcı,leti:ı
bekasuıa büyücek rahne zanneden ebnayı vatanın bunamış perler-
leri, Tanzimat ilnn olunacağı zaman onırn her kelimesini hilifeti
islimiyeyi hedm için bir sihir addederlerdi. Binaenaleyh Tanzima-
tı o zaman ef,kirı umumiye himayesine vermek cell§d eline teslim
etmek kabilinden olmaz mıydı? Efken umumiyedeıı başka düili
ne lruwet bulunabilirdi ki, Tanzimat onun kefaletine tevdi olu_
nabilsin? Şeriat mı denilecek? O zaten mer'i olsaydı, Tanzimatı
neşı"e hacet kalmazdı. Illema mı denilecek? Ulema eğer şeriati
islAmiyeyi muhafaza etseydi, şunun bunun bilAmuhakeme katlin*
fetva vererek Avnıpa himayesi altında bir varakpare ile binaul_
lah olan hayatı heşerin teminine ihtiyaç bırakmazlardı.»

«Bu hallerden anlaşıldı ki, Reşid Paşa, mesel§ esbabı tahaf-
fuzunun' isti}ısali içiıı cellöd beslemeğe mecbur olan ka-
vimler gibi zaruri hilafl tabiat bir kudrete müracaat etmbğe üti_
yaç gördii. Miiracaal etti. Mi.iracaatının semeresini de istüsal ey-
ledi. Zira Taıızimat i]^ön edilmemiş olsaydı ne Mısır mes'elesini
tesviye edebilirdik, ne memleketi!ı Karadağ ve Sırbistan eürül-
tiilerini birkıç kerreler def'a muktedir oluıdtü, ne Kırım mıüa_
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rebesinden galibane kurtulabilirdik. Ne de Cid.de ve Suriye, Gi_
rid beliyelcrine karş hayatım:zı muhafazaya imkan bulurduk"»

O zaman intişar eden «İbret» gibi gazetelerde Namık Kema-
l'in imzası altında ecnebi müdahalesini muhik ve zarurl gösteren
ve bütiin ıslahat ve terakki eserleri içiıı yeg5ne ilham nienbaı
olank şerıatı ad eden bir çok yazılar vaıdır.

Hiiıriyet ve istiklAi parolalariyle mücadeJeye girişen «Yeni
osrnanlılaı,» bile o zamanlarda harem ldetlerine ve teseti.ire sıkı
sıkıya riayet etmiyen bazı kadınlan şiddetle muüeze ediyorlar-
dı. uzun Tanzimat devrinde iküdar mevkiinde biribirini istih-
lAf eden devlet adamlan, Avnıpalılann miizüereti sayesinde,
mühim ıslahat yapmağa, memleketin kültiir ve cemiyet bakımın-
dan yi.ikselmesini bir dereceye kadar temine muvaffak olmuş-
larsa da, bütiin lmme hayatına ve içtimai hayata hakim olan di-
nitotaliterizm kuwetini sarsmağa muvaffak olamamışlardır.
Namık Kemal, ıslahatııı şeriatten x|ş64şını icabettiğtni söylerken,
bütüu çağdaşlannın umumt fikrini ifadeden başka bir şy yap-
r"ış değildir. Arkadaşı Ziya Paşa, mutat mantığna uyarak, da-
ha ileri gitmiş, iktidar mevkiini işgal eden devlet adamlannın
«Frenklerden, Tilrkçe bilir Avnıpalılardan başka bir şey» olma-
drktanru yamzıştır.

Gerçi, bu söz, mübalAğalı bir nfüteden ibarettir. Bununla
beraber, Zıya Paşanın bu müşahedesinde, inkAr kabul etmez bir
nebze hakikat mevcuttur. Islahatı. büyfü devletlerin miizüere,
tiyle neşreden o devrin bazı devlet adamlan, fikirlerini, şeriat
vasili#ndeıı kurtarmışlarsa da, Avrııpanın siyasl vasiliği, bir de-
receye kadar garbın fikir vasiüğini celbetniştir.

Şüphe yok ki, Ziya Paşnrn bu tasvirinde mevcut görülebi-
lecnk mübalAğa ne nisbette olursa olsun, gerek iktidar mevkiin_
deki devlet adamları tarafından, gerek Avnıpalılık cilAsiyle gtiz_

leri kamaşan bazı münewerler tarafrndan temsil edilen frenkler,
milletin hakikl hüriyetini elde etmek sal6hiyetinde kimseler de-
ğille"dt Bu frenkler, nıhsuz bir ceset gibi idilen Milli benlikle_
rindeı tecerrüt etm§ler, yerine olsa olsa teredü ile bitebilecek
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bir Avrupalı cilAsı koymuşlardı. Fakat, şöyle bir sual sorula-
bilir:

Acaba Ziya paşalar, Namık Kemaller ve «Yeni Osmanlrlar»
İsimli cemiyetin etraİına toplanıp, şeriati, milletin ,ıe va'uanın se-
lAmeti için zaruri, mucizeli biı panzehir telikki eden vatanse-
verler zti,rnresi, her iki taraf vatanseverleriıin teşnesi olduklarr
hürri5ıg1 eserini yaıatmak hususunda daha mı salfüiyetli idiler?
İk bakşta, bu suale ancak menfi cevap verilebilir. Milletin su_
kutunda başlıca Anıil, teokrasi değil midir? Evet, fakat, unutma-
malıdır ki, meşı-utiyeti, milli hnkimiyeti, vatanın ve milletin se-
lAmetine teallük eden bir şeyi şeriatten almak isteyen yeni Os_
ınanlrlar sadece bir vüzuhsuzluk kurbanı olmuşlardır. Frenkler,
milli benli!ç]erinden hemen tecerüt ederek, mucize kabilinden
Avrupalı oluvereceklerini sanırken, şeriat taraftarlan, selAr.eti,
milletin rnanevi varlığında aramak ve bu varlığa, garp kiiltü-
rünün ve garp medeniyetinin tohumlarını aşılamak suretiyle da_
ha doğıu hareket etmişlerdir. «Yeni Osmanlılar» ın şeriate sa-
nlmalan, sırf. o devirde, milletin kültürü ve manevi varlığ şeriat
şeklinde tezahür etmesinden ileri gelmiştir. Esas itibariyle, onlann
şriatte farkına varmadan aradıkları, atalar ruhu, yani atalardan
yadigAr kalan manevi hazinelerdi. Onlaıı harekete getiren, kanla-
rrnda kaynayan dinamizm ve yiğitükti. Fakat, milli şuur henüz
uyaıımamıs olduğundan, bunun adını açık açık söyliyemiyorlar-
dı. LAkin, ısjmden bir şey çıkmaz, hakikat şu H, onlarr hiiriyete
ve te,rakkiye cioğru sevk eden muharrik kuvvetin kaynağı, her_
kesin anladığı m§nada şeriatte değil, Cengiz'lerin ve Timurlenk'-
lerin yasasında ve türesinde, idi. Onlann şuuru altındaki şriat
mefhumu bundan ibaretti.

Ne olursa olsırn, yeni Osmanlılar, selAmeti ister şeriatte, is-
,ter atalar geleneğincte aramış olsunlar, ister yasaya şeriat, yahut
şeriate yasa demiş c.lsunlar, yine kendi b.enliklerini terk et-
memişler, sel§metlerini kendi kültürlerinde aramışlar, yalaneı
{renkliğe, 1,ani Avrupaiı cilisına baş vurmamışlardır. Bugi.in iyi-
den iyiye biliyoruz ki, Yeni Osmanlıların emelleri, atalar ruhu_
nun meyeli,ıılanndan, atalar yadig§rı manevl kuwetlerinin uya-
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,nşından ileri geüyor ve bunlar, asırlık uyuşuklufu gidermeğe
başlıyordu. Bızzat Yeni Osmanlrların bu uyanışı vazü suıette
sezmemeleri ve bunu şeriate hamletmeleri esaş değştirmez. Bu
meselede tezatlı ve garip olan cihet manevi ve içtimal balımdan,
zahiri bir miifrit Avrupaİı taraftarlıS yapan frenklerin, siyasi
bakımdan, Gi.ilhane hattı hiirnayunu gibi sattıi ıjlüatla iktifa
etmeleriür. Halbuki zahiren muhafazakAr olan yeni osmanlıla_
:ıın siyasl balımdaı da pek cezrl telAkkileri vardı.

Namık Kemal, Ziya Paşa ve bütiin arkadaşlan, imk§n bul-
dukça ve bilhassa ecnebi memleketlerde neşredilen yazünnda,
kayıtsız şartsız milletin hAkimiyetini temin eden bir Kanunu
Esasi yapılmadıkça ne ıslahat, ne de terakki imkenı bulıınacağ-
nı haylırmaktan geri durmayorlardı. Yeni Osınanlılar bir tek
noktayı gözden kaçırmışlardır ki, o da, milll hlkimiyetin, milleti
hiirriyete götiirmek hususunda müesdir değl, eser olabileceğ idi.
Ancak millet ruh ve zihniyet itibariyle hiir ve müstakil olduk-
tan sonradır ki, milli lıAkimiyet imk§n düiline girer, devamlı
ve tesirli olur.

t
aa

Tanzimat hattı hümayunu ile başlayan serbestlik hareketi
takriben üç çeyrek asır siirnüş ve Türkçülük harekgliııin inld-
ş*fiyle beraber olgunluk çağna girmiştir. Kemalist Tiirkiyenin
eseri olan milli hAkimiyet, milletiq kahramanlan olan Atatiirk'le
İnönü tarafından şhıslandırılmış o olgunluğun semeresidir.

Bu izahattan sonra, memleketin Tanzimat dewinde arzettiği
sima haltkında bir fikir edinmemiz üüşkül olmıyacaktır. Htlrrl-
yeti, terakkiyi ve kalkınmayı şiddetle atzu eden millet,
<<Frenkejlik>> ve <<Seriatçilik» gibi iki muhalif fikir cereyanı ara-
sında kalmıstı. Tabiiür ki, bu iki cereyandan birinin veya diğe-
riniıı tamamiyle muvaffak olması, millet için meş'um bir netiee
dofuraeaktı. Kendilerini aşağ gören ve seiimeti, müslüman,
Türk ve şrklı muhitlerinden kaçmakta bulan Frenkçilerin ga_
lebesi, şüphe yok ki manevi bir zukutla, bir milliyetsizleşme ve
tereddi ile neticelenecekti. Şeriatçiliğin galebesi ise, bu husustaki
tel§kkilerde göriilen vuzuhsuzluk ve ırıüphemiyet dolayısiytre
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Türk milleti için, kafasıru kurdun ağzına sokmakla müsavi ola-
caktr. O zamanki telAkki ve zihniyete göre şeriat asrın terakki-
lerine ve zamantn değişikliklerine göre tadili mümkün olacak
kadar lııwak bir mefhum değildir. Şeriat an'ane ile tesbit edil-
miş, ülühiyet nefhasiyle yuğrulmuş, asırlarca müddet binlerce
ve binlerce eserle gelişmiş, mistik mefhumlarla karışmış telAkki-
lerden ibaretti.

O devirdeki en miinever şeriat taraftarlarının züniyeü hak-
}ında bir fikir edinmek için, o zamanki hiirriyet harekeünin öl_
:ııez kah.raınanı Naııık Keııııl'in şu aşağıIii satırlaırnı gözden
geçiı,mek kAfidir:

«İıısanlar arasında ittihadı emreden şer'i şerif Avrupaya im-
tisalen milletlerin, bir dağ veya bir nehirle ayrıldıklanndan, dil
veya bazı idetlerden dolayı biribirinden farklı bulundukiarı için
muhtelif kanunlara tAbi olrnalarına müsaade etmez.»

Namık Kemal, bu satırlarla, o devirde hüküm süren ve dil
ve kültür tenewülerinin ehemiyetini kabul etmiyen, milliyet
prensipini boş lAkırdı sayan islAm totaüterciliği zihniyetini bir
kere daha ifade etmiştir.

Bereket versin ki, bu zıt temayüllerden ikisi de galebe çala-
madı. Serbestlik hareketi, mtütelif ha]]ı tabakaları arasında ge_

nişlemekte iken, bu iki cereyan birbirini, karşüklı tesirsiz bı-
raktı. Ziya Paşanın hırpaladığı frenkçiler, modern garp fikirle_
rinin, garp zihniyetinin ve garp müesseselerinin memlekete so-
kulmasını bir parça kolayiaştırdılar. Ziya Paşa, Tanzimat frenk-
çilerini, ökiiz arabası yerine şimendiferi ikame ederek, ,milleti
bir ekspres sür'atile inhitata doğru sürüklemekle itham etti. Ziya
Paşanın bu nüktesinde, hiç şüphe yok ki, büyük bir hakikat his_
sesi vardır, Eğer frenkçiler yalnız olsaydılar, Türk milleti, bir
ekspres sür'atile, tereddi uçurumuna siirtiklenebilirü. Fakat be-
reket versin ki, şeriatçılerin temsil ettikleri muhafazakAr zihni-
yet fren vazifesi görüyor, tereddiye mAni oluyordu. Meşrutiyet
ve fiirkçüli.ik hareketi vaktinde yetişmiş, Türk milli kültiiriine
Awupa medeniyeti aşlayan Kemalizmin şifalı eserine zemin ha-
zırlamştır.



Fasü XXIV.

NAMrK KEMAL

Namık Kemal hen isllm dewinl şqhıslandını, heın
atalar nıhunun uyan§ını nıüjdeler - Nanık Kemdin
ideaü tanzimat ıslahatını yapmak değil, milletin hiir-
riyete kavuşmasını teminden ibaret irti - Şairlik nıhn,
ııun inceliğini, atalar ıııhunun haşin neyelinlanna faik
lnlan biı av lıödisesi - Namık Kemalin Şinasi ile tanış
mx$ - Gazeteci, tarihçi, şair, dıam nıüellifi, ııomancı,
ilAh... Naınık Keınal- Namık Keıııal Paris'te ve Lonılra'
da - Vatan piyesinin tensili - Hapis, menfa ve altn
kafes - Naınık Kemalve Mustafa Kemal -.- Namrk Ke-
mal'in dünya malrna kaşı isüğnası - Tevekkülü vg
ruh kııweti - Namılı Kemal ve Silvio Pellleo -*
Kehin Namrk Kemıl.

tslAmiyet devrinde, Tiirk milleti sentetik ruhun meyellnla-
riyle sevk ve idare edildiği sırada, fiirkler bir takı.m dehalar ve
lcahıamanlar yarattılar ki, beşer faaliyetinin her sahasında şa'şaa
saçmışlardır. Fatihler ve Kanunller, Mahmut Gazneviler ve Alp
Arslanlar, Firabiler ve Biruniler, Yeseviler ve Hacrbektaşlar,
Sinanlar ve Barbarostar ilAh..., atalar hasletlerinin hakikl tirn_
salleri idilcr. Fakat bu büyk Tiirklerin hepsi, Krzıl Elma'daki
h0Jıimin dediği gibi, yabancı semalarda parlamış yıldızlardır,

Bunlaı,da türklük damgası çıplak gözle, pek fark edilemiyor-
du. Bu sebepledir kl, o devir nazanmızda ancak Namık Kemal tara-

( İdAmiyet dewinin şaluslanış )
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fından şahıslandırılmaktadır. Çünkü, Namık Kemal, islimcük
zihniyetine bağh olmakla beraber, atalar ruhunun dirilişi yo_
lundaki hamleleri tam belirmeğe başladığ anda ortaya çıkmış
bulunmaktadır ve kenüsi atalardan mevrus ateşin mizaca ve in_
siyaki meyelAnlara malikti. Fakat, bunu kendisi ancak belli be_
lirsiz bir surette idrak ediyordu. Milletin hürriyete kavuşması
için mücadele ediyor, fakat, vatan mefhumuna, kuvvetli, 1Akin
belirsiz bir şekilde sahip bulnuyordu. Millet fikri, onda, heniiz
tebelli.ir etmiş değildi. Kendisi, tamamiyle-islimlık zihniyetinin
tesiri altındaydı, fakat, hareketleri, atalardan mevıus ruhunun.
henüz vuzuh bulmamrş siinuhatını gösteriyordu.

Maksadımız, burada, bu büyük adamın tercümei halini ka-
leme a]mak değildir. Bu iş mevzuumuzun çerçevesine girmez-
Yalnız, Namık Kemali'n belki kendisi de farkrna varmadan şa-
hı.s];ırıd:ıtiiğı _ııi]li ve ,ı,lçi has]etlerini. ve Csmanlr inıparatorluğ.ı-
nun parçalanması, kat'i bir safhaya girrniş göründüğü bir sırada,
Ti.irk milletinin serbestiye kavuşması hareketinde oynadığ ta-
rihi rolü helirtmeğe çalışacağız.

Eweli şu noktayı itiraf edelim ki, Namık Kemal, kendi aya-
rında büyük adamların çoğu gibi, ayru Akibete uğramrştır. Ha*
kiki değeri, ancak, ölümünden çok sonra takdir edilmiştir. O ta_
rihtc bir l_.rıj....a,lo. i',|_;;.1,,-; gibi görünen ideal bir hakikat haline
geldikten sonradır ki, bütün Türk milleti ve bütün cihan, Namrk
Kemali, Türk rönesansının, şarkın uyaıuş ve garplılaşışının ha-
kiki önderi o]arak görmüştiir. Kendisine çok şey borçlu olan
Tiirk mileti, 1940 senesinde, ölümiiniin 50 inci yıl döniimiinde,
onu, lAyık olduğu hürmetle andı.

Önce, Namrk Kemal'i, içinde yetiştiği muhitin ortasında mü-
talAa edeliın. Tanzimat hattı hümayunu, 1840 tarihinde Namık
Kemal'in doğduğu yıl okundu. Bu hattın haber verdiği ıslahatın
çoğu, iyi kötü tüakkuk ettirilmiş, bizzat Namık Kemal de, bu hat
mucibince ihdas edilen lAik mektebin ilk talebelerinden biri ol*
muştu. Fakat Tanzimat Türkiyesi hakkında tam bir fikir edine-
bilmemiz için, tanzimatın, muhteüf halk tabakalarrna kadar dal-
budak saln:ş bir kültür hareketi olmadığnı gözden kaybetme-



TüRK RUHU lt.,

ıııekliğimiz gerektir. Tanzimat, o dewin icabettirdiği bir takım.
idarl ıslahat hareketinden ibaretti. Milletin kültür seviyesi, he_
niiz, hissetliür bir salAh giirmemişti. Gençlerin büyük bir kısmr,
hAlA, şark ve Arap - İran l,ülti.irleriyle din bilgilerinin hAkim
bulunduğu medreselerde tahsil ediyordu, Din üleması, el'an, sa-
rayda ve alel'umum cemiyet içinde, üstün nüfuza sahipti. Hü-
lAsa, Tiirk cemiyeti, mazinin baskısından, şarkın tesirlerinden ve
deı,letle milletin inhitafuna sebebiyet veren manevi Amillerden,
el'an kurtulmuş değildi.

Namık Kemal'in ihtilAlci faaliyeti, işte böyle bir kültür süa-
sında gelişnıiştir. Onun nazarrnda, ıslahat, devanrlr ve müessir
olabilrnek icin, milletin, kültür seviyesine uJinıasl gerekti. Btı se.
viye yükseitilmeli idi ki, ıslahat, devlet dizginlerini ellerinde tu-
tan mutlakiyet hükümdar]arının sarsak idaresi haricince, orada
kök salabi]sin.

Bunun içindir ki, Namık Kemal, milleti serbestiye doğru
sevketmekle işe başladı. Namık Kemal'in, şiir ve edebiyat saha-
sında vücude getiıdiği bütün eserlerin doğrudan doğruya veya
dolayısiyle mevzuu budur. Günlük gazetelerdeki sayısız baş ma-
kaleleri, şiirleri, romanları, tiyatro piyesleri, tarih kitaplaı-ı, im_
paratorluğun her bucağında, elden ele dolaşan binlerce mektubu,
bir tek hedefe müteveccihti. Türk milletine efendiliğin kendisin*
de olduğuııu ilçtidar mevkii gasıplarının kendi uşaklarından baş
ka bir şey olmadıklannı anlatmak, saraydaki, irili ufaklı müste-
bitlerin kölesi olmadığını öğretmek, ona, haklarını müdafaa az-
mini aşılaı.nak.

Halk çok iyi bilyordu ki, Namık Kemal, Amme davası uğ-
rrında feragat tavsiye ederken, fedakArlık örneğini ilk veren ken-
disi oluyordu. Bu sayede, «fedai» unvaıuru kazandr.

Devlet mümessili sıfatiyle, Namık Kemal'in hücumlarına ilk
hedef olan, kendi büyük babasıdır. Bu hücumun sebebi hükü-
met merkezine, iş takibi için gelen herkesten, Sofya valisi sıfa-
tiyle «Kapu altı» namiyle biı toprak bastı parasr almasıdır.

Namık Kemal, o zaman yetmiş yaşında olan büyük babasr-
na, hükümet konaf,nın halk evi olduğunu, binaenaleyh, insan
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kenü evine ğrerken vergi vermiyeceğini izüa cür'et ettiği za-
man, heniiz on altı yaşındaydı. O dewin müstebitleri, bu 5ıaman
mücadeleciyi susturmak için, her çareye baş vurdular. Onu
hapse attılar, siiıgüne yolladılar, para ile itmaa uğaştıIar. Eç
bi, şy onu durduramadı.

Namık Kemal'in, istibdada ve mutlakiyete karş gösteriliği
ilk aksiilimeller, düa rüşüye meLıtebindeyken başlam,ştı O, itk
halkçılık derslerini orada aldı. Bir ders senesi sonunda, ilokuz
yaşıncla bu]unan küçük Naııü'a, lıa]ife Abdüınecid'in bizzat bu-
lunacağ tevzii mfüAfat resmi miinasebetiyle bir şiir okutulacaL-
tı; Küçiik Namık, halüenin ve maiyetindeki bütiln o büyilk
adamların huzurunda şiir okumaktan çekindiğini, hocasr ŞAkir
efendiye itiraf eder. Zaüi ve müdekkik bir adam olan hoca, mils-
tehzi bir eda ile ona şu cevabı verir: «Korkulacak bir şey yok.
I(arşlarında şiir okuyacağın o büyiik adamlar mezar taşıdır, baş
ka bir şy değil.»

Bizzat Namık Kemaltn oğluna, söyleilğ sözlerden anlıyoruz
ki: bu sözier üezrinde fevkaACe ve silinmez bir tesir bırakmş-
hr. O andan itibaren halife ve maiyeti erkAnını hakikaten mezar
taşları hükmünde telAkki etmiş ve onlara karşı daima perva$z
dawanmıştır. Mektebinde hoeasrnın hazırladığ şüri giir ve metin
bir sesle okuduğu gibi ömfilniin sonlma kadar her ne vesile ile
olursa olsun, karşılaştığı sultanlara, paşalara ve vezirlere daima
mezal, taşlan nazariyie bakmış ve onların debdebelerine zerre
kadar ehemmiyet verırıemişüir

Mukaddes dAvaya nefsini vakfetmiş öğretmenler tarai:ndaıı
yapılan yüksek telkinler haricinde,'Namık Kemal, rüşüye mek-
tebinde fazla bir şey öğıenmedi, mektep programı teoloij ruhu
ile meşbüdu. Yalnız, Şakir efendi, talebesini, mektep dersleri ha-
ricindeki terbiye bakımından ümat etmiyordu. Küçük Kemal'in
büyük balıası Abdillatif Paşa Kars valiliğine tayin edilince, onuıı-
la beraber Kars'a giden çocuğun okuyacağı kitaplan seçmeğ iize-
rine abnştı.

Karstı, AbdillAtif Paş, çocuğun terbiyesini, eski usul bir ho_
caya tevü etti, o da, Namık Kemal'e arapçq acemoe, ve r&rrl

I
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dersler öğretmeğe başladı. Kemal, Şakir efendinin, körpe dima_

ğa tellıin ettiği hür te:nayüllere rağmen, bu lıocanın verdiği ders_
lere memnuııiyetle çaiışıyordu. Mi.istakbel mili kahramanın al-
dığı bu dersler, cndaki kanrn sesini susdurmadı. Artık, karma-
kanşlk tesirlerin merkezi olan Bizansda Ceğildi. Şimdi, Anado]u-
nun temiz havasrnı, ciğerlerinin bütün kuwetiyle tenefüs edi-
yordu. Anadolunrın bıı kısmı, gerek yüksekliği bakımından, ge-
ıek yapısı ve iklimi itibariyle anayurdu ve Altay yaylAlar:nr an_
dırrr. Buranın havası, Kemal'in, at yarrşları, av ve silöh talimleri
gibi atalar mirası temayülleri baiumından kıymetü bir münebbih
vazifesi görüyordu. Çalışkan, sAkin, ve malihülyalı çocuk, çabu-
cak, gözü pek bir süvari ol<iu. Tarlalarda, ormaıılarda, saatlerce
doludizgin at lıoşturuyor, gcyiklere ve dağ keçilerine göz açtır-
mlyor, eski Türklerin en çok sevdikleri cırıcl oyurılarında tak-
dire değer bir şekilde kendini gösteriyordu.

Fakat,, kıiçüğiin aiiesi onu göz altınclh tutuyorlarclı. Çocuğu
büyüIr bir ilAhiyat Alimi yapmak istiyorlardı. Bunu temin için
de, Kars'ın en büyük hocasrru ont.n tahsiline memuI ettiJeı:. I{e-
mal, Arab ve Acem edebyiatındaki bilgi dağarcığını tanıainlaınak
ve büyük Arab ve Acem klAsiklerini öğrenmek hususunda bu
hocadan istifade etti. Bir sene sonra, büyük babdsr Abdü[atif Pa-
şa, Sofy,a valiliğine tayin edilince, Kemal'i de beraber götürdü.
Kemal, Caha o yaşda, bu büyük şehrin en ileri gelen hocalaıiyle
boy ölçüşecek lıudretde idi. Fa]<at, artık aklı, fikri, başka istilça-
mette yol almıştı. Kodaııanlar, onrın nazanıda mezar taşı ha-
liıe geldikleri gü,ntlen beri, onun millete k,aşı olan sevgisi art-
mış ı"e,Sofia'ya var,ııı ..,arTn_az iik işi, o traihde orada pek çok bu-
lunan hallt şairlei,i arasına katı]ırıak olmusdu. Gerçi. sırf seçkin
okumuşlann anlayabileceği arab-hcem k]Asik şiiı'leriyle uğraş,
maktan vazgeçmiş değildi; fakat, eserleri halk tarafından anla-
şLıan ve miül kültürün ifadesini teşkil eden halk şairlerini ter-
cü ediyc,rdu. KlAsik tetelıbuata olan meyü, ırkrnın başlıca husu_
siyetlerini teşkil eden at yansları ve ava meralonı azaltmamrştı.
Bununla beraber, on dört yaşınd'ayken, pek dikkate değer lıir
hAdise üzerine aı,dan vazgecmişdi.

Namrk Kemal, Sofya'nın en şhsüvar avcılarının dahil oidu-
ı2
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ğu iki yiiz ııvcr ile birlikde, bir sürek avına gitm§ü, Şiirde ve.edebiyatda olduğu kadar, atıcılıkda da mahir oır" kurrrl, önce,
P', a,ğkeçisine nişan aldı ve bir kurşunda hayvariı yu.= *reı. orgkegisi, ikanlar içinde, yercle tepiaiy-ordu. Yavrulaı.ından iki ta-nes!, işin farkına varmadan arıalarrna yaklaştılar ve hayvanın
memeleı:ini yakalayıp emmek için, boş yere uğraştıIar. Aradık-larıru bulamayınca, yanık vr*ı. hayhrşıyorırrar. bıti- ır"]ırau-ki hayvancagız, ayaklariyle iterek y=r"rl"r-, uzaklaştırm*. *r_lışıyor, bir yandan da, hem yeis hem şefkat dolu gazlerİ;İ; 

""_lara bakıyordu. Biraz sonra, katilina kin ve nefret dolu son birnazar fırlıttıktan sonra öldü. O zamen, ince ve hassas şairin şef_kati, gözü 1ıelı avcının atalar ınirası hasin duygularına galib gel-di, Pioı:ıal, tüfeği fıılattı ve ava ebeıiiyen töv}ıe etti, ondan sonra,ateşli ıni;:ı,.ciıia ııı,:guıı nıesgaleler aradı.

C,!c::ı sai;,. ]il 5,aı;ıncia İstınl-.ııl';ı gelnıişc{i. lı.rtrlı, vil§yet ı-a-Iisi bir paşiıniı-]. şi,,.arr}i çocuğu değiidi. Fa!a, bcrçtro urİır" bi,
şc;ı bıralııııadıın ölmüşdü. I{ema.l, hayatta takib edeceği yoiu ken-cİi cizmelr, b;.sına buyruk blr yasayış temini için kendisine birmeslek yaratmak zorunda bulunuyordu. Şair ve edib sıfatiylesahip ol<iuğu büyük istidadı, o devrin fikir adamları için yegö_ne kryırıet krstası olaır ilAhiyat bilgilerindekı ytıkset 

-""ıaırrrurı

sayesiııde, şirler arasindaki mevkii müemmendi. kendisini birharika gilıi lrarşıla<lılar. IJenüz on yed,i yaşında olmasına rağmen,fikr ve il§hiyat baiıjslerjnieiıi geniş biigisi, o devir ü]ema,sı ara-sında, kcndjsine üstüı i:ir nıevki İeminine kAfiyü. Fakat, Ke-mal, gençIiğ,ine ra.ğrncıı., .şairler ıııeclisinin, fıkıh Alimleri mah-fillerinin ve sahib olduğu bütün bilgi dağarcığı,nııı, kendisi için,maziden iba.ret olduğunu hissedi},ordu. Çok ,rrktr.r, Ural _ AI_tay yayiAlarından geien bir ses ona, ruhunr, au"ı.rligirra".r, ar-ima: IVliliete doi4rıı, hitab nı tokrarlıyor,du. Ğ."nr 
-.'*"-

zirnaf !(61qışg çri<arıJrnış, ıslalıat hareketine, ..,.r;iiu, veirad:den mahrum, birkaç paşa önayak olmu$u.'la1.1r,"ÜşJ"v",
bu ıslAhat hareketi, cüz bir flüzden ibaretdi, ağ, Ul, 

"tlreaı Bo-
ğaziçi kıyılannda pek sık esen sert riızefuıai aııb giriu-Jers€.

ı

u



TÜıü ıutt
779

bel&l uzak bir 
_istihbal,de, kök salaca&tı. Maii, bütiin oboğucu pençeleriyle, 

}elA *u*rj". Hep ayni 
"İrr.,lJ", Ş"1.1,efendinin telmüde ıuıunau.ğJ;;;;-r* taşiarı, ayni mutlaki-yet ve şeriat kuwetleri milletin-mukadderatrnı, idare eüyorlar-dı. Padişahın avenesi,_Amme ;şl*.rr,_ bildiği 

"lİral= 
ediyor,halkın lıakiki menfaatleri"" tr'i-r-r* kulak asmryordu. impara-torluğun, büvük dev,etler 

"rrr*a"" 
yapılan müdahale i,eı.ineinhiHli, ını.ıkadder idı. Türkiy.l-*i"*r"" mevcud.iyetini kay-bedecek cldukdan, millet, 

"r*, l."a"j""n]arının boyunduruğualtında inlemeğe devam "a"""j ,Ürr.r-. sonra, Namü Ke-rna!,'iı, guı,tırlan&ğı o giieel uirrı* lr" 
-işe 

yarayacaktı? Şakirc,jenciinin es}ıi taiebes,; irt ,ri 
""irr."au ki, haikın millİ ruhuserbest surette iııkişaf 

- ","*jıı.ç", f,atı-ıyut paüşahın elindeİ,,ılacaİı"l'an;:iınat hare]ıeti, 
"ra".*r'iı, teşebbüsden öteye geçe-ıı:ıeJıecekdi, o zanıan, bilgin ve derin g"r,ç şrır, bir tek fikre, birtelı idea]e bağ,lanciı: Mı]iete, -;;;;;"" dahi bilmediği, vatanse,gisiıii te]-iıiıı e'ırnek, onu, mukadde"atrrrn hAkimi kılmak. Ha-yatını, |ıu ideaiiıı haiçikat olmasına hasretmek azmindeydi. Fa-kat, A:,sj,nıccl g,il.ıi, bir istinad ,oı.ir.r'u"rrordu. Eu istinad nok-tası, muhiı.indeki insaniarda *ur"rJ duğiidi. Onlar, öyle bir sü-rü ihtiYar rnünewerlerü ki, N";;k f<"*rl, biz.zat onları.n nü_fuzunu rnahvetınek istiyordu. İ.t".,brıur, gözlerini mütemadiyengarbe çevire-n münewer bir muhit bulnduğunu ve bu muhittenistifade,eünı,eik nıüınkiin b"]"";;;;;r*iyice biliyordu. Şu halde,bıı, nıuhite girmek için, elinden J"ı"* yapması lAzımdı. NanııkKemai, bu nli-ineı,ı,c ]cr grrprr.",,r--leisı otan Şİnasi efenüyelıenüsini mkdim 

1tirmek suretiyle Ur_ 
"_-9lrr" ulaşdı. Şinasi,Keıııal'in, tam a,radığ ua,* oıjrğrrr.-Ja*r,"ı anlamış, o.r,io 

""-
saretini ve enerjisini takdir etmişdi. İtı ı."lr".-"rrr, 

""iiJu*ubenirnsedikleri tarilıi isin esaslariı,- ı."L.ı""ına, bir saatlik gö-rf§me kAfi gelü. Şinasi, §uT1l'u lru" şvau, ewel fransızca§ırusağIamlaşhıma§ıru ve garb kültüriinü benimsemesİ"İ--lrrrr*

Bu tarihi görüsme, alevi tutuşturan kıvılcım vazifesini gör-dü, o andan itibaren artıIı, Kem"ı'ir, ;;"rrnda, başlıa hiçbir şe-yin kıymeü kalmamıştı. Büyfü s"*İ"{ filozoflann, meşhur hu-

-
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kukçulann talüi kitaplan bir tarafa bıralılilı ve yerine foansız-

9 kitaplar geldi. Bir seneük çalışma, Kemal'in, garb kültiiriiııe
ntifuz etmesine k§fi gelmişti. Bundan böyle, serbesthğe kavuş
ması hayatının yeglne emelini teşkil eden Türk milletine hitab-
dan gayri hQ bir maksadla kalemi eliıe almayacalrtı. üstadı Şi,nasi,
o tarihte Türkiyenin esasen yeg§ne rniihim giindelik gazetesi olan
kendi gazetesi Tasviriefkir'ın sütunlannı ona açdı. Kemal'in ma-
kaleleri, gazetenin mahiyetini, derhal de$ştiı,iverdi. Şinasinin
ağır başlı ruakalelerini okumağa alşık kariier, Kemal'in, millet
ve vatan sevgisini göklere çıkaran, haksız fiillere karşı ateş püs-
küren, var kuvrıetiyle haylıırarak mi]let için serbestlik isteyen
ateşli makalelerini bir hayret ve alAka ile karşıladılar. Bu maka_
leler, daha ilk intişar ettikleri giinler, Kemal'e şöhret kazandır-
ın§, ve Tiirk efken umıımiyesi iizerinde garblılaşrıağa doğru
miibhem emeller besleyen ufacü mtfuıewer zümre üzerinde ona,
fevkalide, bir niifuz temin etmişdi. Sa:ıayın gazatıından kork-
ınayan Kemal'in kuwetli ve cessur müdabalesi sayesinde, bu
,errıeller, q"bllU, etrrıeğe başlamışdı. Artık, bnı genç vataıı§eıreı:in
aü, Yalıuz Kemal değitdi. Bu arada. bir asalet iinvanı kazan-
mışdı. Bu iinvaru kendisine veren saray değil, yarıDrn hakiki hü_
kiimdaır olan milletdi ve bu ünvan da «Fedal Kemal» iinvanıydı.

Fedainin ate§li makaleleri, saray adamlarırun dikkatini çek-
mekde ve onları heyecana düşürmekte geciknnedi. Fakat devir,
Tanzimat devriydi. Tanzimat hareketinin başlıca müteşebbisle-
rinden biri olan Ali Paşa SadrAzamdı. Eserini mahvetmek için,
aleyhinde mütemadiyen intrikalar çevinrıekten geri durmayan
§arEıy a\ıenesine cesaıetle kafa tutuyordu. Ali Paşa, genç vataııi
severe karşı besledği takdirkarhk duygusunu. ona bir nişan ver-
mek suretiyle meydana koyacak derecede ileri gitmişü. Kemat,
bu himaye sayesinde, dAvasıru, bilhassa Tasviriefkfu sütunlann_
da ileri götürmeğe muvaffak olmusju. FedAi Kemal, makalele-
rinde, § başındakilerin taassubuna ve irtişasına, ihmel ve mii.
saırıahasına şiddetle hücum eüyordu. Gifoıiin meselesi olan Şarlc
siyaseti işinde Ilfütmetin tuttufu yolu şiddetle tenkid etrnek-
dan geri duırnuyor, van yoğu bahane ederek Babıf,liyi mütema_
çtiyen lurpalayan büyük devletlere karşı Hfütmet tarfından eg.

{_
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'sııret ve meianet gösterildiği zamaıı da, hükimete zdhir oluyor-
du. Aklıselimin ve sarsılmaz bir vatanperverüğin ilhamile yaz-
dığı makaleler EabıAliy.i titretiyordu. Fakat, bu makalelerin, ef-
kAıı umuıniyenin ifadesi olduğu bilindiği için ses çıkarılmıyor-
du. Memleketteki irtica kuvetleri karşısında, göri.inüşde boyun
eğneğe mecbur olanlar, Kemal'in görüş ve düşünüş tarzını, için
için tasvib ediyorlardr. Namık Kemai'in makaleleri, Tüıkiyede-
ki bütün münewer muhitlerin gi.iıdelik gıciası idi. Kemal, bir
}iaç sene icinde, münever srnrfların möbudu olmuşdu. İmpara-
torluğun dört bucağndarı yi.izlercrc melçtub alıyordu. Bu mek-
tublarda, kendisine siyasetden, edebiyatdan, memleketin atisini
ilgilendiren sosyal veya iktisadi nresele]erden bahsediyorlardı.
Namrk Kemal, bu mektublara, yorulmak bilınez bir gayretle ce-
vablar veriyordu ve cevablarrn hepsi onun ruhunda yaııan ııu-
kaddes ateşin iderini taşryordu. Denilebilir ki, resmi makam sa_
hibleri tarafından başlanan Tanzimat devri ıslAh hareketleri, en
hafif riizg&rla uçup gidecek kadar cılız bir eser olmasına nıu-
kabil, Namık Kemal'in, sembolü olduğu serbestlik hareketi, tah-
rib edilemez bir eseı,di; çiinki kijkleri milletteydi ve vatann
bütün köşelerine, milli lıayatın bütün sahalarına yayı.lı5,crdu.
Cereyan, bir defa ileriemeğe başlamışdı. Artık onu hiç bir şey
drırtluramazdı-

Namü Keınal, kendi karilerinin giindelik gıdalarıru teşkil
eclen Jıinlerce makaleden başlra, pı,opagandasını kııvvetlendirmek
ve serlıestli]< hareketiııi canlandırrnak için, edebiyatın her çeşi-
dine başı,rurdu. Tiyatro) romatrı, tarih, şiir, mektub, tenkid, ilAh.."
Bütiin bunlar, onun icazk§r kalemi ile canlandı.

Onun ilk teşebbüs etüği edebi krsım. tabiatiyle tarih oldu"
Kendisiııden ewel, bir çok tarih kitabları yazümışdı. Fakat bun-
laıi az çok srra iie yazılmış, vak'aların hikAyelerinden ibaretdi.
Ataların şanlı rnecı*ı,i:belerini, irqparatorluk müess,işlerinin em_

salsiz yiğitliklerini, tesir ve heyecan uyandırıcı, hoş bir şekilde
meydana koyan veciz bir eser, millette, kendi büyüklüğü hak-
kında bir fikir uyandıracak neviden bir eser mevcud tleğiltli.
Namık Kemal, b,ıı boşluğu doldurmak emeliyle, 1865 senesinde"

a

_

-
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yani 25 yaşndayken, «Devri İsfiIi» ad:,nda küçülı kitabını neş-retdi, Narnık kemal, bu eserde, osmanlı hanedanına mensub ilkpadişahlar tara{rndan kazarulan *rhr"ub*ı""i ,u orır"n sayİ§lzzafer]er temin eden aske*u ıarru"i rıfatiyle süib otdukları me-ziyetleri aı:.latrr- Bu eser, inhitat hatındeki ;;;;;;;Ğun bumanzarası karşısında pek zaafa düşen iıalkın *a;;;;;ı k\ıv_

§'İ:i§L"}rfİ;.ll* zamanında i",iş* etıaişü. n, ı.ı,"t, ,o
Bütiin bunlaı; genç Fed,inin taşkın vatanseverliğini tatmi-ne yetmiyordu. Kalemin tesiri y.rrşao. \i*";k ffi;İ sabrr-,srzlrktan kıvranryor, idealinin ır"lıi."i oluşunu tı""" 

"rr"l gör-mek istiyordu. Doğrudu" aog*y;-İ"r""tu geçmeğe karar verdive hedefi, bir darbei htikomet inp"rrt -Ğ"ini-'u]"'*ıil, n*-mak o]an <<Y.eni osrnanlılar» i"ı*ıı-ttıçtiı. ıniıaı t"Jr"'"ıru srr-di, Tanzimatın mürettibleri olub " "rrra, iktıdar mevkiinde bu-lunaalaria rnünasebetdu oırrr-ıhtıiJ io.r,ıt""i, kendisine meşru-tiyet fikirleri telkin edilmek ür""u,-r"ıi"hd Murad Efendiyi, ko-mite Azasından birine $ovdie k ru. r""*§di. Bu nazik vazifrı ta.biatiyle, Kemal beye ver.ildi ve Namrk Kemal, her şeyde göster-diği mahareti ve fedakarırs, n, ,;J"*o ifasınd,a da gösterdi.veüahdin teıbiyesi tamam oıro oı*"r, padişahın sarayında sıksrk vukua gelen neviclen bir a*rıruJ ırtıı.ümet, vazifesini başara-bilecek şekilde iyi yetişen Namık kemalin talebesini, belki detahta çıkarmak imkAnın, ,"ru"uı.aı. r.ı."r, milletin İsteği değil,saraJnlı isteği üstün gelü. Saray, şüphelı veya vücudu arzu erlil_:rneyen.kimseleri uzaklaştırmağ'Ğr.rı"şt rdı, Bu karaı bakınızae şartlar içinde tatbik edilü. 
gg u.*Il o€

Babıiü, büvıık devletlere yaprlan, silsile halincleki haysiyetkıncr müsaadekiı,Iıkları rnitbtjei gli"*"ı. itiyıidındayd!. Hatk-tan saklı tutulan fena haberıu, .i*rrraa, Belgrad'ın Sırbistan'aterki meselesi ile, 
9T]d'9" uoir,r" iraaltiyle devam eden ihtiIAIde vardı, o sıracla, hürciyet ,""."ı-""*"rdaresi altında çılıan ikigazete, «Tasvifieflı6ı,» ile «ibret» bu haberleıt ;;;;;il", or-kümet aleyhinde birkaç tçntçıd a,. lıa.Ie et*ı"ıercli. Zatişlıane-ye karşı irtikAb edilen bu ctlrllrntln ;;;r*, Babıali, bu iki ga-

-
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zet€nin belli ha şlı y.{zıcrlarını istaabul'dan uzaklaştırmak sııı.etiy-le ı,errneği !ıararlştrmışclı. Vücudu axzu edilmeyenler aıasındabulunaıı Naırık Kerna!, Erzurum'a sürülecekdi. Fakat NamıkKemal, !çaderin clarbelerini tevekkülle kabul edecek *irrç" ırı"adam değildi. lfürteciler taraf:nclan sürülmeği kabul etm'ekteo-sc, kendi ilıtiyaıtyle huduttan dışarı çıkmağr ve mücadeleye 5,,a-bancı memlekette devarnı terciiı, etti. Fra,nsa elçiliğinin 
'"*-,miyie, ari<aclaşr Ziya Paşa ile ''ıirlikd-e Paris'e kaçdı. o zaman, yir-ıni_yedi yaşındaydı, Paris, Namık l(emal'in, e"İU l.iilti.iriinü ta-rnalamak }ıususunda muhtaç o,duğu fikir muhitinin ta kendisiy-

<1i, o-rada, ta,rih, siyasiyat, iktisad, ve hukuk şubelerinin üçiin-de, derj:ı tetebbülere gir§ci. Kendisine h§s olan hariku-l§de bir ga.yret ve çalışma kabiliyeti ile işe koyuldu. a*l ,r-manda, <<Ilürriyet» isimli, ihtilA]ci bir gazete neşrediyor, Tanzı-matın başiıca iki yaprcısı olan All ve Fuad puşİorr, ,"lelrut t t-bikinde gösterdikleri ihrrıalden ve gevşeklıta"" a"irv, 
--şİaa"u"

hücunı ediyoriu. Namık Kemol'in, Paris'de ve Londra'daki ü-ülAlci faaliyeti dört sene sürdü. Nihayet, İstanbuli J,ırr*ue"mecbur oldu. Çi.inki, kendisine paraca yardrm ed.en vatanseverzat, Fransadan ayrrlrnışdı. İstanbul'a geldikden sorııa «Hüı.riyet»gazeiesinin neşrine başlamak suretiyle gazetecilik faaiiyetine,tekrar koyuldu. Tahmin edileceği üzere, İstanu"İİrı.i ıf,"-"r'kısa süı,dü. Saray lçodamanlan, şüpheü ve vi,icudu arzu edi]ıne_yen kiınselerin,hepsini İstanbul'daı uzaklaştıırmaktan ibaretaı,'aıevi siyaseti haH talıib etmekteydiler. Namık Kemal de, buarada, Gelibolu mutasarrıflığına tayin eclilrJi. Bir nıü<idet sorııa,ha]kın hayrına hadinden fazla çalştığndan dolayı ,rıuaııai.-çu-libolu haı,alisineki köpeklerin aışiıeriyıe erkelıieııini 
"r, "r,,-yerlere kapatrnak suretiyle bu hayvaır nesliııin tehlilıeli suretdeartnaşıııa mAni olması da, azlini icab ettiren sebeblerdenaı. İs-tanbu].'a döndükden §onra, müstear isimle, tekrar kalemini elealdı, Fakat, onun, şahsi ve hususiyeti haiz bir üslübu vardı, onunyazış tarzını herkes taruyordu. Namık keınal'in imzasız yarıa-,ıru neş:,eden «İbret» gazetesi kapatıldı. Fakat, hayatıııda,tilleti

seıbestliğe kavuşturmakdan başka hedeli olmayarı Namıh'Ke:ı:.al
iEıbi bir fedöi, kollarını lravuşdunıp oturabilir mi? Matbuattan
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uzalılarstıı,:1ınca, Kernal, tiyatroya döııdü. <<Va,{,an» piyesini o za-
ma;ı yazdr. Eir Türk tıııafindan milli biı, nlev:]u lıakkında, garb-
lr mAnasiyie yazılan ilk tiyatro piyesi budur.

Piyesiıı kahı,arn.aıı İslAm bey sevimli ve cazibeli bir tipfir"
Silistre'de nıııhasaıa ediien Tiirk ordusundaki bu göniiiliinün
destaru, vatanseveı,iik dul,gularının, en yüksek derecede ro_
ınantjik şekilde tasvirine me,vzu teşkil etmektedir. Vatan mefhu-
munun ifrıt derecedeki bu yülseltilişi, Tiirkiyede yepyeni bir
ş,eydi. Pil,esin ilk temsilinde h,azır bulunan halk, şid,detli bir he-
yecana kapılrlı, müellifi görmek için saatlerce r§far etti. Naııık
Keİnal, arka kapıdan kaçmak mecburiyetinde kaldı. Bunu so-
kakiarda yapılan nümayişler takib etdi. Feıer alaylan yapıldr"
Gerek hadü zatında bu hAdise, gerek onun tevlid ettiği aksülö-
meller, mısli göriilmem§ şeylerdi.

Saı,ay adamlarınr kuşkulanclırınağa bu kAfiydi. Bunların,
verdik_leri eınirle, Namık Kemal'le, İlıı,et gazetesiıin bütün ya-
ztclları da teı,kif edildi. Üç g,rn mevkuf kaldılçtan sonra Namık
Kenral, A.lıd.ülAziz'in bir iradesiyle Kıbrıs'a sürüldü, Magosa zin-
danına hapsedilü. Orada, üç sene, soğukla, açlıkla, malArya ile
ınücadele etdi, sıhhati bozuldu. Fakat, uğradığı zuiiimler, Namık
Kernal a5rannda bir adamı yere serecek şeyler cleğildi. O, Mago-
sa'da çalı,şrnasına sistemli şekiide devam ,atti. ZindanCa yapaıbi-
leceği iş, peli tabii, eciebiyat sıhasındal<i faaliyeüne devamdan
ibaret bulunuyoıdu. Onun }ıir tek mevzuu vardı ve ııütemadi-
}ren onu kalernine dolu_lıordı-ı. Magosa zindanrnCa yazılan en ıjta-
ruf piyesleri «Zavallı Çocuit», «Gülnüal» ve «Akü Bey» dir. Bu
piyeslerin üçü de, vata.ııi mevzulardır ve hedet]eri i_ıu.şiıa görü-
nüşler a!üında gizlenmişdir. Mesel5, «Günihal>> piyesinin kah-
ramanr Kaptanpaşa isrninde bir derebelridiı ki, insafsrzce ve peı_
vasızca, zavallı halkı istişmar o.tıi:ektediı. Ali Ekrerı, Iiaptan-
paşarun bizzat padişahı te,mşil etüğini söylemişdir, Kaptanpaşa,
halkın bir ayaklaıınast sırasırıda ölüyc;ı,. Iftyeşin müellifi, T_ıu

akibetden, en yüksek rnevkii işgal etse dahi, hiç bir zclinün lıur-
tularnıyacağna telmfü etınektedir.

Nam,k Kemal, ancak, Abdüiiziz'in tahttan inmesinden son-
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ra Magosa zindanından çıkabilm§dir. AbdülAziz'in yerine, Na*
mık Kemai'in eski talebesi olan, meşruti fikirlerle lretiştirileıı
Beşinci Murad gelmişdi. Namrk Kemal, sevincinden çılgına dön-
miiş, nihayet idealinın hakikat oluşunu görmek için İstanbul'a
koşınıışdu. Çünkü, kendisine meşruüyet ruhuııu aşıladığ eski ta-
lcbeginiıı iş işjen geçmeden, büyük devletlerin, gitgide tüammü
edilnrez hele gelen müdahalesi, bütün kurtuluş gayretlerini boşa
crkarıııadaıı, milletine meşrutiyeti bahşetmekte tereddüt göster-
miyeceğine emindi. Faltat, tahta. çıkan hükünıdann tarn mAna-
siyle bir deli olduğuıu, göriince ne büyük bir hayal sukutuna
u$aın-ışdr!...

Nar.ıık Kemal, birkaç gün hüzün ve keder içinde kaldıktan
sonra kendiııe geldi ve Muı,ad'ın halefi olan Abdülhamid'i meş*
rutiyet prensiblerini kabu]e lıandırrnağa uğraşanlara iltihak etti.
Abdiilhamid'in ilinınr vi,dettiği Kanunu Esasiyi hazırlamağa me_
mur ederek Sadrözam nasbetdiği Mithat Paşa, Namık Kemal'in,
taın o §in ada.mı olduğuııu anlarnış ve kendisini, kanun lAyi_
lıaşını kaleıııe almağa memur hususi komisyona Aza tayin et_
mişdi. Bizzat Abciülhamid, Nanırk Kemal'i hususi stıretde hu_
zura kabul ediyor, ve meşrutiy,etin twlid ettiği rnuhtstrif ınese*
leler h,a.kkında. onunla uzun uzadrya konuşuyordu. Namık Ke-
ınal, tuzağa yakalanmamışdı. Abdülhamid'in hilek§rlığnı anla-
ü,acalr kadar basiretliydi. Padişüa karşı ihtiyatlr ve tedbirli ha-
reket etıııesini MiChat Paşaya tavsiye etti.

I(emal Bey, endişelerinde ınalesef hal<lı 'çıktı. Abdülhaıriid,
keudi bahşettiği kanunu feshe karar verir veriTıez, ilk fırsattan
isttfade etmiş, Kanunu Esasiyi i]k ilham eden Midhat Paşayı
siirmüştü. Fakat, kanunun başlıca ilhamcısı olan Namrk Kemal'e
henüz el siirmeğe cesaı:et edemiyordu. Abdülharnid, Namık Ke-
ma].'in lralk tarafından ne kadar seviidiğini pek§l§ biliyordu. Çok
iyi lbiliyordu ki i\amık Keınal ınilletin idealini temsil ediyordu
ve onun aleyhine yapılacak olan bir haı,eket, tehlikeli aksülA-
meller doğurabilirdi. Ondan kurtulmak için, adalet gösterişi ya_
parak aieyhine harelçet edilebilecek zamanı beklemeği tercih et-
di. Bıı fıı,sat çok geçmeden bulundu. Dadad Mahmud Paşanın
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bir ihbarı, Namık Kernal'i, Abdü]hami<l aleylrinde tefewuhatdabulıını-nnkla itl.ihanr eCi3,cr.du. Naınılç Kemal, Suphi Paşaı:ın ri-yaset ettiği hııstısi bir n:ahkemeye çelıilı:li. ır'ıırr"*r"rl iyi Iıa-zırlanırıı-şdı. Mahkenıe lıuzuruna iı.ı şuırla ""ıır"a'lJi.-§raaetü birrnahkfııniyet bekleniyordu. Fakat hşec"n içinde Jıuliınan halk,sara},ın yeptıeı ta]<ibe rağmen NamıIç Keınal'in beraet t"rrrargro,haber şlınea şaşni]s ı,e ferahlamısc!ı. Efk§n ;;;;;;;ii"ru *u-ınek ve Kenunu Esaıiyg ,ıııı,met]ihrmıs gi}i görünıııek mat sa.iiy-le, sa.ra5ı, nihayet, Namık Kema]i eeıktan açığa sürgüne göndeı-mekten çekincli. LAkin cnu, Midillide ikamete ınemur etti. Na-mık Keınal, oı:Ada_, gayri muayyen bir. resrni vazife görüyor, ha-zinei hs,:ısadan bo, 

_tahsisat alıyordu. Iki buquk sene sonra Mi-dilü !çaymaka:ıı oldu. Rodosıda ve Sakrz'da drh, b;ş'd;;;r.-zifelere tayin edildi. fu-aır-ıılr Kemal'in çlc.ılet -"*r*ır.t,r. edebıyat salıa.sın<Iaki fa.aliyetiııe mAnl olarnanırs, ;r;; İ' ;;;;nserJer,«mi]letiır serhestiye ka.,.,tışnrasl» ndan ibaret olan biricik ve sev-gili rıevzrıu etrafıncia müternaıliyen çalısmıs.to. rudJi Ku-rı,bütün iıayatrnr uğurı-ında fecla ,sttiği müca{elenin §onunu görıne-
.den, 49 yaşırıda, Sakız mutasarrıfı iken vuiat etti. F.krq iol*da çaıpıştığı eser onuntr;a beraber gömülınemişti. kurtulus hare-keti,_ ınilletin bağı,ında tilhassa urla,o 

",*n;;;; ;ilToo *r-mıs buirınuyordu. Abdüihamid'iıı istibdadı, rnilleti sıısturabiliıdi.Fakat Fedai Kemal'in ve onun mesai ,rkr.lrşlarrrrr-nr-lr.Ğ la"-a,i onun yüreğnden söküp atamazdı. Midhat Faşanın ejseri olankanunu Esasinin tatbiki tehir eriilebiliı kanun ihl§l, hattA ilgaedilebilircli, Fakat l(emal'in ve mesai arkadaşIarın*'"r"J, audülhamid hafiyelerinin, gözlerini asla daldırşmıyacalrlan ııillivicdanrn derinliklerinde gitgicle büyüyordu.
Nitelıim, Fedai Kemal öidükten Jonn. *anrnun tatbikindenv'azgeÇiidi, fakat hüriryet hareketi, milli sebatrn hemen bütünsahalarında, durnıadan inkişafa a"rr* etti. Milli edebiyat, Ke-malleria, Şina§lerin, Ziya İaşala"rrr, lleh... ,ça1.1r", voİal s*_ba doğru, gitgide daha. bariz ıjı" 

'",,rrrijle 
semereler verdi. Yazı,dili, büyülı halk kitlesiııin daha lvl ,r,Irvr"ağı şekle girdi. Artık.bu dil, yalnu medrese müdavimlerinin-arrıay"LıIeceü"ri-;ff

ve aeemce ıstılülar sİlsilesi olmaktan bir derecey" ı."ia,'çra-

ıı
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Namü Kemal, Türk mitleti içinde neyi temsil eüyor, neninsembolüdür? Kernal, islimiyet ,n**rrrrı, son şahıs!,anışıclır ve:aJmi zamanda, atalar ruhunun ı',yurİ.şrrr- ilk misalidir.Atalar ruhu, Keınal'de,_ her şeyden ewel ateşin miz.acr iiekendini gösteriyordu. Bin:oefs tı.ıai""a, bile, romaneslr ve lrah-ıam€ınea bir eda vardır, Hatti Namık Kemal'le, ,"rrl İtljrr"'rr,yaratıcısı oJan ve dirilmiş, modeın deruhunun tam ve müı.e,,.meı tr. İ,ı"İ§,"ş#l:#THT;ffi
[ig*ilİ"O. bariz bir t",,,u,İllr-,- İl" .,,İ,lç ;;fu;'*u*_

Mustafa Kema"I,- acİaşının sözlerini ve mısralannı zikretmek-ten hoşIanirdı. İstikl,l lıarbinin *, .,"rın arunda, Yunan lıtala-riyte İtil^f devletieri kıthları aJ.ırr.* en büyük kısmını is-gal ettikleri sırada, IViustafa r**nı.-ntyük Millet ıvı""ıı.ı,i;ş-ıti.§üne çıkmış ve şu sözleı.i söylemiştiı
Nıimı:< I(emal demişti ki:

Va,iacın bağrtna düşınan dayaü hançeıini.'!"ok mudıır kurtaracak bahtı kara maderini..
Beıı cevzp veriyorunı: \

Vatanın bağıına düşman dayasın hançerini,
EuIunı.ır kurtaraeak bütı kara ınaderini.

Naıruk kemal valiiik vazifesini ifa ettiği müddetçe, idaresikendisine tevd,i edimiş- ol"" h*İ"tr; ;lka tıary, Tiİrk fati*eri-nİı rnağl0p milletler hakikıoda t"tt"e"-.vni yolu tal<ibetti.Yukarıda da söytediğimiz gibi, savaşta amansız dawananeski Tiirlıler; mağiüplaraluşr, "u"lİr^**"nında, 
gayet geniş öl-{

?

Tünt Rulıu I87
'mıŞdı, Garb lıültüıleriyle ünsiyet peyda edildi. ilılekteb, talebesigenÇler ve a: çok aydnı kimsu1o.-. F";ni-Kernal,in eserier.ini, Iıer_kesin bilmesi icabeden bir amentü giii ı,"ıaı.ki ediyorlar&. Va-tan ve hUrriyet sözleri ağzdan uŞr-İ dolrşı5ıordu. Ahlan tohumtııtmuştu.

}
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çüde Alieenaplık gösierirlerdi. Namık Kernal, ahalisinin çoğu
Rum olan vilAyetlerde uzun zaıllan valiül": etti. Rumlar, bilhassa
büyük devletlerin hıristiyaniarı himayeye kalkıştıldarr tarihterı
sonra, resmi makarnlara karşı şıinank çccuklar gibi davranmağa
başlarnışlardr. Tenrsil ettiği miiletin vekarınr ve haysiyetini ko-
ruınağı şıar edinen liaııuk Ken:al, ciddi ve bükülmez bir idare
tarzı tatbik ederek ot:or:tesini tanıtmış, bizzat reayanın nef'ine
nısfetli olduğu kadar da arıleyışlı bir adalet tatbik etm!şti.

Namık Kemal'in vefatında, bir jandarma subayı, merlıunıun,
idarecilikteki enerjisini hatırlatarak, serkeş bir Rum'a: «Siziıı
hakkıruzdan, anca.lü, Namık Kemal gibi biı, vali gelir» demişti.
Rum icini çekerek şu cevabı verdi:

«Biz Namık Kemal'den asla korkmazdık. Kcndisi otoritesini,
tanıttiırna1:'lı:. aziıı ı.c metenetini bize kabul ettirmekle ise baş,
ladı. Bu ı,azifeyi lAyıkiyle ifa ettikten sonra hiç bir vakit ada*

letten ayrılmadı. Hıristiyan vatandaşlara karşı azaıni dereeede
hayulıahhk göstenıekten geri durmadı».

l{amılr Kemal'in cn büyük hususiyet!.erinden biri, paraya
ve alelümum maddi mcnfaatlere karsr olan iğtiğııasıdr. Bu da
atalar ruhunun bir tezahi.iıtidür. Gerçek. hasislik, eski Tiirklere
igıad edileıniyecek bir ]çusurclrıı,. Yukarıda da gördüğünıüz gibi.
yaptıkları' fütuhat esnasr:ıda zeng;n ganirnetler toplayan eski
prensler ve başkan};ıı:, lır,ı gaııirne,iJeri Toy'larda ı,e Şölen'lerde
davetlilere dağtırlard,ı. İ],,i yaşarral:, diinya zevkJerinin hepsiıı*
den faydalanmak islei,lerdi. Fşkat seıvet birilttirrnek, }ra.sislikle
mal yığmak onların harcı dcğiidi. Niımık Kemal paraya kı.yrnet
vermemeyi o kadar ileri götii:ınüştür lıi. ileride lıarşrlaşması
muhtemel fütiyaçlar için bile bir tarafa bi-ı, nıiktar para koymağı
öteden beri seıımezdi. cebirıde bir kaç kunış veya biı lıaç lira
bulund,ukça, hiç bir zaına,Iıı cömert davranmaktan geni dup.
rnarnışbı1

Namık Kemal Sofya valisi olan, ana taıafrndan büyük ba-
bası AbdüllAtif paşanın yanrnda büyümüs, onun halka karşı yap-
tığ muameleyi daima, şiddetle tenkid etmişti. Abdiillötif Paş,
öliimtinde hiç bir miras bırakmadı. O zaman Namık Keınal:.

t
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Mernnuniyet izhar ed,erek «haksız ve liyakatsiz olarak biıikü-
rilmiş olan paralar asla bana yakışmaz» demiştir.

Namık Kemal Midilli'de sürgi.inde iken, ziyaretine gelen
dostlarırın yol masraflannı daima kenüsi ödemek isterü. Ömrü
oldukça da borç içinde yaşa&.

Namık Kemal'in lıayatına dair hatıralar, fıkralar toplamak
,iizere Rodos'da uzun zaman oturan doktor Rıza Nur, bütün Ada
halkınrn, onun cömertüğinden, gözleri sulanarak bahsettiğini söy-
ler, bu mevzu:ı dair şu fıkrayı anlatrr:

Namık Kemal, vilAyeten evine dönerken, yolda ülenci bir
dervişle karşrlaşrr, eliııi cebine sokar, akrabasından bir kad-rna
hediye etmek iizere sakladığı beşi biryerde bir altın Ekanr ve
dilenciye uzatır. Yanında bulunan arkadaşı, bu emsalsiz cömeıt,
triğe hayret ed,ince, Namık Kemal olıa şu cevabı. verir:

Bu dervişin kısmetidir. Başka ti.irlü olsaydı cebimde ufak
paıa bulunurdu.

-ta

Namrk Kemal'iıı şahıslandırdığ islAm zihniyeti, sentetik ruh
akisleri, onun bütün ömrünce çektlği mihnetler karşısındaki ses-
siz ve mütevekkil durumunu izah etmektedir. Dindar insanlara
has olan kader ve kşmet zihniyeti, ona, bütün felAketleri, acı
duymadan karşılamasr imkinını veriyordu. Namık l{emal, her
edban daima bir müsliiman tevekkülile kaışılamış, fakat icraat-
ta l[uranlı srfatile kendisine hAs olan ateşin mizacı ve .Iinamizmi
gösternıiştir. İslAm diinyası, bir takım müteassıp tarikatlere men-
sup adamların temsil ettikleri mistikliğin ve sözde dinin istili_
sına uğramadan evevlki d,evirlerin ilk mi.isliiman türklerinde gör-
düğümüz kader ve }usmet itikadı, işte budur.

Recaizade Ekıtm'e, Silvio Pellico'nun <<Mss Prison§» isimli
eserinden yaptığ tercümeyi tenkit etmek üzere gönderdiği mek_
,üuptan bazı fıkıalar alıyoruz. Pellico'nun, hapse konulduğu za-
rııan aflamış olrnasını şiddetle tenkit ettikten sonra, Namık Ke-
,mAl şöyle deva:ı ediyor:

-
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«MuJıad{es ııatan sev,lası mevzubahs olduğu zaman kaıbi-ırıizde baŞka bir duygu için yer bulunmaz. Awupaya firar etti.ğim zaman çok sevd.iğim- btıitın aıle uruar-iJ-lr.rur-. n"son vedalaştığım zat sizdiniz. Gözlerimde Ş* ,Or-rÖ ,uvu vil-ztimde bir heyecan eseıi gtirdi.i:ıi.lz mü Pellioo'nun şilıAyet ettiğıztıraplardan kat kat şiddetli srlııntılar çektjm. Hiç bir heyecanduymadrm. Vatan yvdlsı büti,in a"vsrl"r, l"ti*-ol-"İ. 

^*r-
ırıalara ve şikiyetlere hiç mahal to.at_"_rıra,r. nlJl*"sooandaruna götiirdükleri zaman o kadar şen ve neşeli idit< ki b,igötüren memurlar hayretle dediler ki: «Acaba ır" 

"rirgrrrr, ,.-zifede lıi-r yanlışlık mr var? Sanki biz mevkufl"., -"-it"v" gatürmüyoruz, -rnenfadaıı avdet eden sürgiinleri -"rrrl"k"ii"r;ru gt*türüyoruz. Ben de memurlara dedim 
-f;;;^'''*'i'nii.r'r'**

sı]ırntıIarr vatanımrz kadar sever.iz» geceleri ."ır*u*"Jrr", i]istr€.şarkıIarını söylerclim.
<<Siivio hapislıanede havf ve haşyet içerisinde uyurdu. Hal-buki ben }[agosa'ya varüğım ,r*".r-iık gece deliksiz olarak 10saat uyudum. Ve hrrzur ve sükün içinde uyandrm»
Namık Kemal i]e Pellicohrr. fuİeket karşısındaki taban ta-barıa zıt vaziyetlerini t,yikıyle ,ır*"t için şunu da ilive et-meli.yiz ki:
Nam:Iç Kenı6l milletin, ıztırap karşısındaki kendi neş'eli. sa-kin ve rahat dururnu- hakkında ,*aıej ır"hat tam değildir. Eclbaı:karşısında seciye sağlamlığ ve ruh ,ito* bir irade meselesi de-ğil bir mizaç meselesidir. Şilvio peıııco]da, 

şüphesiz, her tiirtü fe-dak§riığa ı,e her tiirlii feragutu 
"rrrad" 

bir vatan severdi. Fakatvatan severlik, hatta kahramanlık, teessiir neticesi, göz yaslı;rın:n akrrıasrna mani olamaz. Namü Kemalrin, 
", *tl-ştUl"a"*-,erinde ne,s'eyi muhafaza 

"a.nrı-iu oiir."r, taşıüğ sentetik ru-hun eser] olan, kadere inancr 
"rrolnJuür.Bu behisde, kader rnefhumunu alelAde mAnasile an-Iarnadığtmızı *k:r1_ haçet ga*üyo"rr. Namık K,:rna-ün duııımu, mukaddgıin' kĞ"r; pasif bir tevekküdeğil, ecbar lıarrıısında saısjnıaz bir ruh kurnıetidir-Bu, fü kutbun birieştiği ti, ,ol.t dr". Umumi surette ka-dere iııanmanın, mistiklik, *ı, ," ;;; zAf, manasına gelınesine

F*iE!-ff rr8İıj.4§.##*g,.ii;i;:,;
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mukabil Namık Kemal'de, kadere inanııa zihniyeti, atalar ru_hunun ilham ettiği kuvvetle ımtizaç etmektedir. Bu bir tezatdeğil, hakikatin ta kend-isidir. r"-rı, dini bütün müsliiman sr-fatile, kadere kuwetle ı"*voJ". 
-i,r' 

oıd.,g,. fasılda izah etti;ğmiz manada kısmete imanr vardı. EIem ve ıztırap, onun n€ıza--nııdq Aüahın iradesile olr, ş"yl""ar. allrrr* lr.au 
"İtlgi t*la_ketiu karşısında ye'se aiış-"t, or,;;*;;;;;ffi;:["ti teş-kil eüyorCu. Sonra dr,'"dd" l."rş*ra", miskince ağiama\oğudarın sülAlesine menşup bir kimseye yakışmazdı. Öltlmtl Utl-Yük sükünetle karşlamağa atışan-ınsan, felAlret karşısında tees_siire kapılabitir mi?

İsbmiyete h6s olan kadere inaırç ve Ti.irklerdeki ruh lçuv-veti, kemal'de bir araya gelmış, oou" mücadele iıe geçen bütünömründe, edbarın darbeterine L"t*zat Namık Kema] bunun f*ı,","-;;;;:l;,i:"t jHl'L,il';
atfetiği ruh kuvveti, onun atalardan kalma tahteşşuurunrın vemüsiiiman]ik terbiyesinin tezahüründen başka bir şey değildi. Bu-nun delili şu ki, Namık Kemal'in o meı.tutu"d;;";;şildığgibi' siYasİ akidelerinden d,olayr ;";ı.tf edi,en bütün öteki Tüık
,ffi:** 

ve sürgünler de soğuk l.r"lrl* ve sükünet göstermiş-

Türk ruhunun,başlıca hususiyetlerinden biri olan ayni insiyakyalnız felAketi soğuk kaı:ia Odrİ;;;, bilhassa, bütün güçlük-lere ,e biitia engeJ]ere , rg.."r, ;Ç lİrr,"iu bakmağı dahi ir,|.m-kiin kı],ıaktadır. Bu ,,rr"il*", ."."ıi*v"sirıdedir ki, AbdiiJha-mit istibdadırun en had devresirıi,e Namık kemal',in btıttın am*rtinü vakfettiği rnücadclenin zaferle ii""ugıou olan itimadr aslasaıısılmamrştır.

Oğtu AIi Ekrem, Namık Kema,,Ie yaptığ müsahabelerdenbirini anl31ırken, babasının u"lri"r* nak]eder:
<Belki ben milleti padişah ve hiirriyeti kanun olarak gör-meYeceğim, rakat sen göreceksin, istibdat yıIulacaktır.» Bu söz_ler rnilletin en felAketli l* 

^-"-"a" söylenmiştb. Mebusan,meclisi dağfulınıştı Si.ileyman 
". ıır't"i'P"şrı", -;k;;-;Lru"lardı. BabıAü bir takJm;"nıll* ,r*r"-inin eüne geçmşiti. Mat-



t I

l92 TÜRK RUIİU

buat çok sı]<ı bir sansiire tabi tutubıcuştu. Abdülhamidin istib-
dadi en şidetli devresinde idi. İşte bu srrada Naruk Kemal yu-
karıdaki sözlerle atiye inancını izhar etmekte tereddüt etmedi.

FelAketlere soğuk kanlıLkla tahammül imkAnıru vjereıı ve
yaratrcı nikbinlik ilham eden bu ruh kur"veti, tarihin muhtelif
devirlerinde, Türk milletinin başkanlan ı,e önderleri tarafından
kazanılan sanlr zaferlerin ve muvafakiyetlerin başlıca Aınillerin_
den biri olı:nuştur. Eğer Ataürk ve İnönü, bu atalar yadignn kuv-
vete süip olmasalaıCı. Ti.irk m,ucizesi denileıı şey,i tahakkuk eL
tirebilirler miydi?

Namıl Kemal, kendi de tahmin ettiği gibi, miüeti padişah,
hüıriyeti kanun halinde göremeden ö!dü. Fakat oğlu bütiin bun-
Iarı, hattA daha fazlasını giirdü. O, babasının rüyasında bile gör-
mediği bir şeyi, şarkın mueize kabilinden garbe inkılip etiğini
gördü,

lnlnci liısmrn sonu

I
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Faş} XXV.

MEşnurtYET

Jön Tiirk ihtihll mitli bir kahramanın değıl, biı
komitenin eseridir - Hiirıiyet, müsava! ıüuwet 1n-
rolası, millileştirilıniş bir ithalöt mah i.li - Medeniyet
ve terakki, kuwetli bir mila külttirc aşılanmalıdır _
İlıtllal patlak verdiği zaınan milli an'ane, ancak bir hA-

tıra şeklinde mevcuttu - Osmanlılık veya islimcılık
ideolojileri - Yakup Kadri'nin naklettiği muhayyel
tarihl şahne - Ziya Gök Alp'in trcşebbüsü: Tilrkçüiü,
asrilik ve islAmlık

Namık Kemal'in vefatiyle, Tanzimat dewinin son miimessili
de kaybolmuş bulunuyordu. Kenü şiirinde tefeiil ettiği gibi, top
rahndan bir başka Namık Kemal vücut bulmadı. Fakat ruhu
dipdiri kaldı ve bu ruh, aydın çağdaşlannın fikirlerini ve emel_

lerini kuwetlendiriyordu. Bütiin miinewerler onun eserlerini
okumağa ve onlardan ilham alınağa devam ediyorlardı. onıın
vatan severlik fikirleri entellektüel sınıflar arrısıDa sitgide daha

fazla yayılıyordu. Yüksek mektepler, her sene fiirk cemiyetİne,
gaıp kültiiriinü az çok benimsemiş ve Namılr kemal,in taşıdığ
ruha süip yüzlerce, binlerce genç yetiştiriyordu. Bunlann m€yaF

nında Avrupada, yabancı me}ıteplerde yetişmiş olanlar da vardı.

Matbuat, eıi koıu bağlı o1makla beraber garp medeniyetine doğ_

ru inkişaf ediyor ve milletin serbestisine miısait bir hava yara_

ayordu. yabancı müdahaleleri, ve devletin istıkJaüne yapılan

taarnızlardan dolayı nihayet çilederı çıkan ırıillet, 1908 Jön Tiirk
ihtıElini tarife sığmaz bir heyecanla tarşıadı. Bu ütılAl ondaı

ı
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on sene sonra vukua gelen Kemalist ihtilaü gibi milli bir kü-
raınanın değll, İttihadı Terakki adlı komitenin eseriyü.

Bu ihtilAlin tarihine dair çok yazr yazılmış, fakat ideolojisi
kAfi derecede tahlil edilmemiştir. Sebebi de, ihtilAli yapanların,
başlangıçta, memleketin içtirılai ve iktisadi bünyesine uygun ve
milletin ruhuna ve an'anesine yaraşır, muayyen bir proğram tes-
bit etmemiş olmalarıdıı. İttihatçılar, yalnız bir noktada mutabık
kalmışlardı ki o da, Abdülhamid'in istibdat rejimini devirmek ve
millete meşruti bir rejim vermekti. Bütün göğüslerden yükselen
bfulik avazesi, Fransız ihtilölinde işitilenin ayni idi: Hürriyet,
müsavat, uhuwet. İlk zamanlar görülen heyecan, Osmanlı im-
parato.rluğunun milli, içtimai ve dini bünyesini gözden kaçırttı.
Türk milli ruhu henüz inkişaf etmemişti. Vatan sevgisi duygusu,
islimlık mefhumiyle bir dereceye kadar karışıyordu. Hürriyet,
müsavat, uhuwet paroİa", millileştirilmemiş bir idhalöt malrn-
dan ibaret, ve garbın alAmeti farikasını taşıyordu. Türk milll
damgasiyle damgalanmadıkça sürülmesine ve memlekette kök
salmasına imkin yoktu. Garpten idhAl edilen kozmopolit pren_

sipler, ancak Türk milll kültürüne aşılandıkları takdirde faydalı
ve tesirü olabilirdi. Halbuki bu milli kültür henüz köfi derecede
gelişmemişti. Zayıf, ve sarsak bir kültüre aşılanan kuwetli bir
medeniyet. o kültür için ancak muzır neticeler doğurabilir. Ba_
kınız, Ziya Gök Alp, bu tezi ıasıl müdafaa ediyor:

Diyor ki: «Zihin fazla bir inkişafa mazhar olunca seciyeyi
bozar. Fertte zihin ne ise cemiyette medeniyet odur. Eertte se_

ciye ne ise cemiyette hars'odur. Binaenalevh zihnin fazla inkişafı
ferdi seciyeyi bİızduğu gibi medeniyetin fazla bir inkişafı milli
,harsı bozar. Millt harşı bozulmuş olaıı milletlere «dejenere» mil-
letler namı verilir.

Irars ile medeniyetin bir miinasebeti şudur: Harsı
kuwetli fakat medeniyeti zayü bir milletle harsı bozulmuş, fakat
medeniyeti yüksek olan diğer bir millet siyasi mücadeleye gi_
ıince harsı kuwetli olan millet daima galip gelmiştir. Meselil
çslıi Mısırlılar medeniyette yükselince harsları bozulmağa baş
ladı. O zaıııan yeni doğan Fars devleti ise medeniyette heni.iı
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geri olmakla beraber kuwetli bir harsa da malikti. Bu sebeble
Farisiler Mısırlı]an mağlüp ettiter. Bir kaç asrr sonra İranda da
medeniyet yükseldi; tabiidir ki hars zayıflamağa başIadı. Bu
kerre de ıptida harsları henüz bozulmamış olan Yunanilere mağ-
lüb oldu]ar. Bir müddet sonra Yunan harsı da bozulmağa baş-
ladığ,ndan geıek Yunaııiler ve gerek İraniler kuwetli bir hars-
la meydana çrkan medeniyetsiz Makedonyalılara mağlüb oldulan
Şarkta Sasaniyan sülAlesinin, garpta Romalıların, harsı
bozulmağa başlayan Makedonyalılara galebesi de ayni
suretle izalı olunabilir. Nihayet medeniyetten hiç nasibi olmayan
fakat harsta son derece kuwetli olan Araplar meydana çıkaralr
hem Sasanilere hem Romalılara galib geldiler. Fakat çok zaman
geçmeden Arap milleti de medenileşmeğe başladığndan harsını
kaybederek siyasi hAkimiyeti Türkistandan yeni gelniiş olaa
türeli Selçuk Türklerine teslim ettiler. fiire, Türklerin milli har-
sından başka bir şey değildi. Türklerin şimdiye kadar müstakil
kalması Çanakkaleden İngilizlerle Fransızları kovınası ve müta-
rekeden sonra İngiliz silAhlariyle ve parasiyle teçhiz edilmiş bu_
lunan Yunanlılarla Ermenileri mağlfib ederek manen İngilidert
yenmesi hep bu milli harsın kuvveti sayesindedir.»

Halbuki, 1908 meşrutiyetini ilAn edenler, yani İttlhadı Te-
rakki komitesi erkAnı, Osmanlı imparatorluğunun kapılarını garp
kültürüne karşr, ardına kadar açdıklan zaman, türe, an'ane, hattl
milli şuur, ancak iz halinde yaşıyordu.

İlıtlall yapan vatanseverler, Osmanlı satvetinin, Fransız ih-
tililinin parölası olan «hürriyet, müsavat. uhuwet» prensipleri-
nin tatbikile ihya edilebileceğini sandılar. «Hürriyet, müsavat
uhuwet» avazeleri İstanbul ve Anadolu sokaklarında, çok uzun
zaman, heyecanla çınladı. Bu avAzeyi yükselten karına karışık
kalabalığın içinde, Türkler, Araplar, Ktirtler, Çerkesler, Rumlar,
Bulgarlar, Ermeniler, Yahudiler, ilah... her ırktan insan varü.
Gayri Tiirk unsurların ağzında, bu sözlerin mAnası, Türklerin
afu,ndaki mAnanın aynı değildi. Türk olmıyan müslim ve gayri
müslim unsuilar, mllli istiklAllerini kazanmak, bildikleri gibi
teşkilAtlanma serbestlsine kavuşmak isüyorlardı. Siyast iküdar

ı
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mevkiini paylaşmak hususunda müsavata -"ahip olmak ve ıru-
karı Asyadan gelme gasıplann tahakki.imiine ebediyen nihayet
vermek istiyordu. Bu hürriyet, müsavat| uhuwet keümeleri,
gayri Türklerin nazarında muayyen bir proglam ihtiva etmesine
mukabil, Türkler için, hiç bir yapıcı mahiyet taşrmıyordu. Gerçi
Abdülhamid'in istibdat kuwetine nüayet..vermek, söz, yazı ve
hareket serbestliğine kavuşmak isteniüyordu, amma ne de olsa
bu büyük imparatorluğu kurmuş şanlı Fatihler hanedanının ha-
lefi olan bir hükümdarın otoritesi yerine hangi kuwet kaim ola-
caktı? Miili hAkimiyet, hangi prensipler üzerine kunılacaktı?
Her gurup, her parti ve her ziimre, o günlerde esen havaya gii-
re ortaya bir fikir atıyor ve kendi fikri lehinde şiddetli mücade-
lelere atıIıyordu. Politikacılar, eski Bizanslılar gibi boğuşurlar-
ken, Anadolu'nun ve Rumeli'nin muhtelif vilAyetlerinde kanlı
ayaklanmalar oluyordu. Osmanlı imparatorluğu, biiylece, bir
baştan bir başa, bir kargaşalık ve anarşi sahnesi haline gelmiştt

Gitgide vahimleşen bu durum, ihtileti yapan, ve «İttlha&
Terakki» konıitesi saflannda, gereken bütün enerji ve feragatle
eserleri.ni yürtikneğe devam eden ideAl sahibi bir avuç fiirk
gencinin cesaıetini İırmamıştı.

Fakat Avnıpa uyanık duruyordu. «Hasta adamı ın miıası-
nı paylaşmak için, iki asır sabırsızlıkla onun öliimilnü beklem§
olan büyük ve küçük Avnıpa ve E}alkan devletleri, 1908 Jön
Tiirk üüHlinden tel§şa düşmüşlerü. Bu büyfülü küçüklü dev_
letler, asırlardan beri can çekişen hastanın öliim döşeğinden kal-
lup hayat hakkını, ve garplıa ayni safda yüriimek hususunda
kat'l azmi şiddet ve cür'etle ilin etınesini, elbette hoş görmedi-
ler. Avnıpa ve onun Balkanlardaki muhipleri Jön Türklerin hc.-
nitz tebellir etıneyen idealinin neden ibaret olabileceğini.pektl8
biüyorlardı., Bu ideal, şarkın rehavetini silkip atrnak, terakki vg
medeniyet bakımından garbın seviyesine yükselmek, geniş im_

1»ıatorluk arazisi içinde Tiirk hakimiyetini sağlamak ve Fatü_
lerin, Yavuzlaıın, Süleyınanlann satvetini üya etmek gibi he-
deflere tevecciih edebilirlerdi. İyi amma. bu zengin imparator_
luğun taksimi için senelerden beri beslenen tatlı hulyalar ııe
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olaoakb? diye düşünüüyordu. Hasta adam, eski sühatini ve
kuwetini tekrar ütisaba muvaffak olunca o meşhur ve efsanevi
Avrupa müvazenesi ne o}acaktı? Umumi siyasetin müverini
şark meseİesi teşkil eden bazı devletler hariciyelerinde, can çe-
k§en hasta adamın başı ucunda, gerek kendi hesaplarına, gerek
h§mileri olan büyük devlet]er hesabına gözcülfü etmekle mü-
kellef Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, ilah... gibi küçfü mil-
letlerin hali nice olacaS da düştinülüyordu.

Bu vahim tehlike karşısında, Avrupa ve Balkan devletleri,
aralarında miizakereler yapmak, kongreler kurmak ve beynelmilel
konferanslar akdetmek ihtiyacını duymadılar. AlAkalı devletler
arasında, kendiliğinden, zrmni bir anlaşma oldu. Açıkça kat'iyyen
söylenmeyen bu zımni anlaşma gerekince, mahut Awupa mü-
vazenesini hiç kale almadan hemen harekete gelip, asırlık hasta
adama öldtirücü darbeler vıınrıak l6zımğ1 Avıısturya - Macaris-
tan, ezelden beri Tiirkiyeye ait bulunan Bosna - Hersek'i, perva_
aı:z ve ınerasiınsiz ilhak edivermek suretiyle hareket işaretini
verdi. İtalya, Trabulus ve Bingazi'yi isülA ederek Osmanlı im-
pdıatorluğunun parçalanrnası §inde, Avu§tıırya - Macaristan'ı
takibetti. Aııtık bundan sotıra Osrnaılı btireğinin, Balkan dev-
letteri arasında yağma edilmesi zamaru gelmişti. Çarlık Rusya_
sının delAleti sayesinde bir mucize tüakkuk etti. O zamana ka-
dar, aralarında mütemadiyen harbeden Balkan devletleri asırlık
istirkAblarıru bir an için'bir taıafa bıra,lup hep birden, dünkü
efendilerinin iistiine saldırdılar. Müttefikler, töreğin taksimi için
aralarında mutabık kalacak vakit bile bulamadür.

Balkan harbinde oereyan eden h§l malümdur. Düşman müt
tefiliier, ,alE ayaklı devin ı hakiçından gelmek için bir kahra_
nanlık eseri giisterznek lüzumunu duymadılar. Sultanlar Tiirki-
yesi, hiç bir işe yaramayacak kadar çiirtini§tü. Onun yerini ala,
cak olan Jön Tiirkler Ttirkiyesi ise hentiz yaratılmamşh. Bütiln
gayretini, dahilt düşmanlanru yenmeğe hasretmek zorunda kalan
«İttihad ve Terakkiİ milli hAkimiyet için zarurt olan teşkitttı vti_
cude getirccek zama., hentiz bulamamıştı.

Şüphe yok ki, eğer İttibad ve Ter5kLi.glğ§eı arasndq*.{iı--* .
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türk ve İnönü gibi, milleti bir tek insan haünde peş!ıde sürük_
lemek salAhiyet ve kudretinde bir insan bulunsaydı, Osmanlı ta_
ıihi ve dolayısiyle cihan tarihi, herhalde başka bir şekil alırdı.
Böyle bir başkan, modernleşmek cürmiinü irtikAbeden hilAle
karşı ayaklanmış moderrı salibin bu saldırışına, kolayca karşı ko-
yabilirdi. Müteaddit defalar söylediğimiz gibi, Türk milleti, ken_
dini göstermek için daima, bütün milletçe kabül edilmiş, bir baş_
kana, muhtaçtır. Gerçi, İttihad ve Terakki saflarında pek çok fe-
dakar vatansever, feragat süibi idealist vardı; fakat, Talat'lar-
dan, Enver'lerden, Cemal'lerden hangisi. bütün Tiirk milletini
peşi sıra sürükleyebilirdi? Türk milleti bunların hangisinde, ken_
di emellerinin timsalini görebilirdi?

Türkiye için, Rumeli topraklarından büyük bir kısmının
kaybile biten Balkan harbi, meşrutiyet Türkiyesinin dertlerine
nihayet venrıedi. Düili kavgalar devam ediyordu. Muhalefet
safları Tanzimat devrinde Ziya Paşa gibi vatanseverlerinin tak-
bfü ve terzil ettikleri «Frenk» tiplerini temsil eden ve hiç bir
vatani ideale sahip olmayan Ali Kemaller, Şerif Paşalarla dolu
idi. Bu ferenkler, yalnız cilAsını ve tereddi tohumlarını kendile_
rine mal ettikleri garp medeniyetini sadece taklid etmekle Türki_
yenin dirilebileceğini sanryorlardı.

Muhalif zümrenin içinde, Prens Sabüattin ve saire gibi rea-
lite mefhumuna kat'iyyen yabancı hayalperestler de vardı. Bun_
lar Ttirkiyenin «şahsi teşebbüs» le, «ademi merkeziyet» gibi bas_
ma kalıp formüllerle kurtulacağ: zehabında idiler. Osmanlı dev-
letinin temellerini sarsan anarşiye ve inhilile mukavemet etmek
için en liizumlu şeyin vaktile Osmanü devletinin ve ondan ev_
velki bütün diğer Ti.irk imparatorluklarının yaratılmasında hikiın
olan insicam fikri, demir bir irade, nizam ve üsiplin oldufunu
idrak edemeüler.

a
at

Genç fiirkiye, bu teşettüt ve nifak içinde kıwanmaiia iken
Türkçülük hareketi imdada yetişti. SelAnik'te Ziya Gök Alp'in hi_
mayesi altında, küçük bir muhit içinde filizlenen Tiirkçütük,
Tiirkiyenin, selAmete ancak milliyetçilik prensipi sayesinde eri-

ı
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şbileceğint iyiden iyiye idrak etmiş, ve bu imanı genç mütefek-
kirlerin büyük bir kısmrna aşılamaya muvaffak olmuştu. Bu ka-
naat ve imana göre, Türk milli şuuru her türlü kalkınma ve diril-
me hareketinin temel taşr olınak gerekti. Tlpkı Arnavut, Kiirt ve.
Arap gibi, Türkiin de, her şeyden ewel, Türk milli şuurundan
ilham alması, ayni zamanda, diğer unsurların milli hususiyetleıine
bittabi hiitmet etmesi, bununla beraber, imparatorluktaki müs_
lüman unsurlar n ruhuna hekirn olup siklet merkezi asulık hilil
fet müessesesinde bulunan islAmlık şuurrınu söndiirmemesi 1A-

zımdı.
O zaman Tiirkçülük hareketi, SelAnik'de Ziya Gök Alp'iıı

erafında toplanan mütefek}ıirlerin teşkil ettikleri küçfü ztimre-
nin dar muhitinden çıkıp, İstanbut Darülfünunundaki gençliğin
büyük bir kısmına ve en tanınmış muharrirlerle ediplerin bir
çoğuna yayıldı. Fakat uzun müddet Lu gençliğin, daima ideoloji
süasrna münhasır kaldı. Muammanın anahtarı bulunmuştu. Fa-
kat bu enahtarrn nasıl kullanılacağı bilinmiyordu. Hakikat şu H,
Balkan harbinden sonra bile, Tiirkçülüğiin ül ve edebiyat süa-
sında aldığ,. hıza rağmen, Ziya Gök Alp'in, iktidar dizginlerini
elinde tutan İttihad ve Terakki komitesindeki nüfuza rağmen, hü-
kümetin yani Tal§tların ve Enver'lerin siyaseti, hiç değişmen§,
Zıya Gök Alp fikirleri ve prensipleri, elle tutulur vak'alara, va-,
ziyetlere inkilAp etmemiştir.

İçlerinde, hiç bir kahraman şahsiyetin, nüfuzunrı tanıttığn
görülmeyen İttüad ve Terakki zimamdarları, uzun müddet, iki
zıt ideoloji arasında bocaladılar. Bu iki zıt ideolojiden biri meş-
rutiyetin ilAnından sonra yerden bitercesine ortaya çıkanı, 'Os-

manlılık adını taş,yordu: Bütiin müslim ve gayri müslim uıısur_
lar bir araya toplanacak, tek ve parçalanmaz bir millet teşkil
edeeekti. Bu, Tanzirnat devrinde işlenen hatanın tekerritri.i iü.
Fakat, bir.kaç senelik acı tecrübelerden soııra, muhtelif milll un_
surlann birleşmesi ham bir hayalden ibaret oldufu ve impara-
torluğun inhilAlinden başka bir netice veremiyeceği anlaşıldı. O
zaman, ifrattan tefoite düşüldü ve bir panislAmizm rejimi tasar-
landı. Bu panisllmizm ideolojisi, muhtelif unsurların kayııaşrna-
sı meselesinin halli için en az uyguıı rejim olmakla kalmıyor,

ı
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aJmi zamanda, inkişf etmek üzere olan Tiirk millı ruhunun uya-nış hareketini, doğmadan öldürecek bir mahiyet taşryo"du. Ar-navutluk'da, Kiirüsan'da, Arabstan'da, ilAh... birbirini takibeden
lranlı isyanlar ve merkezleri İstanbuı'da, imparatorluğun payitah-tnda bulunan Arap, Arıavut ve Kürt milliyetçi klmitelerlnin
ihtilAlci faaliyetleri, Türk idealistlerinin gözlerini açtı- Bunlar,
islArn itihadının da, osmanlılık hiilyası kadar ham bt hayaldenibaıet olduğunu nüayet anladılar. İttıhad ve Terakkinin en nü-fuzlu ileri gelenleri, ancak, bir sürü acı hayal sukutundan son-radır ki, arkadaşlan ziya Göt< Alp'in telkinlerine uyarak hastaadamın büti.in dertJerine yeg^ne deva o.malı i.izere türkçülüğiikabul ettiler. Tal^t paşalar, Enver pöşalar, sonunda, itı"ı.çtııtıthareketine iltıhak ettiler; fa\at devı,etın resml siyasetini bu ha-rekete uydurmak yolunu'biıliimadılar. ta*"rı "-"rı"ıraiçı 

bırzihniyetle harcket eden bu devlet adamları mıliet ," aio-a-ıu"-
-rinin 

birlikte yiirüyelileceğine, cemiyette ayni yeri §gaı edebi-leceğne, cemiyet içinde asırlardan bj rnutlak hakim olarak hü-kiim siiren dinin, hAkimiyetini, kenü isteğile, miüetle paylaşa_cağna samimiyetle iııanıyorlardı. Bunun içindir kı, İttıha4ııarmilüyet prensipini kabul etmelrle beraber. crcmiyetin ,e ierıetınhayatından, teokrasinin nüfuzunu kaldınrıağ,ı ltizumlu bulıııadı_lar.

ıttüatgıIaç fiirkiyede asrrlarca hikim olan teokrasi gibi to-taliter bir amilin, milliyetçilik gibi'kezalik totaliter .ı"" Lİı." tı,§mille hiç bir vakit kaynaşamıyacağını ve bu iki Amiün, anca\biıi diğerini ortadan kaldırabiiir riüıyette şyler olduklarını,başndan beri idraı< edemem§lerdir. Eğer fevkal§de hldisslerglrmasayd,-, eğer Titrkiye ur"-umı lürbe 
"urııı.ıer-"."rul l*-had ve Teralrki komitesi, belki, milliyetçi totaüterizrııe, milletinve devletin umuml hayatından, şriatİve ona benzer üğer 8mıl_leri tamamen uzaklaşırmalı sistemine miiracaat ederdi. Hakikat

şudur_ki, İttihatElar, iktidar mevkiinde kaldılılan iı"-'t ç-'*"ruzfıfınde ideolojilerini katı' surette tesbit etmek, maziyi kökün-den silmek, atalar ruhung *rle*tllğ. ulaşhrıııak, milletin kal-kınına§ı hareketinin istinad edeceğ Jiuivetçılığın hatıiki prensip
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lerini kat'i surette kabul etnek için ne vakit, ne de imk§n bula-bilüler.
llIaruf romancı Yakub Kadri'den lktlbas ederek aşağya nai<-lettiğimiz muhayyel taritıl sahne, başlıca zimamdarlar arasındakibucalama ve fikiı perişnlı& hatkında vAzıh ve kat'i bir fikir-verırıektedir.

«Tam o sırada odadan içeri etine dolgun, kısa boylu, gür, dü-
şük bıyıklı bir adam girdi. Kırk yaşlaında göriinen Lu ,i"- tı,mehrtepli çoeuk kadar mahçup tavlıı iaı. İç"rİa"ı.İİ" -rı.r-şhsiyetlerin kendi arala"rrraa bir muhaver"v" aaırr,rİ-oİarı.ı.-
nnı_ göriince ters {İü şoi dönüp çıkmak istedi. Onu da yapa-nadı, bir :rıüddet afal afal etrafına bahndı.

- Gel bakalım hocam gel bakalım.
Bunu söyliyen Talöt Beydi. Tıknaz ve ağr adam kanşık vgmüpheın bir selfim- v9rer9k yaklaşü. Artıava a"*." 

"trırrrış 
fesı-ain tamamiyle açık bıraktğ alrunın ortaşnda J"ı.ı iıt ı.urşun

!8ıo5ını andrran biı küçük çulıur vardı. Bu, Merkezi Umııırılniıdeıin esrarıengiz nazariyatçısı Ziya Gök Alprdi
Ne gülüyon ne lronuşuyor, ük dik önüne balııyordu. Birelini öbiiı elinin içine aldı ve baş parmağnnı ovmafu başlaaı. rrl$t Bey: - Tam zamanındı geldln. Hocam. diyordum ki fu.kanır,içinde bir nefer gibi ifayı vazife etmek her şyden üstündiır, dedıZiya Gök Alp bir müddet oevap vermeü. Sonra giiçliikle

§iülebilen bir sesle mınldanü: ---- c-f

- Fırkada görülecek çok iş var. Eweüi bu programı değiştiımeli. sıin milliyet esası iizerine bir program yapmalı, soııracemiy'etin hars cephesini talrviye etneli
Tal§t Bey raha! ferahlı ve yuvarlaL göbeğini hoplataıaL,güldü:

- Bak ,bak "nelerden bahsetliyor.' olür şey değilsin hocam.Ewel§ şu teşkilltımızı itıııam edelim de, haıs-marJ o.d- *o,ra... dedi.
ziya fuy uzunca bir siiküfu miiteakip şunlan ııiiyledi:
- Teşkillt bu o_kadar miihim değü. Teşldet ıçaıiıaır, tına-dır, hendesedir. Bu _ı."ıbi" iÇinde han'i ruh nefh eaııecıt, tubina ne ile döşenec.eln ııe nc-git,i nımseıeıe isııan edılecek. gu
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hendesenin isbat ettiği dava ne olacak? Asıl mes'ele bunu tayin
ve tesbittedir. Bugün memlekette açık ve sarih iki fikir cereyanı
görülüyor. Bunlardan biri Osmanlılü, diğeri Türkçülükdtlr. İt-
tihat ve Terakki kendi sinesinde bu iki... cereyanı ne suretle te-
lif edilecek ?

Bahaettin Şakir söze karışdı:

- Muilaka telifi lAzım mı? İklsinden birini tercih edeceğiz.
İliglne kadar Osmanlı, yani emperyalist olan Cemal Bey si-

nirlendi:

- Vallahi gücenmeyin amma, ben Tiirkçülüğü anlamryorum.
dedi.

Hemen öteden TalAt Bey, , emsalsiz umumi fırka adamı ka-
fasiyle:

- Canım mes'ele burada bir takrm fikirleri, nazariyeleri mü-
nakaşa etmek değil, nıademki Ziya Beyin dediği gibi, memleket-
te böyle iki cereyan vardır. Herhalde İttihat ve Terakki bunlan
kendine maletmek izdirarındadır. zira fırkamız bütün memleketi
sinesine alan vasi bir teşkilAttır.

Ziya Gökalp mütemadiyen baş parmağını oğuşturuyordu. Bir
müddet boynunu büktü. Gövdesini endişe Aver bir itina ile yana,
meylettirdi. Söylenen sözleri hiç işitmiyor ve dinlemiyor gibi iü.

Cemal Bey:

- Daha iyi söyleCın ya, mademkl İttlhat ve Terakki teşkilAtı
büti.in memleketi sinesine alan bir cemiyettir. Şu halde Osmanlı-
lrk taraftarı o]ması lAzımgelir. Çünkü bu memleketin adr (Dev_
leti Aliyei Osmaniye) dir.

- Adı öyledir anuna, kendisi hiç de öyle değitdir, dedi. Os_
manlr Devleti sun'i bir müessesedir. Eğer Osmanlrlık dilleri, ırk_
lan. harsları birbirinden ayrı bir sürü anasırı bir araya toplayıp,
bir teşekkül vücude getirmek ise, bunun adına sadece hayali ham
diyeceğiz. Zira bu anasırın birleşmesi imkinı yokdur.

Ziya Gök Alp'in brı son sözleri Bahaeddin Şakir'in bağrından
Adeta coşuşlu bir tasdik sayhası kopardı:

_ Hay Allah razı olsun. İşte bu hakikati telAffuz etmek lA_
zımür. Nafile birbirinıizi aldatmıyalırn Ergeç bu memlekette
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kanlı bir unsur cidalinin şahidi olacağız. Bu da kabili içtinap bir
akibettir.

TalAt Beyin iri bii5uaları andıran gözleri kafasının içinde yu-
varlak yuvarlak döndüler. Sakin ve rahat karnınrn üstünden bir
hissi kablelvuku raşesi geçti:

- İşte, dedi, bu da teşkilAt mes'elesi... Bu mücadele sanki
başlamadı mr zannediyorsunuz. Başladı efendiler, çoktan başla-
dı. Fakat bizim teşkilAtımız zayıf ve noksan olduğu için henüz
işin vüs'atini bilmiyoruz. Vahametten köfi derecede haberdar
olamıyoruz. Kim ne derse desin, işte onlara bu hususda bizden
daha mükemınel vesaike yani teşkilAta maliktirler. '

Bunları söylerken Ziya Gök Alp'in gözlerinin içine baktı. Di_

ğeri bu nazardan rahatsrz olmuş gibi Laşını tavana kaldırdı ve

şu sözleri yavaş yavaş ve tane tane dudaklarından aşağı yuvar-
landı:

- TeşkiiAt değil, teşkilAt değil, sırf kuvveti, milli mefküre
kuvveti, onların bize faikiyeti buradadır. Evet milli mefküre: Bu
olmadıkça siz istediğiniz kadar teşkilAt yapınız, istediğiniz kadar
kulübünüz, adamlarınız olsun. Bir şeye .yaramaz. Çünkü mefkü_
resiz bir kalabalık kadar perişan, hırgın bir şey tasavvur edile.
İnez.

Ziya Bey, sözünü bitirmiş zannedilecek kadar uzun bir da_
kikadan sonra, nazariyatına şu suretle devam etti:

_ Son Arnavutluk kıyamında büti.in kuvvetlerimiz ne o1-
,du? Gördük. SilAhlarımız mı eksikti. İstihbarat menbalarından
.rnı mahrum idik? Bunların hepsi bizde olmakla beraher, Devlet
ve hükümet cfüazı da hep bizim elimizde idi. Buna rağmen taraf
taraf en sadık zannettiğimiz adamlar asilere iltihak etti. Taraf ta-
ıaf her ayağımızı bastığımız yer altımrzdan kaydı. Çünkü millt
şuur henüz uykuda icii ve millet küçük ve mahalli isyanın ne
sinsi bir ırk cidalinin başlangıcı olduğunu sezmemiş idi.

- Fakat o vakitten beri işler epeyce değişti hocam. Şi-dl
nıillet o eski millet değil.

Ziya Bey, gözlerini kapadı. Baş parmağinı ovdu ovdu:

- Bir millet öyie kolay kolay değişmez, dedi. Her içtimat

.n , , , l ! i
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hAdise ağır, uzun bir evolüsyon neticesidir. VA]ııa bazı sosyolog-
lara göre iki türlü evolüsyon vardrr, dedl

Bahaeddin Şkir, TalAt ve Cemal beyler biribirleıinin yü-
ztine bakıp gi,ilüştüler:

- Bizim hoca yine derse başIıyor, dediler.
Hiç şakadan anlamıyan Ziya Gök Alp, boynunu bfütU. ağ-

zrndan bir eh! çıktr ve sustu. Fakat cemal Bey gitmeğe hazırla-
nırken, uykudan uyanr}.or gibi kendisini topladı ve cleminki mah-
çup çocuk tavriyle kudretli Merkez kumandanına sokulup:_ Ahmet Kerim için çok teşekkiir ederim, deü. O gençgüniin birirıde bize lAzım olacaktır. Türkçülük mefküresinin şu-ursuz hAdimlerindendi_r.

Cemal Bey şakacı bir tavırla:

- Türkçülük mü, ah bilseydim bırakmazdım, diye güldü.Bu muhayyel tarüi sahne, meşrutiyet devriniİ *İph.*,
kararsız ve insicamsız mahiyetinı, açıt ve kat'i bir şekilde gös-
termektedir. İktıdar nıevkiindeki partinin ıdare komıtesi, o ıa-man çarplşan üç siyasal tarzı içinde bocalayıp duruyorlardı. Buzıd temayülierin mütemadi çarpışmaları. ancak kargaşalık veanarşi doğıırabilirdi. Bu temayüllerden birincisinı. ce-mat eaşatemsil ediyordu. Cemal Paşa ve arkadaşları, Tanzimat dewi b+"kiyelerinden başka bir şey değildiler. cemal paşa, tanzimatçılargibi, osmanlılığa inanıyor, devlet mefhumiyle millet mefhumuarasında lıiç bir fark gözetmiyordu. Bunlaiın ,rrr"rr.rir-l"ırro
kuvvetin, iktidann kıymeti vardı. Lakin, hAdiseler, c"-"ı Pr-
İT. "" taraftarlarına, acı sukutu hayaller tattırmakta gecik_
me€t"ı.

- cemal paşa, Arabistan'da diktatör sıfatiyle bulunduğu sıra-da, devletin emniyeti aleyhine ihtilAlci hareketler yaıaktan
suçlu bir çok Arap rüesasını asmak zorund.a kalmştı. ıi" i"urışrejimi,, bilAhara, Tiirk ordusunu, bizzat Cemal Paş-"rr* krıman-dası altında bulunmasına rağmen, Arapların kurşunundan koru-yamadı, Bu sukutu hayaller, Cemal P"ş-r, gözlerini her ha]deaçrruş olsa gerektir. Fakat iş işden geçtikten- sonra, trrrr"i ,utedhiş yoüle, üya efunek istediğ O;rl, lrrp"r"t"rl"g",'r*l-
mrştı bile
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üç siyaset tarzından ikincisi, Dahtliye Nazın ve §adrAzarnolan Tallt paşa tarafından temsil edilmekte idi. Taht, jo, ttırtkomitesinin ruhunu, temelini teşkii^.eüyordu. Mukaddes dava-ya ca-la başla kendini vermiş biridealistii. o";;;i", -r-kaddes dava, Tiirkiyenin sellmeti iü. Fakat bu sel§meti *r'vasıta ile temin edecekti? Bunu pek iyi bilemiyordu. İttüad veTerakki komitesi delAletivle aıy. aiıştınüyordu. onun fikrince,parti, memleketin ve milletin asırlık Lttm hastalıklarını tedaviedecek yegAne ilöçtı.
TalAt .Paşa, parti vasıtasiyle, idealist insanlardan mürekkepbir zi,imre vücude- getirmek istiyordu. Brmlar, devletin büti.İ!ıimlrAnlariyle mücehhez olarak, -]ıı"tı ve memleketi kalkındıra-caktı. önceden tesbit edilmiş rrıç tı, 

"ı.ıde, 
hiç ıı" tı.i"i] rıa'paşnın hareket serbestisine enğel olmıyordu. Her fikir ve :ııü-falAayı dinliyor, zamanrn icaplanna 

"r, 
,rgr, ,it' lilrı.r*r-den ilham alıyordu. TalAt Paşa tam mAnasiyl" 1ı. ii;;; -r*lahatçıdır.

Asılmeşrutiyet_dewinin hususiyetini gösteren ve uzun biraraştir.na ve tereddüt devresind"o 
-.rr,"" 

hAkim mevkii alan ü-çiincü siyaset taızı, Ziya Gök Alp'in temsil. ettiği sistemdir. Buıistem, o dewin, içtimai, ırkl ve iktisadt biinyelırr" ,r,tıt"rr,-"ısurette rrygrın bir ideoloji teşkil etmektedir. 2ır, cat-eırırr,sonradan devletin ve memleketin malı haline s"ı*-Ja*bjr"i«Türkçülük, moderncilik ve islAmcılık» gibi, ,"r'I şrırrrrr" miin-hasır tek bir parolada toplanıyordu. Bu parola, o dewin icapla-ıını ve o dewe hls şartlan bugiin unutan kimseler tarafındantenkit edilebilir. Kemalist rtuv"rrıi havasıru 
"ıe""ı""irrirr^ 

uu-tiin kuwetile teneffiis edenler ıçın, mıııi tırııı. tilrt"*La.,gayri bir rejim tasawıır etınek imk§ıısızdır.
Atattirk ve İnönü gibi devlet adamları, muhite ve zEımEınau5rmat<, mevcut asırlrk içtimai §milleri he.aia kahnalr *;;;"--da değillerdir. onlann ]r."p ,.t rı"+-muharebe sahnelerinde ya-.rattkla1 mucizeler, 

_sahiplerine tıvle' bir otorite halesi kazandır_mıştır ki, uzun tarü asırlannın Tiirk milletine ilkoe ;*ıınsurlaıını, iktidar'mevLiine gid";;; iizerinden uzaklaşhrıııak
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salAhiyetini kendilerinıie bulabilmişlerdir. Meşrutiyet dewindeki
durumun hususiyetini daha iyi anlatabilmek için, diyebiliriz ki biz-
zat Ziya Gök Alp, kendisi gerçi milletinin timsaliydi, fakat kuwet
ve iktidarı temsil eden bir kahraman değildi. Ne istediğini, milletin
selömeti için ne yapmak icabettiğini biliyordu. Fakat devletin
başında kendisi bulunmuyordu. O daima siyaset kulislerinde
gizli duran bir süflöİ roliyle, daima bilvasıta hareket etmek hu-
susunda maharet mucizeleri göstermeğe muvaffak olmuştur.

İdealini, inkıtAp yoliyle tahakkuk ettirmek için icabeden kuv-
vete ve kudrete sahip değildi. Ziya Gök Alp'in şüsiyetini mü_
tal§a edersek şahıslandırd:ğı devreyi daha iyi anlarız.

I
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zI]İ^ GöKALP

Ziya Gökalp'ın l}iyarbalurdaki inkılApçı iaaliyetl
_ İntihar teşelıbiisii -. §elönikte ve İstanbuldaki İtti-
lıad ve Teralıki kornitesindeki faaliyeti - Gizti kuvve-
tinin sıırı -_ Teşebbüsçü nilliyetçilik akidesi _ İslam
b.irliği ve Türk-Arap birliği - Turancrlrk ve İslAmcılrk

- Yakın ideal ve uzak ideal - İst*lal Harbi osnasın
da atalar ruhunun tam uyanışı - Zlya Gökalp ve Ata.
türk - Ziya Gökalp Maltada - Kızına mektuplar -Kader ve kısmet telikkisi - Ziya Gökalp'in çifte şah-
siyetl

Namık Kemal'in ufilile Ziya Gökalp'ın sahneye geüşi ara-
sıııda çeyrek ası.rdan fazla zaman geçti. Çeyrek asırdan fazla bir
zarnan serbestl hareketi başsız, başkansız kalmış, fakat dumıa,
mıştır. Memleketteki sizli korniteler, kendi arzulaıile Paris'de ve
Avruparun diğer şehirlerinde menkup oturanlar, mütemadiyen
iıürriyet ve meşrutiyet fikirlerini yayıyorlardı. Fakat milletin
yeni emellerini temsil ve kat'i bir ideoloji tesbit edebilecek, mil_
letçe tarunmış bir kahraman yoktu. Ziya Gökalp, muhakkak k|
bu rol için yaratılmış yegAne şahsiyetti. Fakat kader, onu, ancak
silik bir rol o1mayabileceği bir muhite koymuştu. Diyarbakır'da
yaşıyoı,ıdu. Kendisine tesirli surette yardım edebilecek şahıslaılı
ııradan teırıas edemiyoıdu.

t
il

1ı
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Basit bir hükümet memurunun oğlu olan Ziya Gökalp, Di-yarbakır'da, tahsilini *:kgli rüşdiye mektebinden öteye götüreme-di, Son derece,iT"t oıd"il'i;;utıttı, boş zamanlanru okuma-ğa tüsis ediyordu. Bır yanĞn o-J"lr"auı., bütün entellektüellerş;ibi il,İıiyat tahsilini j*r"ı"şrirrr.ror. 
'r, 

yandan da, Namıkkemal'in kitaplarını ve o neviden daha taşk" eserleri tedarik et-mişti, Bunlarrn tesirine ı.rprı-"ı.i" s;"ıo,,,uaı. Türk milletinin ser-bestlsl idealinden ibaret 
"l;";;;dİ; ateş, bu suretle, Ziya Gök-ııIp'ın ruhunu", *o-§ g"r,ç rru,rd;;;;;;";';;ff;;*, yalıuz,\bdülhamid'in istibdadr- j"giı, ;;' 

";r-"rcla 
ve bilhassa Hami-diye alayı denilen 

-Kürt ask*eriJ;'; iedh§ı arı.r- .uX Diyar
l;H*:şr:aPabilirdi? n" "i""i-" auaun,*,a 

","r"r,r, u"ı,_
ra k, o ı,",,ıı c 

"ı. 
i'Şt iŞit ;ilqöri r,;ilr,"ffi 

"i*TIırıçeri güruhu idi,.Ziya Gökalp, »rr"rıutrr'de, ne Namrk Kemalgibi, gazete süibi §ina,silerden, ;; saıay ahvaline vakıf Aliue Fuat paşalardan müzaheret görebilirdi.
Iiiç bir imkAna,sahip bulunmayan taşralı genç, doğduğu şehir-de, ideal uğrunda hıç bır ;;;:;;;adan dertlenip duruyordu.Bu şartlar içinde,. ımparatoriuj;';;"*IEınmasına 

şrı,ii-oırrr"ı.,bahtsız milletin ı.oıe:ıaıirıe *;ı.ı:;;;r;rıııek için, mutlak bir acziçinde yaşamanın ne lüzumu-v"";;;;;ı"tu-ivo"i,.;;;;"";;;;;';;'i;iİİiilİ;.,i,.J,]"#İlff 
İ:ğa çalıştı. Bereket versin kiiçük l.r""r,o"" 

"-aiv, t 
-.Ğ 

ı,"ı.,-ü= ;; ;;',ış," HİilT;§:i' ş;lHİ;tek şikAyet, tek inilti oı.*"*"'n;;;;"r, ilk defa, ve belki sonclefa görmüşlerdi, 
I"ru.""" *rı.""i-""rna yardım eden bir Rushekim Ziya Gökalo'","}" ;;;;#; ianammtııtın sebebini sor-ıııaktan kendini alrmadı. C";ro ;; re te"tlr-e oldu:

- Ruhumun aersı yaıann verdiği aerdan daha kuwetlidir.Yata Ziya Gökalp'in uzvi5ıetinde hiç bir iz bırakmadı. Birmüddet sonra, kücük- Ziya'yı, ir"ii"ia"r.İ Baytar mektebindetalebe olarak görü"voruz. Orada tiç ."r," tçal,Jı. Fal<at, kendisihasta hayvanların La""İ ;";Ğff']"'f.r' 
"U""eği yerde «hastaadam» ın tedavisinde faydalı ;i;',ilru"rı düşünüyord u. Ziya
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Gökalp, daha mektepte iken kendisine bir hareket hattı cizrniş,
ölünceye kadar bundan ayrılma.mıştır. Çizdiği bu hat, iki kültürü,
şark kültürile gaıp kültürünü :nezcederek, milletin serbestisi için
çaiışmaktı. Bu hususta, babasrnın vasiyetini, kendisine proğram
edinmişti. Bu vasiyetten şu bir kaç fıkrayı alıyoruz.

Babam dedi ki: «Tahsil içn Avnıpaya giden gençler yalnız
Avrrı.pa ilimlerini öğrenebilirler. Milli benliklerimizden aciz ka-
lırlar. Medreseye girenler de iyi hoca bulurlarsa dini ve milli ir-
fanrmrza az çok valıf olabilirler. Fakat bunlar da Avrupa ilim-
lerinden, ınahrum kalırlar. Bence, memleketimizde en ıaıaeıı a-
lim]er bizim icin müstacelen bilinnıesi l6zım olan hakikatleri bi-
lenlerdir. Bu halıikatler tamaım olaratr< ne Avıııpa ilimlerinde ne de
milli benlikerimizde mevcut değIdir. Gençterimiz bir taraftan fran
§rzcayı diğer taraftan da arabl ve fari§yi iyi öğ,ıenmeli. ondan sonra
hem. garn ilimlerine, hem şark bilgilerine mükemmelen vakıf olma-
lı. sonra da bunları mukayese ııe telifle rnilletimizin muhtaç oldu-
ğu büyük hakikatleri meydana eıkarmalıdır.» ziya cakalp ilive
ediyoıı: Babamın bu vasiyetini ömrümtin hiç bı, anında unutma-
dım ve unutmayacağını. zira bu sözler hayatımda büyük bir in-
i<ı]6ba bais oldu.

Genç Ziya, Baytar mektebine devama başladığının üçüncü
yılı, ailesini ziyaret etmek iizere Diyarbakır'a gitti. Arkadu.l*rrr-
dan birkaçile Diyarbakır hük{tmeti arasında cereyan eden bir
hAdise üzerine, zabıta Ziya Gökalp'ın evini basmış, menfadaki ih-
tilAleiler tarafindan yabancr memleketlerde tabettirilen yasak ga-
zeteler ele gecirmişti. Bunun iizerine Ziya Gökalp, Taşkışla ha_
pishanesine atrldı. ve sorguya bile çekilmeden dokuz ay'orada
kaldı.

Bu uzun hapishane_ hayatı genç idealisti yıldırmamışh. Diyar
bakır'a döner dönmez, İstanbulda. Selinikte, Manastırdj ve mem-
leketin daha başka miihim merkezlerinde mevcut olanlar nevin-
den gizli bir ütilAl cemiyeti kurdu. o tarüte, Ziya Gökalp, he-
nüz yirmi üç yaşında idi. Mahut Mecidiye kürt alaylan, mevki
kumandanrnın teşvikile, halka karş bir çok tediıiş hareketleri
yapmışlaıdı Halk, nihayet, ziya Gtikalpin idaresi altında isyan
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etti. Telgrafhaneyi bastı, bizzat Abdiilhamid'le muhabere etti. Ab.
dülhamit, serkeş askerlerin Hicaz'a sürülmesi emıini verdi.

Bu unrulmauuş muvaffakiyet, Ziya Gökalp'e, kendi müi-
tinde, haklı bir şöhret kazandırmıştı. Sonra, daha başka hadiseler
neticesinde, Diyarbakır'ın mürteci unsurlan, Ziya Gökalp'i ele

ğeçirmeğe ve bir an ewel vücudunu ortadan kaldırmağa teşeb
bUs ettiler. Fakat Ziya Gökalp ve arkadaşlan uyanrk dunıyorlan
dı, kurtuluş aruna kadar mukavemet ettiler.

Jön Türk ihtila[, Diyarbakırı, hürriyet hareketinin en önün-
de bulmuştu. Ziya Gökalp ittüad ve Terakkinin Diyarbakır,koırıi_
tesi reislığini üzerine alacak en münasip adamdı. Fakat, Diyar
bakır'ırı faaliyet çevresi Ziya Gökalp gibi bir şahsiyet için pek
dar olduğunu ve onun, ittüad ve Teraklıi rnerkez komitesiııde vii-
cudu şart olduğunu bir gören bulundu. Bir vilAyet köşesinde u-
nutulup kalmış bu çekingen ve munis gencin hakiki değerini gii-
ren ve bu mütevazı göriinüşlü 'gencin Enverler, TalAtlar, ilAh...
arasında bir yeri bulunmasr icabettiğini anlayan bu adam kimdi?
Bu adam, o tarihte, komitede resmi hiçbir vazifesi bulunmayan
ve hep dostları delAletile faaliyette bulunan Mustafa Kemal'iıı
bizz?t kenüsiydi. Keskin nazarlardan gidenemeyen Ziya'nın kud-
reti. Yiizbaşı Mustafa Kemaliıı, nazarr dikkaüni celbeüyor rıc
neticede Merkezi Umumi Azası intihap ediliyor (1).

Gökalp'in şüsiyeti, işte o andan itibaren tam manasile yiib
selmeğe başlamıştır. Türkiye'de ve hariçte, Jön Türk fırkasınıı
temel direkleri telAkki edilen TalAt, Enver, Cemal Paşlar gibi
komitenin diğer azaları, son derece iyi niyetü, yüksek seciyeü
vatan severlerdi. Fakat hiç birisi, yeni duruma uygun bir ideo-
loji yarathcak kabiliyette değildi. Fransız ütilAlinde olduğu gib!
sokaklarda, «hiirriyet, müsavat, uhuwet» diye bağırılmış, gar11
ten gelme, hazır mal, daha başka söder haylıırılmıştı. Fakat ilk
anların serhoşluğu ve heyecanı geçince giiçlük ortaya çıktı. Hiir-
ıiyet aııaşi şeklinde teredü etınek, miisava| hile ve iğfd şkı
line girmek tehlikesi gösteriyordu. I{ırslar, entrikalar, hemen heı
tarafta kendini göstermeğe, sadece uyuşukluğa uğrayao irtica

(ı) zİyı GiikalD'ın Hayıtı _ 8abıİc 
's.
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kuwetleri canlanmağa başlamıştı. İktldar dizginlerini elinde tu-
tan ve Aımrne §lerinin düzgün gitmesinden mes'ul olan merkeı
komitesi şaşalamıştı. Yeni meşrutiyet relimini, hesaba katmak
zorunda olduğu manevi ve maddi realitelere nasıl uyduraca$ru
bilemiyordu. Gökalp tam zamanında yetişti ve takibedilecek yolu
firkaya gösterdi. Fakat, siyasetle hiç alAkası bulunmıyan bu nü-
fuzsuz ve otoritesiz yeni gelmiş adam, nasıl olup da siyasetin
büyük şeflerine sözünü dinletmişti? Sadece safiyet ve basitliği,
açık sözlülüğü ve samimiyeti, hususile, maddi ve manevi şahsi
rnenfaate taallCık eden her şeye karşı duvduğu tam alAkasızlıkla.

Herkes önceden biliyordu ki Ziya Gökalp, her hangi şekilde
hiç bir ihtiras beslemez, öteki meslekdaşlarının kendi aralarrn-
da paylasdı}:jarı iktidar mevkii sandalyelerinden zerresini ken-
disine mal etmek istemezdi. Derin surette ilimle dolu zekAsı, bpşer
bilgisıni:ı bütün şubelerirıde en geniş malümat edinmeğe, Türkiye_
ye mahsus içtimai meseleleri halletmek için uygun olan fikirleri
ve prensipleri belirtmeğe imk6n vermiştir. Onun asıl kuweti
kendisinin hiçbir zaman sahnede gijzükmemesindeydi. Daima
gölgede kalmağı, millete karşı deruhte ettikleri vazifeyi hakkile
başarmak için zaruri olan unsurları arkadaşlarına temin etmek
üzere gece gündüz düşiinrrleği, tefekküre dalmağı, tercü
ederü. Bu mütevazı suflör rolünde, her kim tarafından o]ur-
sa olsun şuurlu veya şuursuz hiçbir kıskançlığa maruz değildi.
Onı,ın nazaı:ında bütün hayatını vakfettiği fikir çalrsmalan
iktider ıngvkiine geJnıek için bir rıasıta değil,di; bil6,kis, kendisi
için hiçbir zaman istiiade etmediği iktidar mevkii onun kültür
hedeflerine vaıııjası için bir vasıta idi. Coğu, devletin en yüksek
mevkilerini işgal etmiş olan parti arkadaşları, bizim genç reh-
berin ilham ettiği tedbirlerin tatbikı ile meşgul olurlarken, o,
milletin kalkınmasr ve serbestisi için favdalı ve lüzumlu belle-
diği fikirleri ve prensipleri, etrafinr kuşatan seçkin entelektüel_
Ier arasında yaymağa devam ediyordu. Az zaman içinde, üzer-
lerinden münakasa kabul"trnez bir otorite ve nlifuz kazandığı bü-
tlin eoıtellektüellerin «şeyhülislAm» i, ruhani reisi olmustu. Belki
de iktidar mevkiine karşı şaşmak bilmez istihkAn bunda müessir
ollnuştur.
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Mütevaz,, sakin ve çekingen mizaçlı, hiç bir harp veya üti-
lA1 hareketile kendini göstenneden, gölgeden birden bi"e 

-sry"rlrp

ortaya çıkmış, bir adamın, birdenbire, Türkiye gibi büyük bir
impa,ratorluğun, gidi akıl hocası mevkiine yükselişiınin tarihte
belki il,k defa vaki olmuştur ki bu da, dilıkate değer bir hadi-
sedir.

Bunun sebebi şu ki, ziya Gökalp milletin en hassas daman-
na basmış, o zamana kadar meçhul kalan esrarengiz ve mueize.ti
bir kuweti harekete getirmis: Asırlardan beri uyuşukluk içindc
lralan milli ruhu uyuşukluktan kurtartnış, tiirkçülük hareketini
yaratmıştır.

Göhalp'ın yarattığı türt<çülük meselcsinde her şeyden ev-
vel şu cihet dikkate şayandır ki, bu hareket, sayri Tiirı( unflıri.
Iar arasında ciddi aksülAmeller uyandırmamıştır. siııa| lrendi-ı"i d" milliyetçilik fikri taşıyan gayri Tiirk unsurlar, Ziya Gök-
alo'in avni ]ıolu takibettiğini görüp hayret etm,eyorlandı. Türkçü-liü başlangıçta, ancak en tanınmış Tiirk müewerlerile Tiirk
poütikacılan taıafından hücuma uğradı. l

Zil,a Gökalp, fiirkçülükten ne kastediyordu? Türk olmayan
her şeye karşı bir nevi müteassıp-bir milliyetçitik miydi? Bu gı,
bi meselelerde nükteye cevaz olsaydı, Gökalp'ın milliyetçiliğ!
milliyetçiliğin tabantabana z:t olan kozmonolitçiliğe çok yaklaşn
bir şey olduğunu söyliyebilirdik. Filhakika, 

- 
Zlya İak"lp'-

T*k*l. milliyetçiliğinin başlıca şiarı şu idi: «Türk milletindenim,
IslAm ümmetindenim, garp medeniyetindenim.»

Modern mAnasile her türlü milliyetçilik telAkkisinin aynl
maz rüknü olan inhisarcılık zihniyetinden ne kadar uzak bir gii-
riiş!.. Bu düstura göre, Tiirk milliyetçiliği, Türk milli kültiirile,
ıshmiyetin tesanüt şurundan r" girp"-"deniyetinden mürekkep
gayet insicamlr bir sentezden teşekkül etmeliür. Burada hayreünucip bir nokta var. Bu düstur karşısında şöyle bir sual varitolur. Bir fransız, bir alman, bir italyan milliyetçisi veya vatan
severi, hıristiyan milletlere meıısup olduğunu b;hrfueı ütiya-
cında mıdır?

Dinia, vatan veya millet mefhumile ne mi,iııasebeti vaıdıı?
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o halde zıya Gökaly, Tiirk milliyetçiliğini tarıf etmek için İsl6rntesanü,dü fikfini neden llerl sU"mtlştilrl

Osmanlı imparatorluğunun o tarihteki içtimai ve milli btin_yesi gözönüne getirilm"yl."u t, "*t", formüliinder, lriçUl, şyanlaşılamaz, o devirdu,-"ra""" rtıii-mıI,ıvetçııgırl:ıl etmek,milyonlarca ve milyonİ*". ;;, 
,O*3rlrdr, Kürdü, BoşnağLAzı, Çerkezi, Abazayı **ı*ril",nasıl osmlır 

-"'"}i""*" 
n"-şit çeşit rabıtalarla t"gı, oı* 

"" -ıirurr, umumİ hayatına gayetfaal surette iştirak 
"alr, a"İr';*k; nice mi,isliiman milletlerited ve inkAr etmel. -.rr""-"-Jİ;.

Ziya Gökalp der ki:
«Millet ne ırkİ, l:..}r"Pi ne cofraff, ne siyasi, ne de idaribir zümre değildir- MilIet ı;;,;;rce, ahlAkça ve bediiyatçaınüştenek o'- v"li ayni terb|"rr'"ır-u olan ferdlerden müıgk-kep bulıınan bir ziimredir.»
«Tiirk köylüsü onu (Milteti) dili dilime, dini dinime uyandiyerek tarif eder. Fithakika b; ";;; kanea müşterek bulundu-ğu insanlardan zivade aııae, dinJe--uş"r"t bulunduğu İnsan-h:'i 
t":b-", y"ş"-"k ı.r"". çıırı.tı l.r"rrrı şahsiyetimiz bedeni.mizde değil ruhumuzdadır. ııraai -"riyetlerimiz ırkımızdan goliyorsa manevi meziyetlerimı, au t"rbıyesini aldığmız cemiyet-ten geliyor. Btıvtık İskender divori, tı, «Benim hakiki babamFiliP değil Aristo'duı..Çünkü tıı""ı.i maddiyetimin iltincisi ma_neviyetimin tekewjnglİ_S., olrr,rİ*r"., Bundan dolayıdır ki

;H:""j:*ii"Tile 
büyüdüiü 

""-lyuİlıİ meft üre.i re"r"]-""r,,-
ziya Gökatp, yine türkçülük hareketini doğuran bu husus-taki fikrini başka yerde drh; ";;;'ri.rrt anlatıyor ve Türklerinrnilli şuura kavuştukta-n **" aig."-J"u* ve devletdaşlar]a da-ha güzel anlaşabileeeklerini -üi;;; sunette belirtiyor:«""" Bir taraftan hıristiyan kavimler muhtariyet Urrr"..r'takip edeı{<en diğer cj[ıetten ırıa-- 

- 

ı."rirr,er mill1iile iftOharetmeğe, kavıninin alevhinde söz söleimemeğe koyuluyorlar«lı.

*[,i:: 
fikrini isllm Alemine ilk ;d;;i'"d"o ar"pıJrh-".,"rr'-

-lı
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Bu,n,dan onsekiz sene ewel bir ııektebe girmek üzere ilk
defa olarak İstanbula gelmiştim. BilAlrare siyaset A]eminde maruf
bir sima sırasına geçen bir arnavut doktor bana şu söderi söyle-
mişti:

- Blz Arnavutlar istipdadı yıkmak için Tiirklere yardıma
haz:.ılız. Fakat bilir misiniz ki bir Abdülhamit istipdadı yok, bir
Türk istipdadı vardır. Bugünkü idareden mes'ul olan doğrudan.
doğruya Ttirklerdir. Eğer bu zalim hükfimete nihayet vermezse_
niz biz tüfeklerimizi sizi temsil eden şahsa değil bizzat sizin göğ-

sünüze çevireceğiz.

O zamandanberi dikkat ettim. Arnavut gençleri Türklerin te-
rakkiye müstait olmadığına, Türklerle hayat ortaklığı ederlerse
lçendi]erinin de muzmahil olacağına dai" mant,klar yürüterek'
mil]ivet hissini nefhediyorlard,. Bu te]kinleri ya|nız Arnavut
gençIerine mahsus değildi. Arap ve Kürt gençlerine de bu dü-

şünceyi telkine calışıyorlar. HattA Türklerin cibilliyetsiz ve bar_
bar olduğuna Türkleri bile inandırmağa gayret ediyorlardı. O
vakit zaten Türk ünvanını kabul eden bir ferd yoktu. İstanbullu-
lar kendilerine «Şehri>) namını veriyor. Taşralılara ise coğrafl
karabete göre Arıavut, Arap, Kürt, LAz diyorlardı. Rıımeli ahe-
lisi umumiyetle Arnavuttu, Karadeniz sahili yalnız LAzlarla, şar_
ki Anadolu yaln,z Kürtlerle meskündu. Böyle bir coğrafi kavmi-
yet ünvanr bulamıyanlar daha parlak görülen kavim-
lerden birine gönüllü yazılıyordu. Bu suretle aslen Türk olan bir
çok gençler Arnavutlukla veyahut Kürtlükle iftihar ediyorlar-
dr. «Türk» lçelimesini ayıplı ünvanlar gibi kimse üzerine almr_
yordu. Türk, şarki Anadoluda Kızılbas. İstanbu]da kaba ve köy_
lü manalanna idi... Tarihte bu acıklı hale bir ikinci misal gös-

terilemez. Harigte Awupa, Türkiyedeki rezdetlerden dolayı yal-
nız Türkleri itham ediyor, dahilde müslim gayri müslim bütün
kavimler sarayln istipciadından, memurlann zulmünden, hükü_
rnetin yolsuzluğundan ancak Türk karımini mes'ul tanıyordu."
Halbuki Türk kavmi «Ben vartm» demiyordu...

Türk karryni «<Ben varım» dedikten sonra mes'uliyctini daha
lyi takdir ediyor ve bugiin Milliyet duygulanndan feragat etme-
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leri miimkün olmıyan dindaş ve devletdaşlarile daha güzel anlaş-
mak yollarını bulabiliyor.

Gökalp'ın türkçülük hususundaki esas fikri anlaşıldıktan
sonra bu fikri hareketin tA]i safhalarınr birer birer gözden geçiı-
rnek doğru olur. Bu tAli safhalarrnın başında Turancrlrk gelir.

Gökalp'n Turancıiık hakkınrlaki yazıları pek çoktur. Bu ya-
zıların en başında olan dillere destan olan Turan manzumesidir:

Vatan ne Tiirkiyedir Türklere ne Türkistan
Vaf;n lıiivük ı,e ebedi bir ü]kedir Turan

Burada mukadder bir suale cevap vermek mecburiyetinde-
yiz. Turancılık ırkcılık manasını ifade etmez mi? Coğrafi müna-
sebetleri olrnıyan Türk kaviınlerini birbirine bağIayan manevl
amil ,rk değil mi? Turancılık emperyalizm ıTraııasınr tazammun
etmez mi? Filvaki Ziya Gökalp'ın en saminıi takdirkAr ve hay-
ranlarr kendisini bu hususta tenkit etmekten çekinmiyorlar. Bu
cüm]eden olarak profesör Hilmi Ziyanın şu tenkidini şayaırı na_
zar görürüz.

<<Görüyoruz ki Ziya Gökalp turancr idi. Umumi harp başla-
dığr zaman mefküresinin tahakkuk edeceği hulyasına kapıldı. O
zaınan Turancıl;k yeni bir emperyalizm şeklini aldı. Fakat umu_
mi harp gayri müsait bir safhaya girdiği zaman İttihat ve Terak_
kinin emperyalizm siyaset ve cephesini değiştirdi. Ziya Gökalp
ve arkadaşları Yeni Mecmuada Türkler, Moğollar ve Tatarlar a
rasındaki farklardan bahsetrneğe başladılar. Cenup ordularının
hezimeti İttlhat ve Terakkinin Araplar hakkındaki siyasetini de_

ğiştirdi. Ve o zaman Ziya Gökalp Avu-sturya-Macaristan örneğin-
de bir Türk-Arap hiikümetinin teşkili fikrini ileri sürmeğe baş
ladı.>>

Ziya Gökalp'ın en büyük hayranlar,ııdan olan sayın pro_
fesörün şayail nazar tenkidine uzun uzadıya cevap ver-
mek sadedimizin haricindeür. yalnız mevzuumuza taallüku
dolayısı ıie 'lürkqülüğün büyük üstadı ile 1910 senesindenberi ta
vefatına kadar yaptığım sahsi s kı temaslerdan peyda ettiğim ka_
naate dayanaralı şurasını belirtmeği vazife sayanm: Ziya Gökalp
ilmi kanaatını hiçbiı zaman değiştirmem§tir. Turan mefk0resiııi
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bidayetten §onuna kadar bir gaye değil bir vasıta olarak ilerisürmüştür, Turan onun nazarrnda as,l değil fer'i idi. Turan va-tanrnı maddi değil ruhani ve mefkürevi olarak tasawur etmiş-tir, Turan mefküresini Gökalpln kendi tabirince vecd menbaıolaıak kullanmıştır:
«Türkçiilerin uzak mefküresi Turan namı altında birleşen o-ğı,ızları, Tatarları, Kırgrzları, özbekleri, vrı."rır.'İLr'ur,''.u*r'

Yatta, harsda birleştirmektir. B,: mefkürenin ti" ş"rrıİr"t' halinegeçmesi mümkün mü, Yoksa değil mi? Yakın -ufkü"ui", için bucihet aranırsa da uzak mefkürelei ıçı, """rr-.röffi;;"ı. -"r-küre ruhlarda vecdi namütenahl tl" a"""""ye yükseltmek için is-tüdaf eden çok cazibeli bir hayaldir.-lvl"*İa" İ-"";;';'rueviklıtieı'n yakın mefkire olarak kollektivizmi uzak mefküre suretindede Komunizmi ileri sürmüştür. ro-iinlrrnln ne zaman husule ge-b::ğ'T sorantrara şu cevabı veriyor: «Hazretı lltuhammedin cen-neti gibi ne zarlan ve nerede görüneceği malüm olmıyan birŞeydir...» ^^,q,urıı vr,I!ıya

o halde Ti.irkeülüğü mefküresinin büyüklüğü noktasındanüç dereceye ayırabiliriz.
1 - Türkiyacılık.
2 - Oğuzculuk veya Türlımencilik.
3 - Turancılık.
Bugün şeniyet sahasında yalnız TürkiyacıI,k vardır. Fakatruh]ar.n büvüJ< ibir iştiyakla ,"rare,k*l Elma *.eniyet sahasındadeğil hayal sahasındadır. Bu sazİ-:rle- Cöl.rl, Turaneılığı valnız*asıta olarak vecd menbaı olirnak üzere kullar,ırer* uıı"t iriştıt

, Gökalp TürkçüIğünün bir İslimcılık eephesi de vardır. Gök-olp'ın bıu hususta müsbet tuı.ıın"J, -*rt t bir programı da vardınisl§m ittihadı bahsında Gakalp'rn ite"[u"aueu fikirler meyanında«Bütiin İsİAm kavımlarında ,,,uur"*t'io tabiyenin tesisi için ter-biye kongralan inikat ettirmek, bütiin İslam kavımlann,ıı_ mü.ftüteşkilitlan arasında daimi bir irtıırrJ-rtıc,rda getiıımek ve bunungibi birçok teklifler vardır. Bundan ,lrolrro" ki Giikalp'ın Tiirk-çiiltığil yılıcı değil tam maııası ll" y"proarr, daraltıcı değil çnŞ
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Ietioidir, TürIı Milletinin yükselmesine ve kalkınmasına yardım ede-bi]ecek her filrri ve her amiti Tü;kçülüğe malediyor, Türk rnilletininhayır ve selAmetine aykın oı-rv"r, ruçbir İçtİmaİ -ır"rr"".r. ı.rrştecavüzkAr bir melİ veya duyşlu* d;. ;;;;,rrii,,_u"rr_Türk vatandaşları, ve.Ziya coı.iıpi" i"tırrr"" rru. -a"*"tdrşl"r,hakkında dahi teveccüh ve muhaiteiiısı"rını izhardan geri kalma-mştır, Gökalp islAm ittüadırun zaruretini ve faidelerini uzun uzuıtızah etiktten sonra neticede şu sözleri ilive etrıeğl ,"r*r-ruor.cAyru zamanda Türkçüler irrrrr"ı"ş*k zaruretini anladıklaniçin gayrı müslim kaı,imler hakk.nda da bu medeniyet asrınınicabettirdiği ihtiramkAr vaziyeti -rhrr^,u edeeeklerdir. Diğerbiı miinosnbp+le Gö'a], 

"yrr, -.""ı" 
-i"ı.kında 

fikrinİ İzhar edşıek: türkçülüğün 
l|,:, * _rr,.", 

-İlİtl" 
-alrlyeti olmayıp yal_nız yepıcı ve birleştirici olduğunu başlrca raış"i ;;'siyasl

tr*,#H. 
ziYade kültürel, "l ıçrı*lı mahıyeite uJr.*rs.r,

Türkçüleri, birlesmeğe davet eden iık hitabı «ha]ka rloğru»silzü ctrmustur. Türk millt ktıltüriııu 
- 

iurı. milleti,ne h6s his, dü-şünüs r"e hareket tarzını, yabancı tesirler,e, isl^miyet devrindepeyda olan sentetik ruhun meyelAnlaııle, lAşuurun en derinlerinelçadar gerileyen kültürii _b"ük;;-L*, doğru gitmek lAam-dı, Halka doğru gitmek, kaybolan mıiıı 
"rr,, bulmanın biricikçaresi idi. Mürıewerlet, seçkin ,geçiınenler, 

"o-iy"tİ, İlıİr"g,ruteşkil edenler, milli küItürden mJrr.aurl"".
Onlar <ia}ra çoerık iken halkın terbiyesinden bambaşka birterbiye alııışlardır. Adeta milliyctsizleştirilm\lerdir. Yenidenmillileşmek icin, halka doğru giİmek, orrrrlu beraber yasamak,anınenin vadigAr b.ıı_aktıeı kelimelere, tabirlere, 

"U-l"İ"r.], "'.sözlerine, hikmet sözlerine dikkat 
"i-"ı., nüktelerini ve jneeli-

ğini kavramak, halkın-şarkılarını, şıırıerını, musikisıni dintemek,danslanru seyretmek, air,ı ırayatıi"- 
"l ,rı.ı tetAkkisirıa 

".ı.lL*,givinis tarzııı, evinin esyasınl tetkik etmek, anlattığı masallara,hikAyelere, destanlara alAka gösterrrr"t-iirr_dı. Eskİ Türkİer na_zarında kanun kuwetini haız olan ," hrlkr. bu giin tandırnarneadını verdiği, örfleri ve adetleri ütiva 
"den ""ı.ı Türk türesiain

r



22o TüıE BuEu

esaslarını öğrenmek, halk kitaplarını okumak, Dedekorkut gibi
}-itapları, Yunus Emrenin ilfüileri gibi, tekkelerde okunan ilö,
hileri, Nasrettin hoca hiköyeleri gibi, halkın ağanda yiizlercesi
ıiolaşan mizah dolu hikAyeleri aramak, çocukluğumuzda bize
§(,nsuz zevk veren Karagözle orta oyununu hakir görmemek lA-
zımdır. Bu hedefe varmak için, rarnazan geceleri eski destanların
olıunduğu eski zaman kahvehanelerini ihya etmenin, cuma ziya_
fet}erini çocııkların bütün yıl sabıısızlıkla bekledikleri neşeli bay-
ıam şenliklerini yeniden canlandırmanın, halk tarafından vücude
getirilen sanat eserlerini derleyip değerlendirmek suretile tanıt
ıııanın da faydas olacaktı.

Demek oluyor ki, miinewerler, ancak halka doğru daİmek
ve ruhları halkda iz halinde mevcut Türk killtiirile işba edilmek
suretiyle yeniden millileşebileı:ekti. Büyük bir Rus şairi olan
Puşkin, sıri halktan ilham aldığı için büyük bir milli şair olmuş
tur. Dante, Petrark, Janjak Ruso, Göte, Şiller, Danunçiyo, halktan
aldıkları ilhamlar sayesindedir ki, san'atlannda birer d§hi o1-

nıuşlardrr.

Tiirk ınüneweriniıı ve Türk mütefekkirinin birer sairülfilme-
nam olmaktan vazgeçmeleri, nihaş,et uyuşmuş hakiki şahsıyetle-
rlni tekrar lıulmaları, kendi dillerıni tekrar konuşmalan ve millİ
ruhlannın çırpındığını hissetmeleri lAzımdır.

Ziya Gökalp, bu mülöhazalarından sonra üyor ki:
«Halka doğru gitmenin rci ı,azıfesi de ha]ka medeniyet gii

tünrıektir. Çünkü halkta medeniyet yoktur. Gi.izideler ise mede-
nıyetin anahtarlarına maliktir. Fakat halka değerü bir armağan
olarak aşağıda gösterdiğimiz veçlile şark medeniyetini ve yahut
onun bir şubesi olan Osmanlı medeniyetini değil gaıp medeııiye_
tini götürmehdirler.»

Esasen, Ziya Gökalp ve taraftarlannın kurduklan bütün ga_
zeteler, mecmualar ve çeşit çeşıt ırıüesseseler, lıültürel mahiyette
iüler. SelAnikte çıkan ateşli «Genç kalemler», İstanbulda çıkau
doktrinll «Tiirk yurdu», ittihad ve Terakki merkez komitesinin oı_
gtııı olan ağırbaşlı «Yeni Mecmua», Tiirkgüerin bütiiıı diğer neş
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riyatı ve Türk Ocaklarının çalışmalarr, bu fikirleri, ezciimle Tiirk
nıilletinin milü ruhunun uyanması fikrini yaymak için metotlu
ve sistemli gayretlerden ibaretti

İstanbuldaki Tiirk Ocağı bir nevi halk üniversitesi veya eıuı-
titüsü idi. Gökalp ve arkadaşlarile talebeleri, hemen hemen da-
imi surette burada bulunuyorlar, yüzlerce gençle ve münewer
le Tiirkçülüğe ve Türk milll'ruhunun ve şuurunun uyanışına dait
her tiirlü mevzu üzerinde serbest konuşmalar yapıyorlardı.

Bu gayretlerin ilk neticesi, yalnız medreselerde tahsil sörmuş
nadir kimselerin az çok anlayabildikleri ıstılah, ve tabirlerin,
Arap-İran üslübunun, ortadan kaldırılarak dilin sadeleşmesi ol-
du. Bu sadeleşme sayesinde gazetelere, mecmualara, kitaplara ge-
niş halk tabakalara el uzatabildi. Bu suretle. Türk milleti o za-
r.ıana kadar, yalnız okunması yazması olmıyanların alelAde ko,
r.uşma dili olarak kullandığ lıendi dilini tekrar bulmuş oldu.

Milli ekonomi mefhumunu Türkiyeye ilk sokan Ziya Gökalp
<.lmuştur. O zamana kadar, maruf Tiiılr iktisatçılannın hemen
hepsi Adam Smith'in «oluruna bırakmak, suyun akışına gitm,ek»
rejiminin hararetli taraftan id,iler ve bunlar arasında hiç kimse
bir milli iktisat rejimini ve yahut devlet tarafından idare veya mu-
ı,akabe edilecek bir ekonominin vücudünü miimki.in görmüyordu.

l
al

Türkçülüğün diğer safhaları hakkında daha fada bir şey
söyliyecek değiüm. Çünkü, bundan ewelki eserlerimde bu mev-
zuu uzun uzadıya işledim. Ayni şe.yleri tekrarlamamak için, binal
Ziya Gökalp'ırı, kendi ideolojisi hakkındaki tezimiü az çok gös-
teren bir kaç muhtasar cümlesini buraya nakletmekle iktifa edi-
yorıım. Üstad, aşağıki tavsiyeleri, kendi hocaşna izafe ediyor:

«Türk gençleri siyasi bin inkılAp, meşruti bir idare tesis etınek
istiyorlar. Btı hareket tebcile şayandır. Yalnız biı cüet vaı ki
inlulAp taklitle olmaz. Türkiyedeki inkılAp, Türk milletinin içti-
mal hayatına, milli ruhuna uygun olmalı. Yapılacak kanunu e.
sasi Tiirk milletinin ruhundan kopma\ igtimal btinyesine tı-
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\'afu\ etmeli, BöyIe olmazsa yapılacak iniulAbın memlekete mu_zır olması ütimali vardır. ıvi ırı" kaou.ru esasi yapabilmek İçinevvelemirde Tiirk mitletinin psikoı"jı.ırrı ve sosyolojisini tetkiketmek lAzım.>

Ziya Gökalp ilAve eü.yor: «Ben babamın vasiyeti gibi ho-caının bu vasiyetini de hiç unutmadım. Türk milletinin psikolcjikve sosyolojik durumunu anlayabilmek için en ewel psikoloji vesosyoloji ilimlerinin umumi esaslannı öğrenmeğe başIadım.
Ezcümle Ziva G,okatl'y_ ti,irksütüğü ile isl§mcılığru ancakbu esas Yani hocanın nu teuırıniao"J"La" bulundurmak suretiletelif edebilir 

"" Al"ly}ü" #la;;;İg, 
'l" 

Ziya Gökalp'ın te-kAmülcülüğü arasındaki f""klau loİ"'vabiliriz.
Filhakika, Atatürk, Türkçiilerin yalruz kalemlerile ta}ıakkukettirmek istedik]eri mi]letin ıriıı.u"iı"ile serbestislni, halkçıIarınbaşında, kılrncı ile hakikat ır"u"" 

-g",*r"iştir. 
Ruhan tek^müIcüclan ziya Gökalp, hocasının vasiyetine uyarak mevcut reaiitelerive ti,irk islAm sentezini hesaba t"t"""ı. itırt milletiı,i, vücude getir-ınek istem§tir. Halbuki hadiseleı. ;;r* 

_tüİlü inkişaf etrniş ııetiirkçiilük ideali antak kemalurn rüiinı. vücude gelebilm§tir"

Bize milletiııin nıhunu şhıslandırmak ,itibarile Atillanrn eşigibi gösterilmek isteneniu fiiozof ;;;da kimdir? Miüet;,,in hu-susiyetini teskİl edlı tl]ılmanlıei r]g;,ırs,, kAğt karalamakla sa-kin bir felesof nasıl şhısl""dr;i Gli u" sual soranlar belkibulunacaktır. Bir Tiirkten hele temsil iluüyetıne sahip bir rurk-ten büsedince, akla ilk gelen uur,-"lrrİ. ırıızrak, boynunda yay,dolu dizgin dağ tepeİrş"", iurır',"ilrieleıe meydaa okuyan veher ti,irlü tecavi.izü 
.}roj -r*-;*r;* bir süvari hatıra ge_,ir, Ilatbuki o büyük ru.ı.tı ;-;"k ie kendlsile temas etmekmaz}rariyetine eııenlerin 

lr"e"t ç.it ;; İqr* ki, Ziya Gökalpsakin, vumuşk huylu, ç"ds* "";; bir adaıııdı- Hayatındakalemden başka hiebi-r iıaı-t"u*"r"ilştı. Bir tek sert ıek,,aııetmemişti. öfkeye, tehewiire 

';;;; 
kügüL bir haıetıeti gö-rliı]neniritııl Ha,buki, bu lritabın -u""ia.' yerlerinde ueurttı+
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ırıiz gibi, Tiııkün seciyesi, anca& züirı olan bir taırım tezatlardaımürekkeptir. Bu tezatlardan en göze çaıpaD bir tanesini rııfkruhunun uyaruşııu şhıslandıran Ğ uşır,ı" mizacında ve huyundamüşahede ediyoruz, Bir tarafta" heyecanıı, şıaaetu, mızalile Na-mık Kemal, diğer. tarafta_sakiıı, ,"-ç"ti,og"İ *^"rl"Zrr" COt_alp var. Fakat bu tezat sadece -ırı"ıal. zrv, coüpi" J", 
'g""rrt

kemaldeki avni dinamizm, ayni enerlive ayni ruh kuweti vardı.Ve Namık Kemal.:t.T, Zl* CO1.dp olsun, ikisi de, kahramancahayatlannın elemli anıarrida, ebdai karşısında, ayni sarsıIınaz*ğ:k lranlıüğ, ayni süküneti göstermişlerdir. botJp,-il*"a"ve diğer mübes hayatlarında, i-amık kemalin Mogosa ve diğerzİndantarda, sürgün yerlerinde stist"rdiğı süküneti ,J 
"rbr, "yrr"ogöstermiştir.

umumı haıbın sonunda, İüiı6f devletlerı İstanbula yaklaş-tıklan srrada, Talat, Env:r, cemaı rari"rı" ittihad ve Terakki lro.ınitesinin diğer rüesası kaçmağa karar verdiler ve ziya Gökalpe,kenülerine iltüak etmesini teklif ederek, -"-l"t"İl" .*l-"-dı& takdirde maruz bulunduğu l""İ"t n"tl anlattılar.
Ziya Gökalp, hiç tereddüt etmeden ve en küçfü teessür gös-termeden şu kat't bevabı verü: tBen kaçm"-r" iooıjil,- 

"r"*erkAnı müdahale 
"u":"n,_ 

ar]<adaştarıte beraber k";;-lin ıs-raı,da bulundularsa da ai"l"t"-İal"r. He.psine beni kaçrnağameobur edebilecek aile&i veya §yasi hıç bır ciiriim irtikab etne_dim» cevabını verdi.
iiakikat şu ki, Ziya Gökalp,bütiiJı milletin, kaçnat imkdnınaıahip olmıyanlann uğrayacağ .t U"İl p"vl.ş*"ğ., mağltp ınit-letlere has vasıtalarla, 

1ı,tıst9vÇt |r' ı.""jırrı -ua"ii"-Jor"atercih eüyordu. Firar eden n""uı"., ö"-"u", ," tıJLi, oroT. b|pk leta eO{lı g9"-iş bUvtlt trrrr"-"l."aı- Enver ııec"ld Paşatar btıyfü oiduı"- ıa"r" .t*ışler ve tarihin malı oLmuşlaıdır. Fakat bu defa kaçnıağ ;.;;ih ettiler. tlalbuki, bütünhayatında tozlu kitaplarıııın ;d;;;lemden başka silAh kul-lanmamış,olan çekin g= zi* can"ıp,-rıırı. kapılanna dayanann,uzltrer düşmana meydan ot"-.ttj'*"ruaau' etmedi.ziya Gökalpin edbar devrındeü Çrt-, pasif bir de§tan
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diye vasıflandırmak mümkündtir. ittihad ve Terakki hükömetiniı
birçok rüesasile birükte, tevkif edilip, kendilerini Maltaya götii-
recek olan bir İngiliz posta geıoisine bindirildiği zarıan, o, sfüt
nunu ve vekarıru muhaiaza etmiştl

Gökalp, felAket arkadaşlaıının arasında belki en fakiri idl
Cebinde tam manasile bir meteliği yoktu. Kendisini Maltadaki
sürgüne göti,irecek olan vapurun güvertesine, Galata rürtımrn-
da.n, kızı, bir kese firlatmıştı. Bu kesenin içinde, Diyarbakırdaki
evinin satış bedeli olan beşyiiz lira vaıü. Kese gemi tayfalannrn
eline geçti ve kayboldu. Ziya Gcikalp bu halden hiç müteessir ol-
nıadı ve tanı o anda, sahneye şahit olan arkadaşIarına hitabederek
eiedi ki:

Ergeç milletimiz içinden bizi esaretten kurtaracak ve milli
mefküremizi tüakkuk ettirecek küraman meydana çıkacaktır.

Gökalp, Maltada, parasız ve ailesinin her türlü yardımından
mahrum olarak yaşamak zorunda kaldr. Karısı ve üç çocuğu da is.
tanbulda, hiç kimseden yardım göremiyorlardı. Karruru her zaman
doyurmağa muvaffak olamıyordu. Ve birkaç defa ağır hasta oldu_
l'akat, mahrumiyetlere, acılara ve her tiirlü kederlere ayni sü-
kunet ve ayni cesaretle karşı koyuyordu. İdeallne dalmış filrk
milletinin kalkınması ve hüriyeti ile alAkadar içtimai meseleler
üzerinde fikir işletmekten başka bir şey yapmıyordu. Açlık ız_
trrabı ve tifulü ttiılü madü aeılarla krwarurken, arkadaşlarile mü-
temadiyen bu mevzu iizerinde miizakereler yapıyordu. Hemen
bepsi eski nazırlardan, eski vaülerden veya ordu kumandanlann-
dan müreklıep olan sürgi,in arkadaşlan onun etrafına toplanıılar,
sosyolojik fikirlerini kaydederlerdı. Ziya Giikalp ayni zamanda,
İstanbul'da çıkan bir mecmuaya, üç yıldız imzatı felsefi şürler ve
nıakaleler göndermeğe vakit buluyordu. Fakat o acülı dewe es.
nasında yazdıa yazılann en dikkate değer olanlan, o zaman hş
niiz onaltı yaşında bulunan kıa Senüa'ya arasıra gönderdiS
mektuplardır. Bu melıtuparda, fiiık atalar ruhunun husu-
si;ıetini teşkil eden ayni kahramanca stikünet, ayni ruh kuweü
,görülmekteün

Bildiğimiz o ıztıraplı ahv§l içinde yazılan bu aile mektupla-
;1gldnn şıı bir kaç ciimleyi Üyonıı:
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«Vücut rahatsız'olmayınca iş yalnız deruni ahvale kalır. Kal-
binıi ferah tutmanın ş,olunu ben pek iyi biliıim. Feylesofluğun
bir tek faidesi vard.r ki o da içi şen tutınaktır. F'eylesoflukta
iırrs, gurur, tefahür gibi du5zgular bulunmaz. Bu hisler olnıa_
5nnca insan dışarıdaki Alemin diişünüşlerine kulak asmıyabilir-
çiiüki.i bi. adamın başkalarının clüşi.incelerine esir eden tefüiir
gibi, hır-. gibi duygulardır. Bu duygularılan Azade bulunan bir
insaıı yalnrz kerıdi iç dünyas,nda yasar.. Böyle bir a<iam kendi
ileminde yalnız kendisi hökimdir. Esir bulunsa ruhunun içinde
hiirdür, §gygililerinderı uzak bulunsa <]a ruhunun içinde onları
görebiliı,, hafızası içinde onlarla geçen müsterek hayatlan tek-
rar eder. Muhayyilesi icinde onlarla konuşur. Başkalannın ri.i-
yada gördüğünü o, hülyada görür. İste feylesif]uktan vahı-ıt sa-
irükten kazandığrm yegAne faideli hüner, ru.b,umu, muhayyilenıi
istediğim gibi idare edebilmektir. Baska]arını nruhayyi]cleri bet-
baht eder. Een ise mulrayl,ileinin yüz,lintlen bahti5,arim. O halde
beııinı için beyhude merakta bulunmayınız. Ben mümkiin ol_
dufu kadar vaktiml hoş geçiriyorıım.)

Zi5ıa Gök Alp'in kiz-ına yazdığı satrrlar, bir felsefe değil, sa-
dece onun atalardan mevrus ruhrınun ifadesidir. Ayni ruh, Na-
mık Kemal'de, rnizacının haşkalığından dolayı daha başka ş_
kilde tezahür ediyordu

HülAsa, Ziya Gi5kAlp. ne Allahın kılıcını kullaıımı:_., ne, gii_
zel atlar iizerinde doiu dizgin koşmuş, ne i{üşman kafaları kes-
miştir. Fakat, nadir brılunur bir enerjiye sahiptir ki, onun sa-
yesinde, bütün fanilere mahsııs olan alelAde hislere hAkim ola-
biliyordıı. İngilizleı:. rnuazzarn ordularile onu korkutamadılar.
Milletin Atisine olan itimadrnı, sarsamaülar. Malta zindanlan,
açlık, mahrurhiyetler, maddl acılar, cesit eesit d\smanlar, onuı
siikünune qe ılıalbinin huztınına zerre kadar halel getiıımediler ııe
vaktile İstanbul Darülfiinununda yapdığ gibi, Malta'da da, bu
yüksek mevkili talebeler karsısında sos],oloii bahisleri üzerinde
ü söylerııesine mtııl olarıadılaı. Matta aıkadaşlan, sürgünden
kurtulduktan sonra, rnemleketin iclaresi başına tekrar çağnl_
dıklan zaman, onun derslerinden her halde istifade etrrıişlendil.'

15
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Bu, nefse itimadı ve bu fikir huzuru, Ziya Gök Atp'i, MeL
ta'daki sürgün hayatının bütün devamınca bir an terketmemiş
tir.'Nitekim, hayitının her dewesinde bu böyle olmuştur. Kızr
ıa yazdığ mektuplarda diyor ki:

«...... Yalnız sıkıntıda olup olmadığnızı anlamak isterim,

İnsaniyet artık daimi ıztıraplardan kurtulacaktır, Böyle buhı

ıaıü zaorıanlar, büyük mefkürelerin büyüyüp yayücağı bir za-

mandır. İıısanlan kurtaracak -"ç6lglgrdir. Mefküre, her men,
leketi bir cennet yapacak. Her millet kendi cennetinde hiir ve

mes,ud yaşayacaktır. İstikbalde artık haksızlık, adaletsizlik,

hürriyetsizlik yoktur. Kin, husumet, tamah, haset yoktur, Ferd-

ler birbirini. sevecek, milletler birbirini seııtecek, medeniYetleı

birbirini sevecek,»

«Felsketler çelıilüği zaman acıdır. Fakat ondan kurtuldufu
zanaıı faideli neticelerini de görtir.ı

«Şimdifeleğn.bize acı bir çehre gösterdiği bir gündür, Fa-

kat bu gi.inlerin sonu iyi olacağına eminim, Hiç kasvet çelon*
yiniz. Allah vardır. Tekömüt var, tabiİ bir adalet var. Ferdterin

isteiliği olınaz. Ferdi vicdanların fevkinde içtimai vicdanlar var.

orrlann istediği olur. Fabrikalarda makineyi çeviren buhar kuv_

veti olduğu gibi Cemiyet makinelerini çeviren de mefkürelerle

hükiimlerclir...... tısan felAket içinde bile zamanını mes,ud ge,

çirmeye çalışmalıdır. Kışın yeşilliklerden, gtizel havadan eser

vokt"i. Her tarafı soğuk bir hava ve beyaz bir kar tabakasr bü_

iiı-tışttir. Fakat buııun ilerisinde bir ilkbahar oldufunu düşü_

,""J kışıfı sıkmtılar:ıia tüammül etmiyor muyuz? İçtimat ha_

yatın da lçısı var. Çiçekler açan bir ilkbaharı, yemişler veren bir
sonbahan var. yazı is:teyen kışa razı o1maL. İşte ben bu gibi fi_

. kirlerle gönliimti aınıtuyorum.,

«Kazayı belA götürilü dİye müteselli olmalıyız. İsllmiyetİn te_

veld<ütü bunu icap eder.ı
tslAm akidesinin esaslarından birini ieşkil eden meşhur ka.

-
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der ve kısmetin mAnasıru daha yukanda izah f:rsatını bulrnıış
tuk.

Atalar ruhunu şa]ııslandıran ve islim dininin müminler
vicdanına tahmil ettiği izleri taşıyan Ziya Gök Alp de, bu hayat
telAkkisinin en bariz delilini bu suretle göstermiş oluyor.

Ziya Gök Alp'in en btiyük hususiyetlerini teşkil eden istik-
bale karşı bu inanç ,,,o bu r,ı.ıh huzuru, yalnız milliyetçiüğin za,

ferine olan imandan rnülhem olmuş değildir. Bütün beşeriyetin
istikbaline karşı duyduğu sarsılmaz itimadın da bir deülini teş
kil etmektedir. Bakınız Ziya Gök Alp, Malta'daki zindanından
kızına ne yazıyor:

«Bir zaman gelecek ki bütün insanlar, bütün milletler hür
llacak, kalbjer hür olacak, vicdanlar hiir olacak, insaniyetin bu
kara günleri sonuna yaklaşnııştır. iIak kuwete galebe çalacak-
trr.»

Ziya Gök Alp gibi koyu milliyetçi lıir adamın, bu kadar ge-

niş bir beşeriyetçilik duygusu besliyeceğine iht}rıal verilir mi?

Ziya Gök Alp'in mektubunda ifade edilen mAnada beşeriyet-

çiilk. Türk milli ruhunun en mühim hasletlerinden biridir. Mil-
lgtler arası ahlAkdan büsederken, Gök Alp bize bunu öğretiyoı,.

Eski Tiirklerin. dini inançlara derin bir hürmeti olduğunu ve
yabaneı nıilletlere §eniş bir siyasi ve kültiirel hii:riyet verdikle-
rini izah ettikten sonra diyorki:

<<Atalarımrz mağlüp milletlere kapitülAsyonlar bahşetmişler,

BilAhare bizim İçin bir musibet haline gelen bu kapitülösyonlaı
bidayette Ttirk milli kültüriinün icabatrndan olan insaniyetçili_

ğin biı. tezahüründen başka bir şey değildi. heride şimdikinden
farklı olarak hakiki ve samimı bir cerniyeti Akvam vücude ge_

lirse, hiq şüphe yok ki, bu cemiyetin en gayyur, en faal Azası

Türk devleti ve Türk milleti cılacaktır. Bu istidat Türk mlilİ ru_

hunda mevcuttur.
Gök Alp, büti.in diğer ıneselelerde oldufu gibi, bu bahlste

de, doğru görüşlüdür. kemalizm hakkındaki eserimizde de be_

lirtti§miz gibi, beşeriyetçilik, kemaüst rejimin, yeni Tüikıyenin
esasların<lan biıini teşkil etmektedtr. Ve ileride, aid oldrğu fa_

4
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sılda da izah edece$r$z gibi, İsmet İnönü, bu prensibin, en mü-
k,,:mmel timsalidir.

t
tt

Görüyoruz ki, dinaıniz-m, enerji, ııü kuvveti, geniş görüş
liilük, kahramanlık ve ölümü hor görnıe, diinya |.rimetlpı.ine
karşı kayıtsızlık, feragat hissi, beşeriyetçilik ve eski Türklerde
müşahede ettiğiıııiz biitün diğer esas!ı faziletler, ziya Gök Alp
tarafrndan, ııuhtelif şekiilerde temsil edilmektedir. yukarıda da
aııIatt,ğ_ımız gibi, çekingen ve sessiz bir mizaca sahip olan ziya
Gök Alp, biri keılü yaradılışına, idealist ve feylemf cöruş
tarzrna uygun ferdi, diğeri tamamen idealinin tahakkukuna mün-
]iasır kollektif iki ayrı şahsiyeti temsil eüyordu. onun iıdinde
ferdi şahsiyetin kıymeti ü,oktu. O taşınılması ieabeden bir yfü_
tii. YegAne değer verd"iği şey, kollektif şahsiyetti. Ve o şahsiyete
rırhıınun, asırlarca uyuşukluktan sonra dirilişini, gayri şuurl
oiarak şahıslandırdığı o atalar ruhuntııı bütiin rabıtalariyle tağh
idi. kollektif şahsiyet sahneye girince, o çekingen, sessiz ve dur-
g,-ın Ziya Giik Alp dünyanın, taşkın, ha,rnleci ve heyecan ,dolu
bir adam haline geliyordu. Milletin serbestisine taallük eden
herhangi bir noktanrn müdafaası bahis mevzuu olunca, devrin
en nüfuzlu adamlaıiyle çarpışmakta tereddüt etmezdi. TalAt, En-
ver ve cemal paşalar, onun sözünü kırmağa'cesaret edernezlerdi.
Gök Alp, durgun görünüşüne rağmen, bütün hayatrnr, köhne
zihniyetlerle prpışıp onlarr altüst etmekle, derin kak s.ımrş iç-
timai müesseseleri devirmekle ,e baştan başa yeni fikirler. Türk-
çülüğün zihniyetine, prensiplerine uygun yeni düştinceler ya-
ratmakla uğraşmıştır. Binaenaleyh, bunların çekingen ve dun
gun bir kimsenin eseri olmadığını anlamak güç değildir.

Evet, halkın nazarında dalıa doğrusıı onun gizlice, tevazu-
la, başardığr muazzam eseri bilmiyen, kalabalılı nazarınd a, ziya
Gök Alp çekingen, sessiz ve durgundu. çiinkü kalabalık onu alA-
kadar etmiyordu. Halkın karşısına çümağa hevesli değilü.

Iluzur ve sükünu, kenarda kalmayı candan severdi. sükün
ve stilıütun milli ruhun en miüim tezahi.irlerinden biri olduğunu
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biiir, bu milli hasletten dolayı iftihar duyardı. İşte Malta mek-
tuplarında bu meseleye dair kendi sözleriİ

«Tütkler sükün ve sükünet içincle .voş"-"y, severler. Az
lıonuşuı.lar, hiç kimse ile derclleşmezler, Zaten Anadoluyu cen-net yapan bu siikün vı sü}<üt halidiı.. Türkiin köyü de, eü de,
ruhu da huzur ve sükün içindediı,. Ah b' ne içiır bu gtıruı, bu
rnes'ud türklüğü unuttuk? Nedir bu gürültüler, patırdilar? Şa-irler, feylesoflar sükiı ve istiğrakr severler. nunıar Ti.irk ha-yatını görseler mutlalı nreftun olurlar. Beniıtı hepinidzen iste-
dığin şudur: Hakiki Tiirlrler gibi ihülAfsıa munakaşasız, derin
bir sük0n ve süküt içinde yaşayuıız.»

Üçiincü Kısrıın Sonu
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F'asılı XXVII

DiEiıiş
Atalar tuhunun dirilişi - Sentetik ruh henüz öl-

memiştir - Kemalist inkılAp devamlı bir inkılAptır -Cümhuriyet Halk Partisinin proğıamındaki inlulipçı-
lık vecizesinin hikmeti _ fiirk mucizesi nasıl izah
edilebilir? - Yeni Türk yeni değil, hattA belki ka.
ümdir - Yeni'itirkiye ile atalar Tiirkiyesi arasındaii
yahnlrklar - Türk kadının serbestliğe kavuşması

Türk inkı]Abı, bir asırdan fazla süren gebelik ,devresiıre ni-
hayet verdi. Türkiyenin, İstiklAl §vaşı esnasrnda çektlğl doğum
sancılanndan soııra, yeni Türkiyenin ruhu, Aıadolu steplerinin
ortasında di.iıyaya geldi.

Şurasıru derhal ilAve edelim ki, yeni ibir ruhtan lbahsedişimi4
sadece, görünüşü hesalıa katmış olmak içindir. Hakikatte ise, ba_
his mevzuu olan şey biı yenilenis, daha doğrusu bir diriliştir. Ye-
niden dünyaya gelen ruh, uzun asırlarca, sentetik ruhun geri ittiği
ve güreştirdiği atalar ruhudur.

Fakat, Türk mi]letinin mukadderatını asırlarca müddet idare
eden o ekleme, sentetik ruh ne oldu? Bir eün içinde ortadan ka-
yıp mı oldu? Türk zihniyeti, her türlü şarklı tevekkülünden kur_
tulmuş, Bizans ve yabancı tesirlerinden pAk mi olmuştur? Suallç
rini halılı olarak herhalde soranlar bulunacakhr.

Bunun böyle olduğuna inanmak fazla safdillik o,lur. Milletin
ruhuna asırlardan ieri işlemiş izler. üzerinden bir sünger geçiri-

I ı
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livermekle silinemez. Asırlarca müddet kökleşmiş manevi kuwet-
ler, bir gün içinde zail olamaz, nesillerin geçmesi lAzımdır.

Hiç şüphe yok ki. sentetik ruhtan doğan manevi kuvvetler,
ezcümle Kemalist inkılAbının ruhile uyuşamlyan kuwetlen sus-
turulmuş ve acze mahküm edilmiştir. Fakat, bıındarr, o manevi
kuınıetlerden artı,k eser kalmadrğı htııirn,ii!ıü gıkarmak, mübalA-
ğalı bir iyimselik olur.

Herhalde, heyeca.nlı iyimserler ne düşünürlerse düştinsünler,
iyiden iyiye biliyoruz ki, Kemalist inkılAbın başkanları hülyaya
kap,lmamışla'r, daha lıaşlangrcta, Kemali-st inkılAbın devamlı bir
inkılAp olduğunu ilAn etmişlerdir. ı .

fiir,Iıiyede ve yabancı memleketleıde, bar, ,müneki<itler, de-
vamlı bir inklAbn tasawur edilemiyeceğini. bunun hiç bir zaın€ın
görülmüş bir şey olmadığınr, bu inkılAbın muayyen bir hedefe
varmak icin bir vasrtarian ibe.ret olduğunu, hedefe varılır vanl_
maz, inkılAbın artık vüeudüııe liizum ç"lrn3d:ğını ileri sürdüler.

Hakikat sudur ki. hedefe henüz kat'i surette 'varrlmamıştır.

Sentetik ruh henilz ölmemiştir. Yeni hayatı, mazinin tehlikeli ve
müteaıT ız avdetine karşı kıskanç bir itina ile korumak gerektir.

Kemalist inkılAbı yapanların, yeni Trkiyenin altı ,"İir. -u-
yanına inkılApçıl,ğı da dercetmelerindeki sebeb ve hikmeti anla_
mak, bu izahattan sonra zor değildir.

tnl<ılanı mazinin karşı taarruzundan korumak için bir kaç
ınisAl zikretmek kAfidir:

MeselA Abdülhamid'in ve seleflerinden bir çoğunun tatbik
ettikleri mutlakiyet rejinıi, eski Tiirklerin hususiyetlerine hiç-uy_
mayan bazı örflerin vücud bujmasına meydan vermiştir. Eski
Türklerde, Hakan makanıı milletjn bütün efrad,ını bir merkezde
toplayan bir kuwet olduğu halde, inhitat devrinde, padişah, mil_
let için bir dağınıklık ve inhilAl unsurundan başLa bir şey değildi.
Bir tarafta, hükümdarla avenesine kavuk sallamaktan başka va-
zifesi olnıayan saray soytarıları, ve içtimai derecelerin biraz daha
aşağısıııda, devrin ileı:i gelenlerine hos görünmek iqin, şunun bu-
nun aleyhine türlü türlü iftiralar uyduran hafiyeler güruhıı var-
&.

I
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Nesiileıce süren bu vaziyet, yani dalkavukluk ve hulüskArlık
saltanatı, Ti.irk camiasının bir kısmına, zillet, veya hodperest fer-

üyetçük, §mrne işlerine kaşı kayıtsızlık gibi düşük bir taluın

huylar aşıladı. : -
Bu huytar, bazı.suııfların ahlikına o kadar derin surette kölı

ıatınıştu ki, AnadoluCa, <<etek öpmekle dil aşınmaz» diye bir halk

sözü iüremiştir. Bilindiği gibi mutlakiyet devrinde, muhtemel hfl_

ınilerın eteklerinı öBınek için yelıere kadar eğilmek edetti. Bu
rnerasim o kadar suiistimil ediürdi ki, alaycı halk zekAsı, bunu ele

almş ve etek öpmenin, dile zarar venniyeceği hükmünü çıkart_
nııŞır. Bu etek öpme §deti o kadar umumileşm§tir ki, mutad

aelam hareketi gi,ilünç bir şekle gırm§ti. Birbirini müteakip üç

deia eğilmet, suretiyle temenna ediiiyor, ilk eğilşte, el, ayaklara

kadar, ikincide, göbeğe kadar geliyor, üçibıciide başa kadar yük_

seliyordu.
Mustafa Kemal" tcmgnanın yerine şapka ile selAm usulünü

koyınakla, Garbi taklid etmek istememiş, bu köhne idetlerin
deltlet ettiği ruht hilete, mezellete, nfüayet vermeği d]islınmüı_

tiir. «Temenna» nın kaldın]ması, mazfoıiıı 6detlerini kökiinden
kazımamışa da, sembolik tedbir olmak bakımından, manevl te_

siri miihiın olmuştur. Keza, efendi, bey, paşa, iıah... gibi ünvan_

}arın kaldırılması da, mutlakiyet rejtminin meırılekete soktuğu

Adetlerin izlerini silmek İçin, kemalist rejim tarafından kabul
edilen programa dahildir.

Bu itibarla şurasını belirtmek gercktir ki, temizlik ve tas.

fiye, yalnız Millet MeclislÖrinde ve Velçiller Hey,etinde kaleme

alınan kanunlarla ve kararnamelerle değıil. asl silsile halinde
bİı çok nesiller devamınca, milletin büti,in tabakalarının, sabırla

ve gayıetle terbiye edilmesi sayesinde yapılabilir.

Daha ,başlang,çta Atatiiıık ve İnönü tarafından kararlaştın_
lan devamlı inkılöbın hakikı m§nası, bizce budur. Anadolunun

her köşesınde çalışan yüzlerce Halkevi,nin, Halk partisi hima_

yesi altında işleyen bir çok spor ve kültiir müesseselerinin yo_

rı.ılmak bilmez faaliyetinin hedefi buduı.

,i
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Şunuda il6ve ede]im ki yeni fiirkiyeyi yakın mazinin karş
*ıarruzuna kaşı koruyan kuvvet. geTe .Tiirklerin uzak mazisidiı,

Çi.lnkü yeni Türk, yeni değ{ldir, dskidir. Bugtintln Tüıkü, dü-

niin Türkü değil. ewelki güni.in, binlerce yıl ewelki dewin
,IlırRuour.

Bugiinkü Türkiin, ewelki Tiirke benzerliğ, dş ve göriinttş

şekillerindeıı gerçi, belli olmaz. Bugtiniin Türkü soçeb değil-

dir, kavgaeı değildir, sade ve iptidal değildir. Yaşayış, hareket
ve düşüniiş tarzları, ııtalar benliğinin aynı değildir. Fakat, gii.

çebeliğin, kavgacılığn ve eski Türklere has olan, manevl kuv,
vetler, bugünkü Türkde görülür. Yeni Tiirke, diriliş hareketiniİe
gıısterdiği harikulAde bayatiyeti ve dinamizmi veren, aynı eskı

ıııanevİ kuwetlerfir. Eski Türklerin içtimal hayatında mevcut

olup ye.ni muhite ve_şimdiki icaplara uydurulmuş hususiyet,
lerden bir çoğunu, bügünkü diril§ hareketinde kolaylıkla bula_

biliriz.
Gerçek. eğer bütiin Tiirk milleti, atalar ruhundan yükselen

i|isiplin ve feıagat hissinden mülhem olarak. kendi timsali t€".

lnkki ettiği Atatürk,ün peşinden yüri.imemiş olsaydı, biınukabe_
le, Atatiirk, anayurdun eski Iiakanlan §bi, şahısland,rdığ hal_

kın sadık ve fedak§r bİr h§dimi gibi hareket etmemiş olsaydı,
yeni Türttİyeııin Riinesaııs, tahaldnık ettirilebilir miydi? Atila.
lar, cengızler ve oğuzlar tarafından vücude getirllen impaıa_

torluklann temelini, ezelden beri, başkanın millete karş, bu

a3mi otoritesi ve ayni feragati, milletin de başkana karşı bağlı,
lığı ve disiplini teşkil etmiştir. Muttakiyetin ifudesı olan başka_

nın mutlak otoritesi ptensibi ile. demokrasinin hrısıısiyetini teş
kil edeıı, milletle istişare prensibi arasındakı ıızlaşııa, eski Tiirk-
lerin bariz bir hususiyetidir. İşte bu meziyetler kemalist rejiını
de tamamiyle mevcuttur.

Ttirk tarihinin bütün bovıınea, llanların, vg Hakanlaıın, mil_

btin hayatl menfaatleri üzerinde müza]<eııe]er yapmak üzeİe

kunıltayı toplanhya daıı,,et, ve m,utlak höktmıyetlörine rağmen

tiirenin nizamlannı sadakatle tathik ettiklerini görmüyor mu,
yuz? Cengizin virislerine son sözteri, yasanın hükümlerini sıkı
ıurette tatbik etıneleri tavsiyesi olmuştur.

-

-
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Berlrharıs bu imısusta a1ınen şöyle diyor:

«Cengiz'in, son nefesinde, ofullarma söyledi§ son sözler
şunlar oldu: «Kanunu muhafaza ediniz», oğulları kanunu muha-
faza ettiler, imparatorluk sarsılrnadı. Fakat torun'ları kanuııa
üaııet ettikleri zaman, imparatorluk. yıIuldı.»

Atatlirk'ün elini tızattığı her sahada, en hakiki atalar yadi-
görı faziletlerin ayneıı yaşadığınr görüyoruz. MeseIA Ankarayı,
İstiklAl Savaşı esnasrncia, ve Cümhuriyet rejiminin teşkilAtçilık
devresinde ziyaret edenlerin hepsi, eski Türklerin, toylarını, şii-
lenlerini aııdıran haller.i elbette görmüşlerdir. Eski toyları ve

şölenleri andrran ziyafet şeklindeki siyasi toplantrlar ve müza-
kereler Aııkarada çok rağbet görmüştü. Kemalizm hakkındaki
kitabımda da betirttiğim gibi, brınun misa}ini buzut Atati.irk
verm§tir:

«Ankara'ıırn ı,esmi hayatının yakından tanıyanlar, Türk de,
mokrasisinin siyasi kadrclarını teşkil eden mümtaz sınrfın Ata-
türk tarafııdan nasıl yetiştirildiğini, nasıl tanzim edildiğini çok
eyi bilirler. Riyaseti Cti,rnhur saraJn, A{eta pratik bir siyasi ve iç-
timal ilinıler mektebidir. Hemen her akşam Parti zimamdarları,
Vekiller,, saylavlar, Tiirk efkirının hAkimleri mi.inavebe ile ora-
ya yen,ıeğe davet edilirler ve orada uzun.saatler Atatiirk'iin yük-
sek ri}zas*ti altıırda Türk milletinin ınenfaatini, yakından veya
uzalıtan al6kadar ede:ı siyasi, içtinrai veya ekonomik meselele-
ıi miinakaşa ederler. İnkılib:n fikirleri ve hareketleri orada itiıa
ile tc-tkik ve tahlil eülir. On beş vıldaıı beri her akşam Ata-
türk'ün ınüteyakkız ııazarlarr altında te!<errür eden brı serbest
göriişrneler, Ankarada inkılAp fikrilı. ve Atatürk'ün ciiriltici ııef-
hasile rıahnı0l hususi bir ]rava .yaratmaktadı.r. I(emalist siyaset'e,
Amme işlerinin idaresine, milli hayata şu veya bu şekilde, bil-
ı,asıta veya doğrudan doğruya iştirak edenler, menbaı Ankara-
da olan ve sayısrz kanallaria bütiin Anadolrıya azaı. azar yayıIan
bu hususi har.a ile ıneşbu'durlar.»

Orta Asya yaylalarııun şanlı hükümdarları da. cihaıı jein_

]
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deki muzafieıane hayatlar:nda kendilerini takibeden hatk küt-lesine karşı bundan başka türlü hareket etmiyorlardı.
Atalar ruhunuıı dirilişi, en ziyade kadınların serbesliğe ka-vuşnasında keııdini göstermektedfu. t(3dının gski Türkier in-dindeki imtiyazlı me,kii gözönüne getirilmezse, Türk kadınınrn

b_u ani azadını başka tüılü na"rl arla. ve izah edebiliriz? Dahadiin vllztlnü kalın bir peç"e ile örtrıeğe, halk afasına ç,l*rrk-tan kaçınınağa, harerrıin kafesleri arkas,n.ia kapalı oiu.-agameclıur olan, tahsil etmeğe ve cemiyet içinde en küçük rolü oy-naınağa imk6n bulamıyan Türk kadını, birden bire serbeslikyoiunda devasA bi r adımla $çramış ve bir giin içinde, Avrupalıkadınların çoğundan clüa uzağa gitmiştir.
Sebebi şu ki, bugiinün Türk kadını, kendinin olmıyan sun'iruhtan tecerrüt etmis, yaııız içtimal hayatta ve lüks hayatta de-

ğil, ayni zamanda umumi hayat telAkkisinde de erkekle müsaviolan evvelki Tüı.k kac]_ınrnın ruhunu tekrar bulmuştur.

Atalar ruihunun ıdirilişin,ceıı sonra Tiiı.]< canıiasıırr yabancı
tesirlerden kurtarmak, üzerinde yerıi hayatın inkişaf ed,eceği sa-hayı, temizlemek, vazifesi kalır. Bu vazife de «devamlı inkılAba»
aittfu.

Devamlı inkılAbın, ciddi r.,e devamlı bİr çalışma sayesinde
ortadan kaldıracağı c p-sikolojik mazi mirası ned6ı ibareıtırı

Bizi bütün inhitat devrindeki içtinıai hayatı gözden geçir-nreğe, ve «osmanlı kültürü>> adı verilen şeyi uzun uzaclıya tah-lile mecbur edecek olan bu mevzu üzerinde fazla durm-ayı lü-zumsuz görüyoruz. Bu eserin ikinci kısmrnın bazı fasıllan ölensentetik ı,uhun mahmfil bulunduğı ve kemalist inkılAbın ne ba-hasına olursa olsun bizi kurtarmasr icabeden manevi kusurlarhakkında takribi bir fikir edinmemize yarayabilir. Bununla be-ra,ber, burada, mütefekkirlerimizden vedad Neclim'in noktai na-zanm 1rt ınuhtasar olarak zikretmeğifa.ydalı b,rluyot,,z. YeniTürkiyenin içtimal idealini tasvir edun v"d"d NJtr",';smanlı
ıejiminden miras kalan ve kabil olduğu kadar ı.,sa iır ,"-*

-
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çiırd" silkilip atılması icabeden içtimat davalan on sınıfa ayıı"

maktadır. Bunlan bülesa olarak izıh gtuıgğg çalışacağıa

1 - Aşağrtık ve iistünlük kompleksleri: Osmanlı Türkü ken,

dinden utanırdı. osmanlı potasında büsbütiin kaybolmak istiyon
du. konuşma ve yazı dilinde elinden geldiği kadar Türk kelime_

lerini kullanmaktan çekinirdi. o zamanın yazrcıları Fransız ve

Acem unsurlarının halitasından garip bir estetik peyda etmişler_

di. softalar ahreti asıl ve dünya hayatını geçici olmak iizere te.

lAkki ederler «g§vur aklı» dedikleri şey gözlerini,kamaştırırdı.

Bütün nıünewer sınlflar, bütün beşeri faaliyet safhalarına şAmil
olan aşağılık kompleksinin kurbanı idiler. yeni nesil bu hasta_

lıktan bü§büti,in azadedirleı. Fakat bazıları ifrata düşerek üstün-

lük kompleksine düçar oluyorlar. Bunlar Türk olmıyan her şe-

ye nefret ve istihkar nazarile balı.arlaı.

vedat Nedim haklıdır. Malüm olduğu veçhile müntehalar

daima yanyana bulunur. Millİ gurunrn füatı tehlikeli bir ak_

sülAmel husule getirerek bizi eski aşğilık kompleksi hastalığı

ile karşılaştırabilir. IVlamafih Vedat Nedim ile mutabık bulun_

madığımız bir nokta vardır. Mumaileyh üstünlük kompleksini

"ş"gırı. 
hompleksigibİ onarazl bir lıal olmak üzere telikki eü_

yor, Fikrimizce ınumaileyhin üstiinlük kompleksi olmak üzeıe

vasıflanclırdığı zihniyet başka milletlerin bir kaç asırda tahakkuk

ettird,ikleri terakki eserlerini bir kaç sene zarfında elde eden

bir rnilletin pek tabiı o]arak duyduğu hevecarı ve galeyanın hir

neticesinden başka bir şey değildir. Bu geçici heyecan ve gal*
yan hakikaten marazi o]an ı,e asrrlarca süren aşğılık kompleksi

ile hiç bir veçhile mukayese olunamaz.

2 - Umumi §lere karşı kalıtsızlrk ve alikasulık Osmanlı

cemiyetinin düçar olduğu Afetlerin en tehlikelisi umuma, cami,

aya taallük eden mes'elelere karşı olan alAkasızlıktan ibarettir.

Bu da birim bu eserde ferdçilik diye vasrflandırdığmız ruhi ha_

lettir. vedat Nediın,e göre millt camiaya karşı hiç biı alöka bes_

ıemiyen osmanlı camiası sinesinde zahiren farklı ve fakat haki,

ı<at taıae ayni olan rnulıtelif insarı tipleri mevcut idi. Bu ctımle_

a-

A



Tü8t BğEu 239

den olarak en başta «Osmanlı efendisi» ve yanı başrnda İstanUal
muhitine mahsus züppe tipleri geliı.

Osmanlı efendisi, mAnasız arabi ve farisi tumtraklı ıstılahlan
paralayan BabıAli memurlarıdır. Züppe ise bir kaç fransızca
ciimle sıralamayı öğrenmiş olan ve levanten tiplerini taklit et-
mekten zevk alan «Beyler» dir. Her iki tip muzir ve tufeyli ma_
hiyettedir. Her ikisi de Türk cemiyetinin vebası mesabesinde.
dir. Bu iki tip arasındaki fark birinin gözleri Mekke'ye ve diğe-
rinin nazarları paris'e müteveccih bulunmasrndan ibarettir. Biri
sizi evinde pijama ve diğeri entari ile kabul eder. Bu iki tipin
umumi işlere karşı gösterdikleri alAkasızÜk iniulöbımızın en teh-
likeü düşmanıdrr. Malarya, verem, frengi gibi Afetler im§ gibl
bu düşmana karşı mücadele etmelidir. HAIA ararrıızda yaşayaD
yedi başlı, yedi canlı cadıyr imha etmek inkılAbımızın mukaddes
vazifesidir. Yeni nesile gelince umu[na taallöt eden mes'elelere
karşı ötekinden fazla alAka gösteriyor. Fakat bu alika plötonik
ve şairenadir.

3 - Mes'uliyet korkusu: Fikrimizce iki numaralı içtimal
üfetin yeni bir cephesinden başka bir şey değildir. Bu da yalnu
kendisini di§iiı\en, mensup oldufu camiaya faydalı olmak için hiç
bir fedakArlığa katlanmıyan «Osmanlı efendi» si veya «Züppe»
ve Ziya Paşa tAbirince «Frenk» tiplerine mahsus ruhl haletin bir
tezahüriinden ibarettir.

4 _ Dedikodu, Sarhoşlıık ve Kıımar: Bu noktada tevakkuf
etmeğe lüzum görmeyiz. Çünkü bu ahvalde eserimizin mevzuu
olagı milİl ruh ile alAkadar bir cüet görmüyoruz. Geçici ve za-
manın tesirlerine tAbi içtimai tez:hiirlerden başka bir şey de_

ğildir.

5 - Ahret kaygusu: Gözlerini ahıete çeviren Osmanlı efen_
d.isine rnalısus zihniyetin rneş'um bir tecellisinden başka bir şey
değildir. Biz yeni nesli bu illetten §zade göriiyoruz.

6 - Bedit kültiir frkdanı: Osmanlı efendisi evini hiç bir vakit
:gtizel bir tablo ile tezyin etnemiş, hiç bir güzel san'at eserinc
alAka giisteıııemiştir. Faırat biz bu fihdanı,millı nıh bakımııdaı

ı

}
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eheııımiyete şayan görmüyoı.uz. Bizzat vedat Nedim,in belirttiği
gibi halk san'atkarane yazılarla müzeyyen tablcıları her zamaıı

takdir etmiş, zeybek gibi milli danslardan, rnilli şarlıı ve mAni_

lerden her zaman zevk duymuş. Mademki yeni Türk cemiyetin_

de «Osmanlı Efendisi» tipinden eser kalmamıştır, tıiç şüphe yok
ki Kemalist inkılAp halkta daima canlr kalmış olan milli ruh te_

mayüllerini inkişaf ettirerek milletin bedii zevkini kemale erdir-

mek hususunda zümet çekmiyecektir.
? - İçtimai iş ve münasebederde imtizıçsızlık: Bu da bizim

ıerdçilik di3re ,asıfalndırdığımız iki numaralr itletin diğer bir
tezahüründen ibarettir.

8 - Maymun zeı,ki: Muharrir, cehde ihtiyaç gösteren her

§ten çe{<inıen, çabuk yorulan osmanlr efendisinin takip fikrinden

mahrum olduğundaı uzun uzadıı,a bahsediyor, yeni neslin dahi

bu üıastalıkla malul olduğünu belirhnbğe çalışıyor ve diyor lri;

çocrrklarrmı, bq" §eye alAkadar oluyorlar, fakat sathi surette,

azimlerini y"ni'kryrrretler yaratabilecek muayyen bir mevztı ü_

zerine toplamadar
Bizce kemalist inkılAp sayesinde' dirilmiş olan atalar ruhu

«osmanlı» devrinden aıtta kalan bu zihniyeti Türk cemiyetin_

den siıküp atabilir. y,ukarıda bilmünasebe izAh ettiğiıniz

veçhile « Yurd » lannı vahadan vahaya na,kleden step gö_

çebeleri asla azimden, takip fikrinden mahrum bulunmadılar.
Bir düziye evı,elden ta},in edilıııiş gayelere doğru koşarlardı,

Dirilmiş olan atalar ruhunıın in,ikAslan devam ettiği takdirde

zamanla bu hastalığın izleri dahi ortadan kalkacaktır,

9 - Dalkavukluk seyyiesi: Dalkaınıkluk yine Osmanlı efen-

disinin bir sey},iesidir. Akranr ve iııadrınları tarafrndan huliis is_

te]: \.e kendisi de akranrna ve nıafevklerine dalkavukluk eder_

osnranlr efendisi tenkit nedir bilmez, her seyin olduğu gibi söy_

lenmesini istemez. Vedat Nedim'e göre, bu tip insan el6n Oş
ıyıanlı deıninderı artta kalan bir seyyie olmak üzere hAll yaşı]ıor.

İnkAra lüzum yoktur. Uzun müddet süı,en istibdat rejiminin
biı netlcesi olaıı hulos zevki bu günden yarına ortadan kalk_

r-
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maz. Fakat şunu kabul etmek gerektir ki, Cemiyette geçici sti-
rette yaşayan bir çok kusurlar gibi ferdçilikten nefret eden ve
umumi nıenfaat için feragat duyan yeni bir Türk tipi yaratmaha
olan Türk inkılAbı ileriedikçe yavaş yavaş ortadan kalkabili

10 - Cinsi ıniivazenesidik: Bu, kadının haklarından ma}:-
runı bulunduğu Şa.rk cemiyetine ınahsus bir seyyiedir. Türkiye'-
de kadının seı,bestisi inkişaf ettiği nisbette cinsi müvazenesizlik
zayıf.layacaktır. Vedat Nedim'in talep ettiği veçhile yeni neslin
terbiyesine löyıkile itina edilirse Osmanlr devrinden arta kalan
bu seyyie ciahi izale o]unabjlir.

Görülüyor ki Osırıanlılık devrinin meş'um biır mirası olmak
iizere Vedat Nedim'in ortaya ko/Cuğu oıı seyyie, hakikati halde,
iki ve5,"1 ü.c ruhi halete irca olunabilir. Avni hastalığın muhtelif
ArAzr kaı:sısıııda bulunu_voruz. Fertçilik ve umumi işlere karşı
alAkasızhkla maltl bulunan Osmanlı tipi henüz büsbütün tarihe
lıarışmamış, arasıt,a meydana çıkarak yeni Türk cemiyetinin nı-
h,.ınu bozınaya çalışıyor.

İşte riaimi Keı-nalist inkılAbının başlıca vazifesi, bu Osıııaıılı
efendisi tipirıin ]<ökünü kurutmaktan ibarettir.

16
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İyiHlı Tanrısı Armazol ile, kötiilük Tannsı Ahıi-
ıııan ara§ındaki ezcli savaş - Aımazol'in miimessilhı
ri, tarihin şrefle aııdrdıgl kahrananla:ıdır - ^A-bri-
man'ın kahraınanlan ise sadece hayal öleıninde yaşaın-

hı - Romanes,k kahrananlaı, kendi devirlerindeki
cemiyetin, baa taraflannr az çok teın-sil ederletr -Nuı baba, Bektaşiler ve Yeniçeriler - Şark tevekkii}ü
ve Bektaşİlerin nihilist fe|sefesi - Musahipzade Cg'.
lil'in yarathğr temsili bır kaç tip, ve ezcü*le ŞeyL
Nihaıi ve Aynaroz kadısı - Mum söndiirıııe denileı
§ret Alemieri - Yakub Kadri'nin Sedun ve Gammıışe
Ve Yaban isinıli 1gll15ol"rror1 kahıamanlan ve hemp
iafı - Amıazol'iin zaieırL

Bundan ewelki fasıJda, atalaıı ruhunun diril§inden e,wel
?üıü< ziiıniyetine şo]ru]an ecnebi tesirlerin arta kalan ve 5ıerıi
rejimimizi yaratan daimi Kemalist inkıtAp taraftndan izalesi lL
zrmgelen izleri izüa çalıştık. ttl"t t""llrirlo muhtelif devirlerin
tle Ttiık milli ruhunun ceçirüği saflıalan göstermek için istiaıeü
rlil bize da}ıa uygıın görünüyor. Bu binlerce yıllık tarih boyuncı
Tiirk ruhu, o ruhun esasııu teşkil eden iyilik Tanrısı Armazol ilq
Türk cemiyetine,.yabancı tesir şeklinde zaman zaman sokulan k&
tülfü Tanrısr Ahrimaıı arasında ezeli mücadelelere sahne olınuş
tur. Aı:rıazol, ataların kuwet ve kudretini teşkil eden manevl
lruwetlerle meşbu atalar ruhudur. Türk cemiyeti, başkanlann şr
juslandırdıklıarr Amazol'iin h§kimiyeti altnda daima şanlı ve i*

e

ARMAZOL VE ASRİMAN
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yidi olmuştur. Buna mukabil ne zarnarı Ahriman galeıloe gldıysa"
ne zaman muhitin ve zamanın yabancı tesirleri, milletin manevi
vasıflaıınr hükmü altına aldıysa, Tiirk cemiyeti, inhitattan kurtu-
lamamıştrr.

Bu kitabın bundaıı evvelki krsımlannda, Armazol'iin hakimi-
_\,eti.ni, ıher devııin nıilii rı_üunu şahıslandıran kahramanların hare-
ketleriyle izaha çalıştık. Fakat Ahriman'ın hakimiyetini, almi
usulle izaha imk6n yoktur. Ahriman, fiirk cemiyetinde, ancak
zaman zaınan konaklaı,ııştır. Hakimiyeti geçici olrnuştur. MiUi kah-
ramanlar tarafından sahıslandırılamaz. çiinki nıilli bir mahiyeti
yoktıır.

Ahrinıanın da geı:çi kahranzırıları vardrr, fakat bu küraman_
lar, ancak hay6l sahasııda yaşarlar. Bunlar ro[ran ve tiyatro kah-
raman].arrdır, roma.n ve sahne müellifleri tarafından tanıtılmış, in-
san tipleridir. Bununla berabeı, bu romanesk kahramanalrın ha-
yatlnı, hareketlerini, icraatını incelemeği faydalı buluyoruz, çiinki
ne de olsa, az çok, içinde yaşadıkları cemiyetin bazı cihetlerini
temsil etrıektedirler. Bu kahramaniarı. en realist ınüellif]erimizin
eserlerinder5 ezciimle nati.ira]ist temayiilleri dolayısile, - her ti.irlü
ölçüyü muhafaza etmek şartile - Türk Emie Zola's diye vasrflan-
dıracağmız Yakub Kadrinin meşhur rornanlarından ve kendi
nev'i içinde, Türk l\l[oiiöre'i denilebilec"ek olan }Iusahib zade Ce-
lAl'in poptiler ko,medilerin<len seçrneğe çalışacağz.

kemalizmden ewelki Türk cemiy,etine ,rnensup bazı iıısarı, tip
lerini temsil eden roman kahramanlan arasında en poptiler olan
}arından biri hiç şüphesiz <<Nur haba» dır.

Nur baba, Yakub Kadrinin kaleminclen çıkan, ayni isimli ro_
mantn kahramanıdır. İşin iç yüziinü bilenler, Nur babanın hayali
bir şahsiyet olrnadığını, asıl isminin Ali baba olduğıınu, gerek ken-
disinin gerek hempalarrnrn hakikaten yaşadıklarınr ve romanda
anlatrlan sahnelerin heyeti . umumiye bakırnından, ayıu deürde
yaşayan kimselerce malüm hakiki vaka]ara mutabık olduğunu
söylerler.

Nur baba, daha doğrusu Ali baba; Üsküdarda, Bektaşi tarika-
ti şeyhidir. Eski Türkiyede, miiritleri yüz binlerle sayıIan Bekta-
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şıler, .bütiin ha'lık tabakaları arasuıdan, tarikata intisab ederler,di.
Zabitler, büyük küçiik deviet memurları, zengiı, fakir herkes, ta-
rilgte intjsab eder etmez kendi şahsiyetlerinden tecerriid eder, bek-
taşilere has yaşyş, düşiini.§ ve du5ruş tarzını kabu] ederlerdi.
Kemallzrnden grıvelki fiirk cemiyeti iizerinde çok müesir olan
Bektaşilik, ahlAkive üni nihilizm denilebilece]ç tamamile kendi-
ne has bir a}ılAktan ve felsefeden mülhem olmaktadır. Bektaşi,
maddi zevklerini ve iştihalarınr tatmin hususunda dini ve ahlAki
hiç bir kaygu duymaz. Bektaşiler, hayatın her safhasında,'zevkle-
rini arayarı hakiüd epi,ktiryenleDdir. Bektaşitil<, dini bir tarikat ol-
makla beraber, tatbikatta, ün, Bektaşinin hayatında hiçbir rol oy-
naınaz, tasavvufu, müesses ahlAkın çirkin gördüğü veya Kur'anrn
ııehy ettği bi, gok hareketleri mrıbah ve meşru gtistermek husu-
sunda, ona, tükenmez vesileler verir. Bektaşi, dergAhta, şeyhin
idaı€si altında uzun ve tükenmez ayinier yapar, ismi celAii ilAni-
haye ülAvut ederek, vecde gelinceye kadar döner. Fakat, çokluk,
bu ayiıler. ziyafetlerle ve işret meclislerile biter; bu meclislerde,
raia su gibi akar ve kadın erkek bütiin miiritler, haricilerin,
rezalet diye vasıflandıracakları ifratlara di.§erler.

Bir aralık, Bektaşillk; Türkiyede, milliyetçilerin Avrupadaki
franmasonluğa, atfettikJeri role,berızerıbir ro1 oynamıştır. Tanzi-
mata gelinceye kadar hükfmet kuwetinin mihverini teşkil eden
meşüıur Yenişri ocağı dahi, esas itibarile Bektaşiliğe dayanıyordu.
Başlıca yeniçeri erkAnı bektaşi idi. Eskiden derv\liklerini asalet
unvaıu gibi alenen taşıyan bektaşiler, tanzimattan sonra halktan
gidemeğe mecbur olmuşlar, Bektaşilik müessesesi de bu sureth,
yavaş yavaş gizli bir cemiyet haline gelmiştir. Gizlilikler ve esra-
Tengiz ayinler, Bektaşiliğe, bu tarikatin dşında bulunanlar naza_
rında huşusi bir cazibe verııı.§ ve dedikodtı mevzuu olan sefa*ıet
ve işet ilemlerinin, dergAhlarda daha serbestçe yapılmasını im-
kAn düiline sokmuştur.

Derg6hlar, i]k zamanlar, ibadete ve fikri yiilıselfurıeğe mabsus
yerlerü. ruhaniyetin ve Allah sevgisinin maddeye takaddüm et-
nesi geıekerı bu nezihleşme merkezleri, sonradan bazı yerlerde,
ahlikı suküt ettiren ınerkezler haline gelmiştir. Önceleri, hürmet

__
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ı,e seııgi göıdükleri rnüritler kalabalığinrn sadakatle takip ettiği

birer miirşit olan şeyhlerin bazılan, din ki§ve§in€ biiriiıerek nef-

sani iştiİıalarını tatmin. edebilmek için ni.ifudarınr suiistimal etmiş_

lerdir.
Mi.iıitler, gözlerini ahrete, Altah sevgisine, ilh", çeviren

şeyhlerin tesirine kapılıyorlardı ve bu yiiz binlerce miirid, irade-

sii, errerjlslz ve hakiki hayata karşr tamamen duygusuz birer kuk-

la haline geliyordu.

Nur baba, daha doğrusu Ali baba, Çamiıcanın şiir doJu tepe-

lerinde kAin bir bektaşI dergAhının şeyhi idi. Derg6hı" diğer bek_

taşi dergAhlarlnln h"psi glbi, ayinlere, ziyafetlere ve § ü nuşa

sahne oluyordu. Patat all baba, hudutsuz kurnazlığ müteaddit

maceralan ve pervasuca aşk ve şehvet muvaifakiyetlerile, bütiin

öteki şeyhlerden ay,,l,yo,du, Kadın hempalan, daha dohusu

l.rr.trrrlrrr, İstanbulun en seckin srrufına mensup kimselerdi, Der-

gAh*n bütün müritleri ve bi,itün müdavimleri, tarikatin mistik

iyinleri perdesi altında ayni sefahat ve ahlaksızlık yolunda yiirü_

mekteidler.DergAhta,müdavimlerlemüritlerinhertürlübeşer§
vekar duygusunu silen ve onları muhitin daha dosusu şeyh Nur

babarun te]kinlerine mün]çad birer otomat haline getiren bir a}ı-

lAki nihilzn havası esiyondu.

Nur babanın başlıca mi,iıridesi, düa doğıırusu kurbanı Nigfu

hanrm, dergAha, yüksek cemiyete meıısup bir hanımefen,di olaraL

girer. Kültüı:ü ve ince fikirlitiği ile çok seçkin bir kadın olan NigAr

hanrm, az zarflaıL içincle. cahiİ ve kurnaz şeyhin iradesine ve tel-

kinlerıne körü körüne miirıkad bir medium haline gelir,

Nur babanın müellifi, tarikatin en sevilen tiplerinden biıini

binLaşı Hamdi beyi, bakınrz ne şekilde tasvir ediyor :

«Hamdibeyinhiçbirilefakendişineaitbirişiçinüziildüğü,
kızdığı olmamıştır.

«Ne it,seler sana şahir, ne lıılsalar ana şad»

sözü onun hareket düstrıiu idi. Tekkeile bir çok hakaretlere marıız

kalır, hiç sesini çıkarnıaz ve kirnseye asla kin bağlamazdr, yavaş-

1ığvessizliğiuoo,insarusinirlerıdireoekdereceyevanıih.

F
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Nigör har,,m bir kaç defa onu omuzlarından tutup nasrl sar§&ğını
ve: «Hamdi Bey, Ilamdi Bey_ Bir şey §iyle, bi, ş.y yap! Altahaş-
kına» üye nasıl bağrdığnr hahrladıkça elan göderi dolmaktadır,
o giinler : «Eyvallah! eyvallah! kardeşim, kimse ile davam yok,
e5rmllab diyordu.»

DergAhın sadık bir miiriü sıfatile,yedi sene oraya devam eden
müellif il§ve ediyor: «Eyvallah!... Bektaşiliğ{n bütün felsefesi bu
değil mi? Hep bu kelimenin ifade ettiği mAnalarr çılrııyor mu?
Eli kalbinin iizerine ko5mıak, başı öne eğmek, tevazuu, müviye-
tin ruhanl zevkine nefsini terk efunek, harekete, eza ve cefaya,
kiifre karşr Eyvallah! Eyvallah! demek. Tarikatin bütün sırn bu
yüksek gayeye ermekten başka ne olabilir?»

Esasen romanuı başlıca kahramanlarından olan NigAr Hanım
bu ruhi haletin haricinde diğer bütiin haletleri tehlikeli, meş'um
vetahaınmilledilınez buluyondu. Nedir, o bir takım nefis sevgisi,
haysiyet, şref kaygulan içinde çırpınanlar?

Müellif Nigör Hanrma şu sözleri söyletiyor: «Tesiri altında

çıpındığımız şref, izzeti nefis denilen zihniyet nedir ki? Büti.in
hayatlarını vekar ve iz,zeh, nefsin ezeli aksüllmelleri içinde geçi-
rerı Ziba hala gibi tipler nekadar bedbahttırlar. Sevecekleri
yerde sevilmek istiyortar, kıskançlığa kapüyorlar, sevil-
mek, galip gelmek veya mağlüp o],mak gi,bi menasız du5ıgu-
laıa irıanı5ıor». Nigar Haıırm daima, başkalannd^arı bjı şey
beklemeden, daima sevmeli, daima serroreli, hiç nedamet ve esef
gtistermeden, öç almak istemeden seırmeli diye düşi.inüyordu.
Uğr,unda ilıooasını, çocuklarını, büti.ln aile§ini ve bü,tiin senıetini
terkettiği Aşüı Nıır babanın, başka kadınlarla arkadaşlrk ettiği-
ni gözlerile görüyor, hiç mukabele etırıiyordu.

Bektaşi dhniyetM, t[aJnü beyin ve Niger hanımın ziüıniyetleri
ai Şarklı tevekkiilü ile kanştıırıamalıdır. Mütevekkiller her
tiirlü idbaı:a boyı.ın eğerler, çtinkü bunu, Allahın akıl ermez ira_
desine hamlederler; halbuki Eekta$ler, lAllahın iradesine ku_
lak asan insanlar değildir. Onlar, saadeti ve zevki, cemiyetin
danışıklı döğuş yalanlannı inkir ederek, manevl kıymetlerin in_
hidamında araıilır.
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Romanın müellifi ile beraber hemen şunu ilAve edelim ki.
btı ziüıniyet, bu a}r]Ak ve bu hususi mera-*im, Bektaşiliğin hakiki
akidelerlnden ve hakiki pren§ipleılnden çok uzakhr. Yakub
Kadri, bu sukutıın ve bu tered.dinin. meınleketteki umumi vazi
yetle sıkı surette alakaL olduğunu ilAve etmekte ve bugiinkil
Ti.irk ailesi nasıl diinkü Türk ailesi değilse. bueiinkü Bektaşi
şgş"Lrleri de, diirıkü Bektaşi şe5ıhlerinin avni d€ildiıler demek-
tddir.

İnhitat ve mutlakiyet devrindeki ha.yat sahnelerinin tasvi-
ıinde ütisas sahibi olan Musüipzade CelAl, sahnede daha vahim
ve daha kepaze levhalar ternsil ettirmek suretile daha ileri git-
nektedir. MeselA Mum Söndü piyesinin kahramanı olan ve a5mi-

aaırranda seyh rolü oynay€ul Nihanl. idamdan kurtulmak için
şeyh kılığına girmiş, şeyh cübbesi ve şyh kavufu giymiş bas-
bayağ bir sabıkalıdır. Şehrin çok zengin eşrafından birinin evi-
ıe gelir, k§şanesini dergAha kalbdtmesi Allah tarafından em-
redildiğini ,sö5,lirn."O bu emı:i ona tebliğ eder. Orada, bir müddet
sefahet ve ahlAksızlık içinde hayat sürdükten sonra velinimeti-
ııin altın]arını alıp kaear. Ka}ıram.anı seyrh Nihani olan bu pi-
yeste, Bektaşiliğe ve daha başka tarikatlere haklr veya haksız
iaaie edilen mahut rnum söndü Alemlerinden biini görüyoııız.
Görüyonız ki, dervisler, nait, iiihi. kaside okuyarak oldukları
yerde dönüyorlar; sonra, ananevi ralııyı bol bol içiyorlar, en so-
ıunda da, hususi merasimle mumlar sönüyor. Karan]ıkta, kad,ı-.

erkek müritler biribirlerine saldırıyorlar- rasgele kucaklas:;,oı-
lar: karanlıkta. hiç kimse birbirini tanımıvor.

Nihani gibi kahramanlar ,ve Mum Söndü gibi sahneler. c
devrin hakikt hayat:na. belki tamamı tamamına uygun değildir.
Fakat tarikatlerin dışında kalan halkın. bu sahnelerin ve dini
tşrikatlerde bu tiplerin mevcudiyetine [karıaat getirmiş bulun-
nıası keyfiyeti, o devlr Adetleri ve ahlAkı bakrmından, oldukca
itıret verici mahiyet arzeder.

ı
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. MeŞhur dğer bir romarr kaiıramanı. da << A5,narqz Ka-ciısı » tipidir. Aynaroz Kadısı, yine Musa,hipzade Cel6l'in, bui;imdeki hir piyesinde yarattığ şahsiyettir. Kahramanı Aynaroa
!,:adısı olan sahneler, o tarihte, bazı resmi dairelerde mevcut iı-l,işa hakkında fikir veırneğe yarar. komediııin kahramaıu Div-ı,ikli Ali efendi, affedilmez suiistimaller 5ıaptığı için, mühimııerkezlerdeki kadılık vazifelerinden müteaddit defa]ar azledil-miş yaman bir müraidir. Fakat şeyhülislAmın yakın akrabası ol-ıluğundan Aynaroz kadılığna tayin edilmiştiri orada, ,.r.or"'o-
larda kapalı keşişlerle, başka yerlerde yaptığı irtişalarda bulun-ınak imkAnını elde edemiyeceği zanıo,Iunmustur. Falrat b.izirımiirai, Aynarozda bile, ,mürtekipliğin yo,lurııı bulur, hem de ke.
şişlerle. Kadı, cinsi lAtifin, hayvanrn d§ısiıı,in adım atamadrğbir muhitte, doymak bilmez nefsani arzulannr alabildiğine tat-,nin çaresini keşfetmişt.ir. Ali efendi ile muhitindekilerin ef'al vçhareketleri. o devi::c]c, baz: nııhii]erı]rı hfiliiinı gı.iı"eın zi[ıniYetiave ahlAkııı bir karikatüı:iiclüıı. Bu zihniııete göre, yalnız, şeklin!ııymeti vardıı:, haddi zatında, maddenin ve ruhun ehemınlyeti
voklur,_ Şe-riate uydurdrıktan sonra, rnalfi.ıır l;§biri5,,!e hi]ei ş-er'i-vesini bıılduktan sonra. en menfur hare]ıetlere cüret edebilirsi-niz, Aynaroz kadısı da, bir yelkenlinin sahibinden bol rüsvetalıp, limandan, hie biı, resmi muameleye t,lbi olmadan gecme-
sine rnüsaade etmek hususunda hiç perva göstermez. Fakat bupara, kadının evinin bahçesinc{e bulunşn bir ıniktar kı.ımı,ı.n he-deli olmak üzere, resml makbuz mukabiliıode tahsil edilmiştir.A5mı ka,dı, manastıra hibe edilen on beş birı dü.ka altınına da,hiçten bahanelerle el koymuştur. patriklik ınakamı kadı aley-hinde şik,yette bulununca, kadr, Şeyhülis,Amı.n riyasetinjeki AiŞiraya ve hAkimlerden her birine, bu diikcı]ard"a.-ırll"r"ırrr-.
vererek onları da kendj tarafına çekmenin yolunu bulrnuştur.Hökimler, A5maroz kadışnın heüyetrerıni, nıut<ab,ilinde keııdi-lerinden bir sigara veya buna benzer ehemmiyetsiz bir şey almE_sı şarüiyle kabul ederler. Rüşvet de bu suretle meşru hale gel-mekte, siinkü hilei şer'iyeye uymaktadır.

Musahipzade, bu nevi bütün piyeslerinde. hez] yapmıştır.
Devrin ahl§k sukutunu gösteren bazı taraflan belki t"rı" -tıt"-

ts
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lAğalaııürmrşrtır. Maamafih, tehzil ederek tasvirini yapmak is-
tediği ahlAksızlıklar, kusurlar ve ahlAk telAkkileri, esas itibarile
mevcuttu. Ezci.irrle, insanın kendi nefsine karş o bir nevi mti-
railiği, cılrz bahanelerle, zoraki muhakemelerle vicdanın uyuş-
turulmasr, harcı 61em işlerdendi.

A,tırimanın Foman kahramanlarıııdan arta kalan bazı tiple-
rini Mütar.eke r.e hattA İstiklAl Savasr zamanlannda bile görii-
yoruz:

O tarihi devirlerin en tipik kahramanlarıru, bize yine Yakub
Kadri vdriyor. Bu romanlardan biri Sodom ve Gammure'deki
vaik'a, istanbulda; Yaban isimli öteki roIna,rıın vak'ası Anadblıı-
da geçer. Btı iki romanda, Ahriman tiplerinin lııpırdandıklan
ve muzir fiillerini işledikleri her ne kadar görülüyorsa da, ma-
zinin son örrıekleri olan bu iki kahramaıın hareketleri, Arma-
z,ol'iiır ilk mliıne.çsilleri, yani, yeni Tiirıkiyenin ilk nüvesini tşkil
eden vatanseverlerin ilk örnekleri tarafındaıı. şiddetle ön]enmek-
te ve akamete mahkfını bırakılmaktadır.

Sodom ve Ganımıırede, Orhan, Atıf, Aziz, Leyl| gibi levan-
tin. sınıfa rnensup tiplerin, isgal ordusu zabitlerile düşüp kalkhk-
larr ve on]arın sodomist sefahet meclisleriıe iştirak ettikleri ger-

çi görülmektedir. Fakat bunlar, esl:i ı,eiimılcn arta kalan, ,ma_

hut ve malüm tipleridiı,. Bunlar, Türk carniasından ayrılan mü-
tefessitı ve can çekisen leva.nten sosyeteye sokulan zi,ıy
6ıelerdi. Anadoluya iltihak etmek üzere payitahtan harıket eden
Ciriliş hareketi, bu züppelerden en küçük bir yardıma güven-
memiş, Necdetlere, Cemil KAmilere, ve İstanbulda, müttefikle-
riı işgali altında, gözlerini Ankaraya, Sıvasa, Erzuruma çevirip
işkence çeken, halk sınıfına mensup binlerce insana bel bağla-
mıştr.

Kemalist inkılAbın husule getirdiği degişikliğin ehemmiye-
tini anlamamız için, bizi en fazla nisbette alAkadar eden ışmaı
kahramanları, müellifin, Anadoluda, harp }ıarekötının ortasın-
da, milletin mucizeli dirilişinin vukua geldiğ yerde harekete ge*

çirüği tiplerdr.

-
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Diriliş esnasında, Anadolunun ne halde bulunduğunu, mü-
ellif bize, Yaban ron]aIlı kahramanı.nın ağzından ınlaflygr;

«Burada bıyıklannı makaslia lrırptı diye nice fikir rıe i.imit
dolı,ı Ti.irk gencinin kafası taş altında ezildi. Burada yi.izü düş-
mana dönük, nice vatan mücahidleri müdafaa ettiklerinin elile
arkalarından hançerle vuruldu. Burada mllli tlmsalin, milli istik-
1A1 timsalinin yolu kaç defa kesildi, ve kaç defa oturduğu şehrin
etrafı isyan silAhlariyle çevrildi. Burada ben vatan delisi, millet
diva,esi, burada ben harp malülü Ahmet Celil yapyalıuzırn.>>

Filhakika, Yaban romanııda, Sali}ı, isrnail ağa, Bekir çavuş
$bı tiplerin, sır,f kendi hasis menfaatlerini diişünerek di§
maııla el birliği ettiklerini, vatan ve millet meflıumu taruma-
d_ıklarıru, ve kendi nahiyelerinden olmayan herkesi gerçelcterı
bir yabancı sandıklannı görüyoruz.

Mrıstafa Kemal yeni Tüık milletini, bu uğursuz tipl€-
ıe rağmen yaratmak rrpvkiinde iıdi. Yaban nomarunln kahrama-
ru Ahmet Celal, bu fikirleri ele alarak, hat:ratını $iyle bitiriyor:

«Bu iilkede, pek ytirekli, duygulu ve candan insanlar vardr.
Zenginin kaprsı fakire açrk, ve gurbet yolları, sonunda mutlaka
bir sıcak yurda ulasıktı. Orada bütün kadınlar ana, btltiin kızlaı
kardeş ve biiti.in çocuklar evlAttı. Oranın taşı arkadaş, toprağı
dımttu. Gerçi burada çekiJen sefaletin, kıtlığırı, yo]<sulluğ,un, de-
recesi bence malümdu, fakat bu maddi yoksulluğun içinde bir
rnanevi varlık bulacağ;mı zannediyordum. Şimdi ne görüyorum?
Anadolu... Düşmana akıl gösteren müftülerin, düşmana yol gös-

teren köy ağalarınrn her gelen gasıpla bir olup, komşusunun ma-
lıru talan eden kasaba eşrafrnın, asker kaça$nı koynunda sak-
layan zinacı kadınlann, frengiden burnu çökmüş sahte sofuların
gami avlusunda oğlan kovalayan ak sakallı dersüamların yetişip
iiıdiği yer burasıdır.»

Mukaddes dava uğrunda hayatıru feda eden, harp mğıilu,
ateşli vatansever Ahmet CeHl aldanmamrşi-tır. İyltk tannsı Ar-
mazol, Zerdi\tün tahşıin ettiği on iki bin yıllık mühletten ewel,
Ahrimanı Anadoludan koğdu. Ahriman, Anadoluda sadece ko-
rıakladı ve mevud başkan ufukta gözükür gözükmez, atalar ruhu

l
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diıildi, bidayette birer vatan haini ve birer alçak siınasında gii-
rtinen Salihler, İsmailler, Bekirler, bilAhare hususiyetıteri kah-
ramanlık, nizaın ve disiplin, dinamizm, his asaleti gibi bir çok vasıf-
lır olan o yiğitlerin, halefleri şeklinde meydana çıktılar. Bin yıIlık
in§i5,ak, mutıitin ve zaınanın yarattığ geçi,ci meyelAnlan bir kere
düa yendi. işte, hayştler içinde kalan Avnıpanırı, Tiirk mı.rci-
ıesi diye ııasflandıııdğ şy, budur.

ı
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Fasıl. XXEK

YENİ TÜRKİYE VE ATAIJ\R BUHU

Atalar ruhu, ancak, Anadolu stepleri ortasında bkişaf edebilmiştir - EsLi Tiirkler. manevi kuwotbıini, ana yurdun sinesinden emükleri usare sayesia-
de, olduğu gibi nıuhafaza ediyorlardı - Cengizh, in-paratorlut merkezini Karakurum stepinin gtln"gt"a.
kurmaş ve Atattirkriin Ankarayı, yeni Tiirkiyenin mer_tezi edinmesi - Yeni fiirlıiyenin yasasl C.ogirl* ,"dfil6lgr yasasııun istinat ettiği ayni esaslara"üyaıı
- Atatar ruhu ve ilatk Partisinin altr oku.

Yeni Türkiyenin bütün hususiyetlerini birer birer saymakçok uzun sürer, bununla beraber, ata]ar ruhundan yükselen vtkemalist inkılAbı iizerinde şu veya bu şekilde müessir olan başlıca manevi Amillerin *hl 
""".*, araŞırabillriz.

Her şeyden evvel şu noktayı beİrtmemiz gerektir ki Türkatalar ruhu, ancak, 
_Arradolu stepİnin söbeğinde, ana yurdun step-lerile az eok benzerliği olaıı bir bölsJe inkişaf edebitmiştir. Ata-

H _lf*"n inkişafı, Bizansrn frJd hara"ından uzakta, hus,legelebilmiştir. Uyuşmuş manevi kuwetleri ancak Orta Anadolunı.ıhayat verici havası, İst_lklal Savaşında orada geçirilen çetin vezahmetli hayat sayesinde uyandıratllmiştlr.
Geıçi, eski Tiirkler de, maıevi kuwetlerini, ancak, ÇindeHirandaki, Arabistandaki, ihh... a"ua"*u ,kAşanelerden ve *raylardan uzakta, köklerine, Aitay y"yıalrroiJi;;;' ;;rına, Karakurumun mütevazi yr"tı""r", sadakatle u"sı, IJ"ıdrt-]an müddetçe koruyabiliyorlardı. Eski Jatihler Çinde, Hindistan-
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da; İranda ve daha başka yerlerdeki büyük şehirleri istilA ettik-
leri zaman. mütevazi yurtlarını asla bırakmıyorlardı. Zaptettikleri
muhteşem şehirlerde sadece konaklayıp, devamlı olarak, ana ]rur-
dun mütevazi şehirlerin,de oturuyorlardı.. Eski Tiirk tarihinin en
Lıymetli Abidelerinden olan Oüon kitabeleri, bu hususta çok ib-
ret verici sözleri ihtiva eder. Bu kitabelerde mealen deniliyor ki:

«Ey Türk rnilleti, o memleketleıe (Çin) gidersen ölürsiiı.
Fakat Türkün ülkesinde ka]ırsan ebedi bir hAkimivet muhafaza
edersin».

Tiirk tarüinin, diğer mühim bir Abidesi olan Selçuknamede
bu bahse dair şu sözler vard.ır: «Dayım daima barıa nasihat eder-
di. Derdi ki: Sakın olmaya ki şehirlerde oturasıııız, yerleşesiniz.
Zira şehirde oturanların «eli» ve boyu malfım olmaz. Büyüklük
vrc asalet aneak göçebelikte ve türkınenliktedir.»

Cengiz imparatorluğu tarihçileri. bu cihangirin ana vatanr
olan mütevazi toprağın, - bir çok imparatorluklann ve muhteşm
beldelerin zabtına rağmen, - yeni cihanşüınul devletin siklet mer-
kezi, ve can damarı vazifesini gördüği.inü söylemişlerdir. Cengiz
hanrn ileri görüşlü iradesi böyle istem§tiı:

Cengiz han hiç bir vakit payitahhnr Pekin veya Semerkand'e
nakletmeği hatınna getirmedi. Payitahtının step içindeki eski, sa_
de ve mütevazi ana vatanda. karakurum'da kalmasını tertü et-
mistir. Kendisi stepten ayrrlmamış, fakat bütün diinyayı step ru-
huna bağlamıştır.

Şu halde yeni Türkiye hükfımetinin merkezi olarak Ankara'-
nın seçilmesi keyfiyetini izah için daha başka sebepler aramağa
}iizum var mı? Ankara Anadolıınun Karakunım'udur. fiirk ru-
hu, atalıar hayatının havasınr onda duyar, orada serbestçe gelişe-
bilir. Asırlardan beri uyuşuk halde kalan ınanevi kuvvetleri ser-
bestçe orada inkisaf ettirebilir.

*

Anadolu stepinde tekrar elde edilen atalar ruhunun ilk te-
zahürleri nelerdir? Bunu bilmek igin Alim olmağa hacet yoktur.
Ttirk mucizesi diye vaşıfland_ınlan İstikl&l Savaşı meydandadır.

Iı-
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Muzaffer bütün büyük devletlere rneydan okunulmasını, mfüem,
mel surette mücehhez, her cihetçe i.i§ti.in Yunan ordulaıının, ve
saitten mahrum bir avuç vatansever tarafrndan dgnizg dökiilmş
sini, mümkiin kılan kahramanlık eserleri bu tezatıiirleriu erı bi-
riırcbidiı.

Bütün milleti, kuwetli bir insiyakla, «ya istiklAl, ya öliiın»
diyerek ileri atılmağa sevkeden, işte bu uya]ıan sevki tabü olmuş
tur.

Uyanan Tiirkler ya istik]Al ya öliim diyehaykırmışlardı; giiıtdi
istiklAlsiz hayat, Tiirk milleti nazarında hiç bir değer ifade etmea
Biırı],ıerce yıllık tarihi boyunca daima efendi. olarak yaşamrş olan
bu millet, yabancı bir miiietin esareti altına asla girmemiştk.
Stepler, ulu dağlar, ana vatanda daima bu süvari milletlerin eıç-
niyetine bekçilik etrniştir.

İşte diinkü kölelerin ayaklanmasr netic.esinde kaybolmak teh-
likesine maruz kalan bu esaslı «Herrenvolk» hassaşrnın tehlikeye
diişme§i, İznir gibi büyük bir şehirde bütiin medeni dünyar,,,,
lAkayt nazarlan öni.inde Tiirklerin boğazlanmasrdır ki, nfüayet
mi]]i ruhu isyaı ettirırı§tir.

Anadolunun göbeğinde, modern Karakururn'da sağlam şkiL
de yerleşen yeni Tiirkiye, ananevi «Yasa» sırrı orada ihya etmelııte
geciJ<memiştir.

Yeni Trkiyenin yasası şekil bakımından, Cengizler yasaslnın
ayni değildir. Modern hayatın icaplarına uymak zaruretinde kal-
mıştır. Bununla beraber, yine ayni prensiplerden, a5mi ruhtan
mülhemdir.

Yerıi Tiirkiyenin başlıca husrısiyeti Cümhuriyetçi rejimidir.
Ana yasa dev]et 1gişinia mi]let nriimessilleri tarafından seçilme-
sini emreder. Yukanda da gördüğümiiz gibi, eski Tiirklerde Ha.
kan, milletin mi.imessiiler meclisi olan Kurultay tarafından seçi-
lirdi. Seçiien başkanın I[akan veya Ciimhurreisi adı a]rnasr bir
şey ifade etmez. Esas, devlet reisinin milletin mtlmıeşsilleri tarafirp
dan seçilmesinden ibarettir.

Yeni Ti.irkiye rejiminin diğer bir şan, mutad olarak demok-
rasi tAbirile ifade olrınan halkçılıktır. Ti.irk halkçüğı kitlenin,

--
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ştrıuı§tız kaiabalığın, karşık partilerin ve içtiırıai sınıf ve ta,baka-
]ann ni.jfuz yaırşrıa girmelerine mijsait bir siyasi rejim ku:rgıaeı,
hedef tutmamştır. Ti.irk halkçıIığnın başlıca hedefi, seçkin zam-
re ile halk arasında bir fikir ve menfaat ortaklığı yaratmaktır.

Halkçılık, yeni ırjimin önciisü olan Ti.irkçi.iliik haıeketinden
ilk hız aldğ zamandan beri milli şuurda akisler bırakan bir trıaro-
ladır.

Ziya Gök Alp, Türkçülerin başlıca şıarı, halka doğru gitrnek
olduğunu söyler. Bizim bundan anladığımız mörıa, millet seçkin-
lerinin, i_lham almak için halka doğru gitmesi lüzumudur. Çünkü
mil]i kültürün, milli ruhun ve milli şuurun kaynağ halktır. Buna
mui<abil seçkin zümre kenü okumuş yazmışlığının nimetlerinderı,
halkı isti{ade ettirecektir. Kema]ist rejtn, ü1 ve yazı inkıIAbını,
halka doğru yaptığı bir haırıle ile başarmıştır. Şimdiye kadar hal-
lun anla5,grnadığı bir dil kullanan seçkin zümre, herkesin anla-
dığı bir dilde yazı yazıyor.

Yeni Tiiıkiyenin eıı esaslr umdelerinden biri olan liyik prea-
sibine gelince, bu da, eski Tiirklerin içtimai ve siyasl rejimine tam
rnAnasiyle, tekahül etrnektediı.

Eski Tiirkler. hiç bir zaman ve hiç biı vaziyette, Amme ha-
yatrnda, dine yer ver;:neınişlerdir. Berkhausen'in haklı olarak be-
lirttiği gibi, Tiirkleı:, yaradılışta. dine fazla muhtaç değiJlerdi
ve dirıi akidelere büsbütün kayıtsu idiler. MiisamüakArlık için-
de yetiştiklerinden, Şarktaki vatanlarında, tabii ve sAf bir dinin
salikidirler, mağlüp mil]etlere karşı müsamahanın, yasanın te-
nıelli prerısiplerinden biri olduğwıu yukanda görmüştük. Bu
müsamaha prensipleri, Türk devlet taıüinin hiç bir dewesinde,
tatbik edilmekten geri kalmamştır.

Türkiye Ciimhuriyetinin esas umdelerinden olan Devletçi-
liğin kaynağnı dahi, atalar hayatında bulmakta hiç zorluk çek-
meyiz. Her şeyden evvel şu noktayı belirtelim ki <Devletçililr»-
den anladığrmız mAna, yalnrz iktisadi devletçilik değil, top ye-
kün devletçiüktir. Brınun minasr da, devletin, içtimai ve kültü_
rel hayatın bütün sahalannda müdahale§dir.

256,
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Eski Tiirkleıde, devietçi rejimin ilk saiüıası, pedeışüi

aile ile başlar. Yu,karıda da gördüğ,iimüz gibi, aile reisi, ha-
kim, zabıta reisi vazifesini gördüğü gibi, Amme otoritesine aid
bulunan bütiin vazifeleri temsil eüy.ırdu. Pederşhi ailede, aile
mülkiyeti münhasıran ona aitti. Aile efradı, bu mülkiyetten sa-
dece faydalaıuyordu. Oğullardan biri evlendiği zaman, aite ba-
bası, ona, varlığının bir kısmını verirdi. O da, oğlunun bir kü-
ramanlık veya bir muvaffakiyet eseri göstererek temayüz etrnesi
şartiyle.

Yukarıda da göndüğiimi.iz gibi, Step süvari mil[etlerinin içti-
mai bünyesinde tesanüd rejimi hAkim mevkideydi. Yasadan kuv-
vet bulan bir nevi tesanütcii_lük, camia efradının hepsinin refa-
hını temin ediyordu. MeselA, Cengiz hanın y€ısası, muayyen bir
miktar evden mürekkep her mıntakada, senede dört evlenme tö-
reni olmasını emrediyordu. Eğer, bir delikanlı, gnadd1 varlıfu
sahip olmadığından dolayı evlenomiyece,k vaziyette lbulunrırsa,
o daire reisleri kendisine mali bakımdan yardımda bulunmak
mecburiyetinde idiler.

Eğer btı reisler vazifelerini yerine getirmiyecek olrırlarsa,
,siddetli ceza görürlerdi.

Uluslaıın iktisadi ,kaynakları, tatbikatı tabiatiyle devlet teş-
kilAtına bıra,krlmıs olan yasa nizamlarile sıkı sıkıya düzenlenmiş
bulunuyordu.

Altı oktan biri olan «Milliyetçilik» bahsinin tasrih edilmeğe
ihtiyaeı vardır. Eğer milliyetçiliği lügavi ve daha doğrusu asri
mAnasiyle tefsir edecek olursak, bu prensibin atalar ruhile az
eok münasebeti olduğunu iddia edemeyiz. Çünkü, hakikatte o
deviı,de rnillil,ş1 mefhuınu yoktu. Yahut, düa dofuusu, milli bir-
lik, o zarıan lıu günkünden daha geniş mAnada anlaşılıyordu.
Milli birüği, başkan kendi sahsında temsil ediyor veyahut baş-
f<an. idaresi altında muhtelif isimler taşıyan, fakat Turan aile-
sine merısup aytıi ki.ilture tAbi bir çok ulusları veya ulus gnıp
larınr topluyordu.

Bu uluslar, belki başka başka lehçeler konuşuyorlar, fakat
,sosyal, iktisadl ve fikri bakımdan ayni hayat şartl,an içinde ya-
şyorlardı.

l
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Yeni Türkiye'nin milliyetçiliği, atalar ruhunun tam bir in'i_
};ısı olduğunu idüaya imkin yoksa da, Kemaüzmin anladığ ma-
nada milliyetçiliğin, eski Tiirklerin gayri.şuuri milliyetçiliğine t+
kabüi ettiği de inkAr kabul etmez Bir hakikattir. Eski Tiirklerdo
olduğu gibi yeni Türklerde de, kültiin en kuwetli milli rafu6y1
teşkil eder. Eski Türkler gibi, yeni Tiirklerin de başlanrıda bulu-
nan şefin şalısnda milli bir timsale ihtiyaçlan vardrr.

Son olaıak, Cumhuriyet Haik Partisinin prensiplerinden olan
inkılApçılığı tahlil etmek kalıyor. Bundan çwel de Kemalizm
hakkındaki etüdiimde, halk paıtisinin, profoamrndaki bu pren-
§pten ne kasd|ettiğini araştırmıştım. Vard,ğm netice şu oldu:
Parti programrnda daima mevcut bulunan in}ılAp prensibi, ha-
reketten ziyade, zihniyete, fikre, teallük etmektedir. İstikbalde,
belki lıakiki manasile fiili inkılip hareketine ihtiyaç kalmıyacak-
tır. Fakat inkılAp fikrine, inkilAp zihniyetine ve inkılAp hareketi
tarzrna ihtiya.ç daima kendini gösterecektir. Başka bir tabirle, in-
kılAp, yolda hiç eğlenmed"r, -*Jo içinde devasa adhmlar atarak
inkılibı tahakkuk ettirmeğe iınkan veren dinarnizmi daima uya-
nık iutın.ak nranasint ta:;ır. tJu dinamizm, dosdcğru Altay yaylala-
ıından gelm\tir. Bu kuvvettir ki, yerleşik milletler üzerinle yılclı-
r,:m s|iıat:]e ı:tiiı:.,,i:ct kat --].aha kala;}_ıa]ık, daha zengjn ı,e daha mü-
cehhez miiletleri hAkimiyeti altrna alır, hahrası halA, Asya ve
cihan tarihıni dolduran muazz.ım imparatorluklar kurardı.

Kemalist devamlı inkılAbının öniinde ne kadar uzun ve gi.iç
bir vazife bulunduğunu, bundan ewelki faşlda izah eümiştik. A-
srrlar.ca müdıJet milii kültür, ve Türk milletinin Vaşaylş,
göri§ ve dt§üni§ şekilleri iizerinde işleyen yabancı tesirler, im-
1ıaratorluğu maddi ve manevi inhitata sürükleyen o tesirler, ce-
ıniyette pek derin kökler salmştır.

Atalar hayatının Tiirk milletine yaügir bıraktğ dinamik
kuwetler, inkılAbın zaferlerini ve oııun manevi mirasrnı kuwet-
]endirmek ıçin, birkaç nesil uzunluğunca, devamlı surette sefer-
ber bir halde durmak gerektir.

77
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ATATtJRK \ıE İNöNÜ

Atatürk ve İnönü iki vücutte bi.r ruhtuı - Ats-
tiirk, İnönü'yii «kendi ı,icdanı» diye vasıflandınr -
Atatürk'iin ziyaietleri ve. Oğuzların şölenteı:i - Ata-
türk - İnönii çiftinin bütiinlüğii - İııönü'nüıı tuttuğt
yolla, 22 asrr ewel Mete'nin tutttıfoı yol arasrnda ben-

zerlik - Kiisuf - İnönü yalruz siyasii bir önder deği|,

ayni zamanda, manevi bir rehberdlr - İntlnü bütiin
nutuklarında harekette bütüncülük tavsiye eder -
İnönü'niin ııutrıklannda en fazla [ıullandıfi mevzu -
Atalar ruhunun bir tezahiirü olan vicdan hürriyeti -
Bu hürriyet. hakiki islAm dininin rulı,uııa da uygur-
dur - Kemalizmin şefleri hiç bir zaman din aleyhtar-
lığı eseri göstermemişIerür -. Verilen söze sadakat de

atalar nıhunrrn bir tezahürüdür - Bııılgaristan elçisi-
nin şehadeti.

işte iki isi:n ki, tarih ve gelecek nesiller, q9 o]ııısa olsun, biri-
birinden kat'iyyen ayrramryacaktır.

Atatürk'le İnönü, ayni mıntakada dünyaya gelmiş değiller-
dir. Birisi izmir'de, Asya topraklarında, dünl,ava gelmiş.

ötelri, Se]Ani,k',de, Avrupa toprağında göderini dünyaya aç-

mşhr. iki önderin en küçük yaşlarırıdan i.tj;baren maruz
bulunduklan ikliın ve eemiyet tesirleri belki esası itibarile başka
,başkadır. Fakat ne ehemmiyeti var? Damarlarında dolaşan ayni
kan değl mi? En derin duyguları, a5rni atalar ruhundan ilham
almaktadır. Asıl değeri olan da budur. Her ikisi de, a5nıi sdsi,

I
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ayni kaııın sesini dinliyerek, ayni emre inkiyad ederek, ayni hu-
la tehlikede bulrınan ana vatarıın yardrmına koştular. Bu, had
bir buhran devresi, ziya Gök Alp'in dedigi gibi «ideal doğuran»
bir arıdı. onların ruhuna ayni Boz Kurt ilham verdi. Yeni 'I|ir-
kiyeyi doğuran da bu oldu. yirmi yıldan fazlıa bir arada müca-
dele ettiler. Dövüştüleı,, biı, çck clefalar, ayni hedefi, ayni ulr,i
ideali hakikat ha]ine getirmek için, ölüme birlikte meydan oku-
dular. İçerdeki düşınanın saylsrz tecavüzlerine. dışardaki düşma-
nın korkunç hiieurılar:na birlikte karşı koyduiar. kuwetle mü-
cehhez bü5ışç düşman ordularınr birlikte yokettiler, millete ta-
hakki,im eden ,e milli ruhu esaret aitında tutan manevi kuwet-
leri birlikte yendiler. En nihayet,bütün cihanın hayranlığnı. çe-
ken yeni Türk milletini birlikte yarattılar.

Bu iki milli kahramanın isimlerini, tarü naşl binbirinden
ayırabiiir? Birbirindeo ayrılmasına imkAn olmayan bu iki isim
ayırmak için Türkiye dışında neler söylendiğini ve yazıldığını
biJmez değiliz. Fakat, indi iddialar üzerinde durmağ lüzumsuz
Börüyoruz. Yalruz, saçmalığı gi.in gj,bi aşikAr olan bir iddiayı tAyık
olduğu şekilde yalana çıkarmak isteriz. Bfüreş'in ciddi bir gaze-
tesinde intişr eden şu yaaya bakınrz: «Kemal Atatürk, Asya ru-_
hunu ve Anadolu siyasetinin hususiyetlerini temsil eder. Anka-
ra'da o, bir semboiden ibaret olmuştur. İsmet İnönü, Türkiyenin
Avrupa unsuru haline avdetinin sembolüdür. Demek oluyor ki,
i.gnet inönü istarı,bulu te,msil etrnoktedir. §emal Atati.irı]< bir
çok defalar, diktatörlük otoritesini şiddetli ve Asyai bir şekilde,
ceııgiz Han rqe Timurlerık gibi kullarıırıştır. Halbuki ismet inii-
nü. otoritesi iizerinde dönüşler yapmış ,ve onu Avrupal şekilde
tatbik etmiştir...»

}Ialbuki. biz cihan tarihinde görüşleri. fikirleri ve seciyeleri,
bu derece biribirinin tıpkısı olan iki devlet adamr daha bulmanın
imkAnsız olduğunu beli;dtıneği lifuiımsuz görüyoru"z. /ı\tatilrk'le
ınönü'nün, iki vücutte bir tek ruh teşkıl ettiklerini soyııyetıli-
riz. Ti.irkiyenin yeni rejirnine kendi adını veren Mustafa kemal'in
ölümünden sonra da. Kemalizmin, ileri harekete devam etmiş
olmaş keyfiyeti, bunu teyid etmektedir. Çüııkü, öli,im, miüetin
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sinesinden, onun yalnız vücudunu, varlığınr yok olabilen kısmını

ayırabilmiştir. Onun ölmez ruhu ve seciyesi, ilk anından itibaren

mesai arkadaşr oHn İnönü'nde in'ikAs etmektet{ir,

Eğer, Ruır:en gazeleeisinin iddialai:lnl i i,eddetmek zalıme,te

d"y.uydi, Atatürk'ün, İstanbulun Asya kıyrları kadar Asyalı, İnö-

,tılrrtı, yine İstanbulun, Awupa kryıları lradar Avrupalr olduğu

söylenebilirdi. Avrupalı ile Asyalı, biribirinden ancak bir kaç yüz

,rr"t " uzak olan bu iki kıyı kadar birbirine yakındılar. Fakat

}ıakikat şudur ki, ne Atatürk Asyalı, idi. ne de İnönü Avrupalı-
dır. Her il:i devlet adam:. da, olsa olsa tiııal _ Altaylı idiler. Her

ikisi de, Stepin sert ve canlandrrıcı havasrndan ı,e atale.ra şan

ve şeref kazandıran ayni manevi kuvvetlerden ilham alıyorlardı,

Her iki şe{ arasındaki görüş birliğini, bizzat Atatürk herkes-

ten daha iü.i tarif etmiştir.

İstikldl Savaşrnın en nazik deviı,ierinden lıirirıdeydi. Esk§e_

hircleki ordular Sakarya'da geri çekilmeğe mecbur olmuştu, Bu
miihim kararı vermezden evvel İnönü, Mustafa. Kemal'in bu hu_

sustaki emirlerini Büyük Millet Meclisi huzurunda bahis mev_

zuu etmiş ve: <<o biziın şefimizdfu, biz sadece onun yardımcıla_

rryiz» demiştir. Bu sözl.ere karşı Wİustafa Kemal: <<Hizmetlerimi

izam etmiyelim - ve parmağiyle İsmet İnönü'5,g işaret ederek -

işte vicdanım» dedi.

Türk milletinin timsali olmağı. Atatürk, daima, belli ba"lı

şeref un.zanı telAkki etmiştir. Her fırsat düştükçe Atatürk:

Kenüsinin ve a]rru zamanda partinin tahalıkukunu takip et_

tiği fikirler ve esasların Tiirk milletine mahsus iımal ve ideallerin
muhassalasr olduğunu ve bu hıısustaki en büyiik muvaffakiyeti_
nin milli ruh temayülitının neden ibaret olduğunu ve buna mu-

1 kabil uzaklaştınlması l§zım gelen ecııebl tesirlerinin hangileri
olduğunu lAyıkile kavramaktan ibaret oldufunu belirtmekten geri
kalmamışhr.

Gerçi, Atatürk'tin gerek resmi, gerek hususi hayatında A-
talar ruhundan viikseldigi mubalrka]< olan birçok hıısusiyetler
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görüyoruz kı. Tiirk hakınlaı,ınrn yaşayrş ve hareket taızlarını ha-
tırlatır. Ezciimle yukarıda da izü ettiğimiz gibi, milleti temsil
e<ien bütün şah§yetlerin hazır bulunduklan toylar, ve şölenler,
şefler tarafından sık srk veriien bu ziyafetler, eski Tiirklerin baş
]ıca milli müesseselerinden birini teşkil eüyordu. Millet miixnes-
silleri, hükiımdarlarla, ekseriya bu şölenlerde ter.as ediyorlardı.
Halkla hükiimdar arasında birlik o toplantılarda vukua geliyordu.
Hükümdar bütiin malınr, halkın emrine bu ziyafetlerde veriyor,
cna karşr olan bağlılığrnı ve fedakArlığını o ziyafetlerde gösteri-
yordu.

Milletin eski ataları gibi Atatürk de halk miitnessillerile de-
vamlr teması muhafaza etmek için bu şölenlerden istifade etmiş
tjr. Çankaya'da, bu ziyafetler hemen her akşam veriliyor, eski
şölenlerde sel gibi akan kıınızlaiıır yerine, modenı içkiler içili-
yordu. Çankaya'daki şölenlerde, Atatiiık, atalannın yaptığı gibi,
halk mümessillerine, yiiksek bahada hediyeler da$brıyordu, a-
ma, onlara, büyük bir itina ile, inkılAp fikirler'ini ve pıensiplerini
telkin ediyordu. Bu fikirler ve prerısipleı ,geri düşi.inceli yabancı
ııüfuzların, n;illeti tarih boyunca nıahrum ettikleri modern terak-
kr ve medeniyet hazinelerini millete, kabil oldufu kadar lıısa bir
zaman içinde yaymak hedefini takip ediyordu.

Yeni Türkiyeye ve onu yaratan iki milli kahramana dair, her
oilde Qı,lıan o,rlarcş escrtie, t;::tk]k e,diim;s ojaıı lıalrisieri lıu-
rada tekrarlamak niyetinde değiliz. Ya]:ıız şu cfüeti belirtmek is-
tıyoruz ki, diaima «garbe doğru>> parolasile hareket eden yeni Tiir-
kiyenin yaratrcısı iki kahraman, hakikatte, Şark mahsulü atalar
ruhunun ternayüllerine uyınuşlardır. Atalar ruhu onlarrn, garp
ten, rnodern terakki ve medeniyet kazançlannı süriikleyip geti-
rerek millete mal etmeleri için, muharrik kuwet vazifesi görmüş-
tür.

Atalar ruhu, Atatiirk - İnöıü çiftinin ölmez eserinde, bütün
ihtişmile panldar. Bu eser, baştan başa esasııu Altay yaylalann-
dan alan aynı nefha ile, aynr ruh]a mesbtıCıır. \re bi'z, buna, <<Bü-

tiincii]i.ik» adını vereceğiz.

Bu kelime, gerçi «hep devlet için» manasında kullaı,ılan, dik-

İ
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t ıtörlük rej imlerin i n totaliterciliğini hatılatyor. Fakat biz, aynı
totaliterciliği, büsbütün başka manadb «hep millet için» mana-
sında anlıyoruz. «Hep veya hiç.»

Anadolunun harabeleri ortasında, Atatiirki.in yükselttigi ilk
parolaıın, tarn isttkldl ııeya öLüm öIduğunu biliyor,uz, Mlitgı,azı,
fakat huzur içindeki aile ocaklarr di§man tarafrndan harab edi-
J.en, ve o düşm,anrn boyundurufu altında inleyeıı halk, bu kelime
ile birleşmeğe dhvet olun:rıuştııı.

Düşman ordularından daha korkınıç olaıı, dışaıda olduğu
kadar içeride de faaliyet sarfeden manevl ve ruha.t düşman kuv-
vetlere karşı yapılan savaşta, bu paıola, noksansız takip ve tatbik
edilCi. 'iam istikiAl veya ölüm, inönünün. Loza:ı'da da kulierı,dığı
bükülmez prensip oldu. İhantl bu totaliterci rulıla, orada, umuml
harbin, muzaffer büyfü devletleri gibi hasunlarla karşılaşrnş
yg rnilli davayı kazanarak Ankara'ya döndü. Beraberinde yeni
Tiirkiyeye, nesillerdenberi göruıediği bir istikl.Al teminatr vere-
ıek bir sulh muahedesi getirdi. Büyfü devletlerin tehütleri, mü-
zakerelerin uğ,radığı inkıtalar, İnöniiniin to,ıaliterciliğini asla
sarsmadı.

Şunu ilAve etmek gerektir l,j, bu iki şahsiyetin gerek muha-
rebe meydanlannda, gerek Lozan miizakerelerin.de tatbik ettikleri
totaiiterciiik- körüköri.ine biİ büti.incülfü dieği]l; bilekis, hesaplı
şuurlu, öiçülü bır totaiitercilikdi? Atatürk, Kenralist inkılAbı
höyle tarif etmiştir. İnönü, Lozandaki eserinin k6fi derecede tota-
literci olnadrğ mütalAasında bulunan bazı mebusların şiddetli
tenkitlerine cevap vermek iizere Büyiik Millet Meclisi huzurunda
söylediği nutukta dhha vuzuhla konuşmuş, ezciiırüe, şu sözleri
söylemiştir:

<<Iduhare\e nrukı_ı.ldes lıir şelıdir. Ve o, ideiıl içiı:. yapılrı. Ve
o ideal yalnız manevi muvaffakiyetle tatmin olunamaz. Beheme-
hal maddi, miisbet neticelere vaınak lAzımdır. Yoksa herhangi
bir his için, herhangi bir feveran için evlAdı vataııın kanı akıh-
lamaz. Hepiııiz evlid yet§tiııırıişsinizdir. Yirmi beş yaşnda biı
gencin bir lühzada heba olmasına karar veırıe}ç için çok duşiin-
ınek lAzımdır. Bu ağır bir mes'uliyettir. Gerçi sırası geldiğ zaman

a
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},ir tane yirmi beş yaşındaki genç için değil, yiizbinlerce adam için
kaı.ar veriln.iş, ağır rnes,uliyetler iizerimize alınmrş, istihsali 1ö-

zım gelen bır hedefe varmak içiıı kurban derig olunmamıştır. An-
cak düa bidayette akıtılacak kan ve istihsal edilecek netice be-

hemehal mukayese olumasr lAzımdrr. Eğer harekAtı milliyenin za,

hiren vasrtasrz, neticesi meçhul safahatı içinde bir hareketi cür,et-

kArane görenler olursa bundan büyfü bir galatı rüiyet olamaz,

HarekAtı milliyenin hiç bir safhasrnda hesapsız bir karar ve he-

sapsız bir ciir'et yoktur. Eğer c.n'vasıtasız, en müşkül zarnanlarr-

ınrzda zahiren ümitsiz zarurolunan bir müdafaa veya bir taarnıza
karar verrniş isek bunu mahza göziimüz pek olduğu için herçe

baii abad diyerek vermemişizdir. Böyle bir karar ancak içinde
bulunduğunıuz vaziyete göre milletimizin talep ettiği menafit

maddiyeyi yegAne temin eden tedbir olduğu için vermişizdir. Ka-
ı-ar]ar hep birer ııı-ıhassa]ai muhakem,edir.>>

Muharebeye «Ya istiklAl _va ölüm» avazesiyle atılan bir ku-
ınaııd"anin sövlediği bu hikmet, d"clu sözleı,, Yunanistandan mali taz_

ırıinat a_lnıağ,a ınu.ıaffak olanradığındair dılayr nıuahaza,de bulu-
rıaı]ara cevap teşkil ediyordu. Kaldr ki, Yunanistan, bu taarıinatı
ı,ermek kudretinde değilü.

Eski Türk]erde bu azmi ve bu totaliterciliği araınak zalıı1eiiııe
girmeli mi? U,mumiyet itibarile seciye zA{ını gösteren lırwaklrhn
ve uysallrğrr,, tabiat unsurlarile, yırtıcr hayvanlarla mütemadi sa-

vaş halinde bulunan, çetin ve bükülmez step süvarilerinde bulu-
nacağna ihtımal verilebilir mi?

Dikkate değer bir nokta var ki, o da <<Hep Millet için>> ma-

nasındaki totaliterciliğ;n, esasıru, eski türklerden almasrdrr. Bıı
pren^siıbin kaynağı, o qck kuwetli Hanlarda ve Hakanlarda,dı:ı. ::.is-

ti Türklerin hatk lehindeki bu totaliterciliği, Çinlilerin Hyong-Nu
adı verdikleri Hun istilAsı adile maruf olan ilk Türk imparator-
luğunun ortaya çıktığ devirden beri, Çin tarihçileri tarafından
kayıt edilmiştir.

İll< ttlrk İmparatorluğunun kurucusu Metedir. l\{illetin tap-
tığ bu Tiirlı prensi, babası Teomarun, genç kansının teşvikile, va-
tan di§manlanrun dolaplarına ve desiselerine alet olCuğunu haber
alrr almaz, oıru öldürmekte tereddüt etmemişti.
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Mete, oı,d.usunu tensike başlar başlamaz, keııdisine harp açmak
için bahane arryan tatarlar, onrın giizelliğ ve ,çevikli§ ile şöhret
bulmuş bir hayvan olan beygirini istediler.

Meseleyi müza]<ere etınek üzeııe tcıpianan ku ı,uitay,'Fianrn atı,rı r

vermekterıse harbi kabul etnreği, ittiiakia kararlaştrıdı,. O zaman
Mete, ne kadar ehenımiyetli olursa olsun şahsi lıir malı kurtarmak
için, milletin kanından bir dam]asırun bile akmasrna,rnüsaade etrni-
yeceğini ku,:ultaya bilürmişti. İlk muvaffakıyetlerile ciiret bulan
Tatarlar, bir müddet sonra, Mete JIanrn karısrnı istemek için yeni
bir elçi yolladılar. İkincl defa olarak toplanan Jlıurultay, bu isteği
nefretle karşıladr ve düşmarun isteğine boyun eğtnektense harlı
etmeği kararlaştırdr. Mete karrsına karşı beslediği derin sevgiyi gös-
tenm,ekle berab,er <<benim şahsrmı alAkadar edeıı bir nıeseleCea oc-
layı miiletin kanr akmama1;.drr>> dedi ve sevgili karısını, tatarlara
gönder,di. Fakai, taiar.ar iiçüırciiı İ:ia İ;:ı, e,,ıi giıi;eı-e::ei: -:,irırare e].-

verişli olmryan ufak bir parça toprağrn kayıtsız şartsrz kenülerine
terkini istediler. Üçüncü defa oiarak toplantrya davet edilen ku_
rultay, o toprak parçasııun hakikaten hiç bir de:ğeri otrmaüğı key-
fıyetine dayİnarak, terkini kabule karar verdj.. O zaman, Mete,
kurultayda şu sözleri söyleü:

<<Iiayır simdiye kaCar şa,hsan bana ail oian s.:r;J.er,balıis ınevzuu
olmuştu. Ben milletimin kanurr dökmekten ise onlarr feda etmeği
tercih ettim. Fakat millete ait birşey isteniliyor. .Bu toprağn higbir
kıymeti olmasa bile onu feda etıneğe hakkım yolıtur. Tatarlara ve-
xilecek tek- bir cevabım var. Bu cevaptan kılıçlanmız ve oklarırnız
vasrta§yle haberdar olacaklardrr. Siz prensler, }ıeyler, tekinler ve
kumarııdanlar tiiırnenleı:inizi toplayınrz. Ben sirndi atrma bı,nip dü3-
nıanlarımızı karşrlamağa gidiyorum. Beni takip etmeyenler ölüm
cezasına çarptırılacaktır.

Mete, 24 süvari tijrnenile Tatarlara hücum ,etmiş ve dtişmana
bir hamlede, ezici bir bozgun ver{irmişti. Hakaıı ilAn edilen Mete
lıan, fütuhatını batıya ve cenuba ı}rar" götiirerek zaferler kazan-
ınağa devam etti. ve nisbeten kısa bir ztıman içinde, milleti tarafın-
dan, İlhan, yani imFarator il6n edilü

Gen§ ölçüde şhsi feragat faziletinin inzirn:ım ettiği bu millt
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totalitercilik zihniyeti, Çin tarihçiieri, milAttan iki asrr ewel salta-

nat si.iren ilk Türk İmparatoru hakt<ında bahis mevzuu ederler.

ınııitat devrrnden ewelki asırlarda, bütün büyük fiirk şefleri bu
zihniyetle hareket etmişlerdir. ]leni Ti.irkiye yaratıcılarınln bütün
hareketleri ve icraatr da bundan nıülhem olmuştur.

Metenin bütiin saltanat devri, İrrtırrtı tarafından ileri sürülen
ve tatbik edilen aynı totalitercilik zihniyetile meşbudur. Metenin,

ı.iserini ıil;ivaffaji;yetic iı;!ari]iasi, bütüiı beşeı l<ıyineii.eriiri, ide-

aline bağlaması sayesindedir. Bütün millet, bu biricik hedefe göre

yetiştiriliyordu. Tahayyül eti;iğ,i miiic,iıri ve imparatorluğun yara-
tılmt,:ı ,r:aksaCı ini]]eiı ai"ıc_]ıl,;iıı ie]ii,ırııniıic zıı:];iriak içiı iıiı: yas:
ilAn etmişti. Bu ;,,a_ıa),,a göre, hazlriık deı,l,esinden sonla.ki atış tai.ni_

leri atrcinın en şev,.jiğ,. hayvanınin'!ıeş:.n;, cturul:ıca}< bir lıcieıe ni_

şan alnıak suretile yapılacaktır. Bu usul, atrcıya, cesaret ve feragat

göstermeğe alıştınyordu. Yasa gerekince, böyle bir hedefe silAh at-

mak cesaretine sahip olmıyan veya bundh muvaffak olamryan kirn-
se, ölüm cezaslna çarpılacaktı.

Bir müddet sonra, başka bir yasa, disiplin fikrini son hadde ka-
,:a1, !.ç.,,1.761,,eiıılir-ıii. Bı_r sefcı, iıejef atıcının karısrııın başı llstüne
konuİaca:ktı. (jcsu_ı,ıııi,ii.ıii1_,leı.'!;,_i::Es]ıy:i sevin,,1e ii:rs:Jaiiıj*ı,. Ço1:
geçmeden, bu kudretli şefin dc,vrinde, onbinlerce «Giyomtel» in
ortaya. c;k-lığı görü}dü. Ij,ııl,,lce c:ii,iıt];ir inLiİ-i;ıı,ip, bizzı,t },{eicnin

icadettiği, meşhur rslıklı oklarla, bu yeni hedefe silAh:,pttılar, Bu
tehlikeü imtüanda, hiçbir atrcr kusur etmedi. Bu demir'gibi disip_

]in, bu totaliterci idealizm, hudııt tanrmayan bu fedakArlık ruhu
sayesindediı, ki, Mete 24 ti.imeıılik muazzam bir ordu kurmağa

ınuvaffak olmuş ve bu ordunun başında cihanr fethe çıkmrştır. İs_

lAmiyet devrinde, atalar ruhunun küsufa uğramasından ewelki
muhtelif hanedanlara mensup l\irk imparatorlannrn hepsi, bu to-

talitercilikten ilham almışlardu.

Tiırl, hütüncüliiğüniin en bariz. l-e ,eıı hırsusi;..eti haiz örııcğini
bize, Sulta,n \{alhıııut Gazr-ıevl,ye aiJ olan agağrjalri fiirra verrn€\k*

tedjı,. Bu sultaır, is16.ırıii,et c].evrindeki ilk Türk imparatorluğu-
nun ku:ucusudur. Buhara'claı r,e Semerkand'dan sonra, Hindİs-
tanın en büyük kismınr fethetmiştir. Muhammed dinini yaymak

,



266 TüRK RU}r{.T

gayesiyle, bir çok gazalar yapmıştır. I{indistana islAmiyeti ilk so-
kan odur. Faaliyetinin bütiın sahalannda totalitercüği tatbik
ediyordu. Adaletinde totaliter, nizam ve disiplin aşkında totali-
ter, fütuhatçılıkta totaliter, İsiArniyete bağlıhğında totaliterdi.

Mağlüp milletlerin haklarına ve mülkiyetleıine en küçük
tecavüze tahammülü yoktu. Zaf.erl,e biten bir harbin ferdasında,
işgai ettiği şehrin ahalisinden biri, sultarun adarnlarııdan biriniıı,
kendisini evinden koğup oraya yerle§mek istediğini söylyerek
şikAyette bulundu.

Sultan Mahmut, o adam, evini işgale geldiği zaman kendi-
sine haber vermesini, şikAyetçiye söyledi ve bir gece, şikAyetçi-
nin ihbarı i.izerine adamın evine gitti. Işığı söndürdü. Bu ci.ir-
miin, ibret verici eezasını, bizzat tatlıik etınek istedi. GasıJbı
tendi eliyle öldürdfüten soua ışı,ğ tekrar, yaktırdı, yerde seriü
yatan cesede göz attı ve hemen kendisine yeıııek getirmelerini
emretti. Ev sahibi, {acia sahnesinin garip cereyan tarzlanndan
duyduğu hayreti sultana söyle.di. Şu cevabr aldı: Gayet basit.
Gasıbın, sevgili oğullarımdan biri olduğunu sanrnıştım. Balıa
sevgisiyle eliıır titremesin diye, adaleti yerine getirmeden ewel
ışığ söndürttüıı-ı, Bu mukaddes vazifeyi yerine getirmeden ev_
vel üq gün aç durdum. tş bitince mücrirnin şa,}ısı ha,kkınlda
yanlış fikre saplandığımdan dolayı Cenabr Haklıa sükrettim. Ve
hemen aeiığmı gidermeğe savaştım,>>

Tekrar söyleyelim, zamanla Adetler değşir, inönü ne Mete
gibi. milletin selAmeti uğrunda atrnı feda etmek zaruretiıde
kalmış, ne Mahmud Gaznevi gibi fevkalbeşer bir fedakArlığr göze
almak zorrrnda bulunmuştur. LAkin, memleketi.n yüksek men-
faati namına, şöhretini ve nüfuzunu bir çok defalar tehlikeye
ko5ımak mevkiinde kalmışhr.

22 asıt evvel, Mete'nin kurultay hıızrıiırnda söylediği söz-
lerle İhönü'nün, henüz tir kaç sene eı.vel Bü;ıii!ç Millet Meclisi
huzurunda söylediği nutuk arasrnda, ruh ı,e şekil bal<ımınılın
mevcut benzerlik, ibret verici mahiyette değil ınidir?

Fakat ne yazık ki, bu «hep halk için>> sözile ifade edilen to_

-l
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talitercilik zi,}ıniyeti, uzun bir ktisuf devreşi geçirm§tir, Bu kinsuf

hevresi, milli ruhun, taassubun, tasawufun ve sair harici tçsirlerin
-esareti alti,n,da bulunduğu, ve binnetice Osmanlı imparatorluğunun

inhitata düştüğü devredir. Bu devrede, mutlakiyetçilerin şiarı
<hep bizinı İçin, halka bir şey yok» dan ibaretti, Halkın vazifesi

hizmet etmek, mütemadiyen kanrnı, ciökmek, ölmekti, TA ki sa-

ray adamları dcymak bilmez tufeyliler, sefahat hayatlanna ra-

hat rahat devam edebilsinler
Kemalist inkılAp, bu duruma nihayet veımiş ve Tiirk mil-

letine, atalardan nevrus ruhunun meşbu bulunduğu bütün ma-

nevi ve nıaddi nimet ve kuvvetleri iade etmiştir, Bu meyanda-

atalardan mevrus t,ıtaliter zihniyet, serbest olarak inkişafa haş_

larnştır. inönü ,yirrrıi seneyi mütecaviz bir zamandan beri bütün

fırsailardan istifa<ie edereli Büyük Millet Mcclisinin kürsiisiin_

den ve halkla yaptığı temaslarda, işde, millete ve vatana feda-

ti"ı*ar, miılı'ıdeaıir, takibinde, garbe doğru ilerleyişde, ceha_

let aleyhindeki amansu savaşda ve yakı.ndan veya uzaktan, yeni

Ttirkiyenin ve Kemalist rejirnin gayelerile alAkadar her .şeyde
totalitercilik tavsiyesinde bulunmaktan hali kalmamıştır, Inönü,

bu gaye ile, çok müessir tAbirler ve ifadeler kullanmaktadır, Nu-

tukiarından birinde: <<Bin yarım adam, bir tam adam değildir»

domiştir.-- -irğu, 
bir nutkunda, İnönü daha vüzuhlu bir iTade ile der ki:

<<Siyasette ve idarede en muzlr şey, milletler ve cemiyetler

için telAfisi en zor olan felAket. yarlm bilgili adamların salAhiyet

sahibi olmasıdır>>.
İnönü nazarında her teşebbüste hedef ve gayeye varmak

için «bütünlük» şarttır. İlant der ki:
, -J- 

<<Behemehal muvaffak olmalı, muvaffak oluncaya kadar uğ_

raşma.l.ı,,ınuvaffakiyet uğrunda bütün vasıtalarr harcamalıdır,

rrÇ ti. nAmüsaid jart ,e vaziyet, hiç bir nazariye ve muhakeme

mücadelenin gevşetilmesini icabedemez"""»
inönü, bu hususda, atalarıru örnek göstermekde zorluk ç,ek-

rnez: <<Kahramanlık, kanın fıtratan haiz olduğu kudretten gelir,»

Totaliter icleal uğtunda halka heyecan vermek, nutukların-
.dan bir qoğu,n,da, inönü'ııttn bol kullandığı bir konudııır:

a
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«Her çeşit fedakArlığa azami derecede hazır bulunmak, her
ülkiini.in temel yaprsıdır. Evet yeni Rirkiyeyi dileüğimiz gibi
kurmak ancak ülkü yr,lunda yılmaz yolcular bulmakla kabil
olacaktır.>>

Yeni Türkiye şeflerin,in, atalar ruhunun Adeta irısiyak1
clan . meyelAnlarına avdet ettiklerini giisteıen noktalar, yalruz
dinamizmdeıı, r,e bütünlükten ibaret değildir. kemalist şeflerinbütün ideolojisi, baştan başa atalar ruhile meşbudur. Fakat, bu
mevzuu fazla incelemeğe bu sahifeler müsait değildir. Bununla
beraber, hayati ehe,mmiyeti haiz telAkki ettiğimiz, <<vicdan hür-
riyeti» meselesini belirtmekten kendimizi alıkoyamryacağız.

_ Eski Tü.rklerin, gerek Cengizlerin, gerek Selçukilerin, mağ-
lüp milletlerin vicdan hürriyetine ne kadar btlvtlk saygr, din
bahsinde ne kadar geniş müsamaha gösterdiklerini aid olduğu
fasıllarda okumuştuk. İslAmiyet devrinde atalar. ruhu uzun bir
küsufa. uğradığı devirde, bu rnilli hususivet, çok ciddi darbeler
yedi. Çokluk bazı müslümanlar bile, Allaha diledıkıerı gibi iba-
det etmekte serbest değillerdi. Derece derece bütiin miııet, ka-
rü körüne bir taas-su,bu-n kurbanıydı. Atatürk v,ı İnörıi,Kemalist
inkılAbın başından beri, eski Türk yasasının başlıca mütearife-
lerinden birini teşkil eden virdan hiii,ıi-.veti prensipini ihya et-
meği bir vazife edinmişleııdir. Daha ilk andan itibareı inönü, her
frrsattan istifade ederek Millet Meclisi kürsüsünden, dinin in-
sanla Al]ah arasında bir vicdan meselesi olduğunu, .çrkta, açrgail6n etmiştir. ctimhuı,iyet rejimimizin dahi benlm.jigi hiktik
siyasetinin, bir çok devletlerde, din ve dinin nıümessilleri aley-
hine nasıl bir zulüm siyaseti halinde tereddi ettiğini pek iyi bi-Iiyoruz. Djndar jnsanlardan, binlerce ve binlerce gtırıahsız kım-
se, bu lAik zulüm siyasetinin kurbanr olmuştur. rıaıbukı yenı
Tiirkiyenin lAik siyasetinde, bu aykrrılıklardan lıiç bir eser gö-
rülmemiştir. Çünkü daha başlangıçta, İnörrü, bu siyaseti, mi,is-limin de, gayri müslimin de, ayni derecede istifade 

"ttigi 
,ı"a"r,hiiıriyetine istinad ettirmiş ve bu sayede başka memıIı.J""a"

bu hususta görülerı tereddi hareketlerinde, ctı"kiyede hif esergörülmemiştir.

Ç

ral-ı
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Bir çolr yabancı nıüşahitler hakikati anlamadılar. Türkiye-
deki lAiklik hareketini, başka memleketlerde yapılan ayni hare-

ketler gibi din aleyhdaı,hğı şeklinde tefsir ettiler. Bu büiste
dikkati daha fazla çeken nokta, yalnız zevahiri gören bu müşa-

hitlerin, İnörrü,nti, Ciimhur Reisliğine seçilmesiııden lıeri lA_ik

siyasette güya kendisini göstermeğe başlayan bir geı,ileıne ve

gevşeme hareketi bulunduğu halçkındaki mütalAalarıdır. Bunlar
diyorlar ki; «Bir kaç sene ewel, camilere pek az cemaat gidi-
yordu, oruç tutanlar azdı ve o,ruç tuttuklannı itirafa eesaret ede_

miyorlardı. Mevlüdün ve buna ,benzer dini merasimin adı isiti_
lem.ez olmuştu. Şimdi, gazetelerde mevlüd ilAnlan görülzoruz ,"e

en aydın sınıfların, mevlüde sık sık devam ettiklerine şahid o1rı_

.yoruz. Türlü içtimai sınrfa mensup halkın büyük bir kısmr oruq

tutuyor. Camiler daima dolrı...>>

LAkin yukarıda da izah ettiğimiz gibi, Kemalist inkılAp, hiç

bir zaman din aleyhdaıı bir hareket olmamrstır. Bu hareket, sırf,

ııaı<iı<ı dini şözde dinden ayırmlş ve Türk cemiyetini. din per_

desi altında araya soktılan inançlardan, telAkkilerden ve zihni_

yetlerden kurtarmıstır. onun yegAne gayesi sofu, dini totaliter_

cilik yerine millı totaliterciliği, koymaktı. kemalizmin hiç bir
mümessili, hiç bir vakit din aleyhinde düsmanea bir kelime kat,_

iyyen söylemiş değildir. yalnız. taassup, ceha]et fikirleri, düşman

oır""ı. ilAn edilmiştir. Başlangıçta, hakiki dinle sözde dini biri_

birinden ayrrmak imkAnsız olduğundan. irtiea fikirlerine karşı
yapılan mücadeleye din aleyhinde bir hareket mAnasi verilmis_

tir. kemalişt inıkilAbın koyu taraftarlan oldrıfu hatrde mi.irteciler

arasında sayılm,ak istemiyen dindar, hakiki miisliiman insanlar, dinl
ibadetlerinde, bir dereeeye kadar idareli davranmak, zevahiri
korumak zoruiıda bulunuyorlardı.

Kemalizm şefleri, Atatürk ve İnönü, eşsiz tabiyeciler olmak

itibarile, iyi hazırlanmış ve iyi düzenlenmiş bir rtaarruzun. dai_

*" 
"r, 

iyi müdafaayı teşkil ettiğini gözden uzak tutmamışlardı,
Ilemen hemen hepsi irtica ve cehalet mahsulü olan telAkkiler ta_

şıyan o zamanki din mümessilleri, tabia.tile hücuma hedef testil
etti. Asırlarca zamandrr biriken bütiin mistiklik ve taassup mik-

ı

İ
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roplarınr yoketmek lAzımdı. Bu temizlik işi de, ancak her ti.irlü ves-
veseyi ve zaafı bertaraf ederek inkılAbın siarı olan «BüttııIiik>
esasr dairesinde yapılacak umumi bir hücumla başanlabilirdi.
Göri.iıüşte din aleyhtarı olan bu taarruz, bir tabiye tedbirinden
başka bir şey değildi. Hedefe ulaşıtır ulaşilmaz, daha doğrusu, ma-
zi,nin, 5.iiz geri edj,p taarruza kalkması imkAru k.at'i surette ber-
taraf edilir edilmez, buna, tabiatile nihayet verilecekti.

Hakikaten böyle oldu. kemüst inkıt§bın ıtam zaferi sayesinde,
yeni nesil, kemalist hava içinde büyüyen nesil, milleti, asırlaıca
müddet, gaıp terakkisinden ıızakta tutarı her türlü irtica fikirlerin-
den tamamen azadedir.

inlrılAbp1 prensipleri, halkın bütiin srnrflann<la kökleşm§iı.
irtica kuwetJerinin geri gelmesi korkusu artı]< kalımam:ştırl Bu se-
beple, <(savaşiçı kalmadığı için, savaş durmuştur.» Bu şartlar içinde,
şğ2ğg ding karş taarnız hareketine devam etmek, bir donkişotluk-
tan başka b.r ş"y olmazdı. Hakiki din, sözde diniıı ni.ifuzıından
kurtulduğu için, miiminler, hatta dinda,ılar, ibadetlerini, vicdan-
lannın ve akidelerinin emıettiği di.t vecibeleri, serbestçe yerine.
5etirebilmketedirler. Halk, çok sevdiği şefler arasında, tam- miis-
liiman'|ar, samimi -mutekitler ve ibadete devam edenler bulun-
duğunu görırıekte gecikmedi. Ruhunda yg,ldgğanında duyduğu din-
darlık hissi emredi.ce, Allaha ibadet etrıekten onu ,r".ırtoy""rttr?'Her iki şefde, atalar nıhunun tezahi.irleri telAlrki ettiğımiz
hususiyetleıin hepsini buıada birer biıer saymağa triizum görmii-
yorıız. Buıiunla beraber, kökünü ta Aültdan alan bir hususiyetı
zikretmederı geçrniyeceğiz. AtilAnrn efsanevi hassalarınıJan biıi
verilen söze sadakat oldnığtınu, bu eserin birinci !ısrıında gör-
müştük. yeni Ti.irkiygnin şiyaşgtinde, verilen söze sadakatin brr
şiar oldufunu da, İnöntı müteaddit defalar illln ve isbat etmiştir.
o, bu şiarda, ırkın köktine kadar giden mukaddes bir geleneğin
devamını gönrıektedir.

Tiirkiyenin şimüki şefile devamlı surette tenas eün§ olan
Ankaradaki Bulgar elçisi pavloff, pek iftiıhara şayan bir ınıibaıru
ştiyle anlatıyor:

«Eski Ttirk üplomatları, de.sise ve hilenin," şarlrlı miczaena
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u},igun ve üplornasinin kat,i bir zarureü olduğu kanaatinde idiler.

İrrarrtl, hiçbıı zaInan, hileye baş vurmamştır, Ankara'da Elçüğin
başında bulııduğıım yedi sene zarfrnda, bir tek hadise hahrlamı-
yoİr- ki, İnönü verdiği sözü, sıkr sıJ<ı tutmuş olrnasın,>>

Aynı pavlof diğer bir çok ecnebİ müellifler gibi İhönü,nün

}rususİ hayatı hak}ında birçok ınalümat veriyor. Pavlof,un verüği
nıalfımat meyanrnda Millİ Şefia aile hayatına taallük eden bazı
noktalar iizerinde durrnayı faideli göriiriiz. pavlof Millı Şefi hu-
susi hayatında imtisal ni,imunesi adolunmaya layık bir aile reisi
o]mak iizere tasvir eder. Ve üyor ki:

«Kendisi örnek biı kocadrr. Çocuklaıına son derece düşktin-

cli r. Ve boş vakitlerini aile efradı meyanında geçirir.»

pavlof belki farkına vanrıadan kemalist inkılAbından sonraki
Türk cemiyet hayatrnın en hassas teline parmağını başnştır. Aile
hayatr, cemiyet hayatının birinci höceresini teşkil eder. Bilhassa

eski Tiirklerde Pederşhİ ailenın reisi yurdda cemiyet disiplini_
nin, cemiyet otıoritesinin bütün Aıılillerjni elind.e tiıtaldı. Bu cıo_

rite, mütealıi.ı-ı safhalarda aşiıet, ve kabile reislerinin ve en son

han, veya ilhanın eline geçrnişti. Tiırk cemiyet hayatı haricı te_

sirlerden azade kaldığ müddetce aile efradı arasndaki bağl,ar

son derece sağlam ve kuwetli icli. Fakat taJihin muayyen bir
cevrinde harici tesirler neticesinde kaynağı pederşahı yurda da_

yanan bu aileı tesanüdü ortadan kalLıı. fiirklerde aile hayatı eski

rriza,mıru kaybettl. Aiie tipi ana vatanda, eski yurdland3 gördüğü-

rniiz üpten biisbütün farklı bır şekil almşhr. sıcak muhabbet,

sağlam bağIılık, sarsrlmaz tesauüd, kayrtsız feragat, disiplin ve

otorite ile ıneşbu' eski «Yuva,> ve «ocak» tipine «konak>> ailesi
diye vasıflandırılabilecek tipler isüilef etrıiştir.

«Konak» üpindeki ailelerde [adın, eski fiirklerde olduğu
gibi kocasınrn yanında a5rnı şeref mevkiini muhafaza etmemekte-

dir. Sarayda «Hatun» hakanın yanında tahtta otunnaz, Ana, ço-
cuklara birinci terbiyeyi vereD, şefkat tim§ali olan ana, ceırıiyet

lıayatından uzak, harem parrıat-Jıkları arasında saklanmaya, ka-
lın peçelerle Orttlltl olarak gezıneğe mahküm, her tiirlü hukuktan
nıahrum bir rnahlük menzelesiıe düşmüştiir. Ekseriya muhtelif
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analarn mahsulü olan çocuklar <<konak>> içinde «hakim» vaziye!
tince olan <<,bey>> lere mahsus selAmlık ile <<ınahkürn>> vaziyetirıce
o]an analara n-ıahsus <<haremlik>> arasında vakit g,.^çlrmek zo.r,nda
idiler. Esas itibarile Türklükle alAkası olmayan bu aile tipi filha-
kika büsbiitün yabancr tesirleşin müsulüdür, fakat Kemalist
devrine kadar asrrlarca müddet sürmüş olan tarilıi bir realite teş-
kil eder. Hiç şüphe yok ki Kemalist inkılAbının en miihim maz-
hariyetlerinden biri sentetik ruiıun hüküm sürdüğü zamana
niahsus olan <<konak» tipinde ailenin yıkrlmasiyle yerine erkek ile
kadın arasrnda tam müsavatı, bütün aile efradı arasrnda 

'nizam,

intizam, muhabbet ve samimiyet esaslaıına dayanan «yuva» ve
«ocak>> tipinde eski Türk aile lıayatrnr yerine getirmesinden iba-
rettir.

Bu itibarladır ki yabancı bir diplomatrn kaleminden çıkan
yazıda İsmet İnönü'nün örnek bir baba ve örnek bir aile reisi ol-
duğunu okuduğumuz zaman yeni bir şey öğrenıniş olmryoruz.
yalruz şunu görürüz ki yabancı bir diplomat vaktile Tiirk milleti
içinde kurumaz tükenmez bir kuwet kaynağı teşkil etmiş olan
eski aile tipinin yeniden teessüs ettiğini tesbit etmiş bulunmakta-
dır.

Bundan sonra artrk Türk ıuilleti aile hayatr saha,sında bir çok
r\vrupa muhitlerine sirayet etm§ olan tereddi m:ikroplarından
nlasun kalmak için Liderine gözlerini çevirerek bu hususta onun
izleriııi takip etmekle iktifa edebilir.
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FasrL XXXI a

iNrıi. er vE sATvET

Gustave Lebon'rrn <<Osmanh İmparatorluğunun
satveti ve inhitah»» foınıüliine kaşı «Osmanlr İmpara-
torluğunun inhitah ıe Tiirk ınilletinin satveti» - 1914-

1918 harp'devresi - M. Churchill'in hayreti - Henüz
modenı medeniyet seviyesinden üstiin değiliz - Bizi
tehdit eden vahim tehlikeler - Mazinin tecavüzkAr bir
avdetine karşı korunmalıyız - Garp medeniyetini mil-
li küttiire aşılamak lAzımdır - Asnn hastalığı : Ferdi-
yetçilik - Her ideal bir buhıan ve kaynarıa havasına
nıuhtaçtır - Kemalist rejim başka hiçbir deınokıasi ve,
ya otokrasi rejiıııile lrryas edilemez - Yeni Tiirkiyenin
evamiri aşeresi veya ya§ası

Roma, Bizans, Endülüs, İ"arı İ-paratorlukları gibi büyük im-
paratorluklar tarihile meşgul olmuş birçok müelliflerin kullan_
dıkları <<satvet ve inhitat» formülü yerine bu faslın başına «in

lıitat ve satvet>> tabirini koymamız dikkatsizlik eseri değildir. os.
ınanlı imparatorluğunun tarüini yazanlar da «Tiirkiyenin saü
veti ve inhıtatr» tabirini kullanmışlardır. Fakat tarül olaylar,
oıılara; aldandıklarlnı., ve bizim bu fasıl da yaptığmız gibi, keli-
melerin yerierini değştirmek gerektiğini ispat etrniştir. Bu mü-
ııasebetle kendime ait bir hatırayı burada zikretmek isterim.

Mütevdffa Gustave Lebon, Bibliotheque p}ıilosıopüıique direk-
törü sıfatile, felsefe kitaplan serisinde «Osmanlı imparatorlufu-
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ııun satveti ve inhitatr» adlı bfu eser neşrettirıneği pek istiyordu.
1912 senesi iü. Tiirkiye, Trablus harbindeıİ sonra patlak venen
Balkan harbi neticesinde, yeniden, miihim toprak kayıplanna
rığramştı. Jön Tiirk inlıılibına rağmen, Ti.irkiye, halö «Hasta A-
dam» dı. Iiem eskisinden daha hasta idi. Guııtave Lebon, daha
ııice kimselcr gibi, Tiirkiyenin inhitatıru kat'i ve şifasız sandığı
için, kendi Bibliotlıeque Philosophique serisine girecek hususi bir
eserde, büyük bir satvet dewinden sonra gelen bu inhitatın se-
beplerini izah etmekliğim teklifinde bulı.ındu. Seçkin feylosofun
teilifini, tabii, reddettim; çi.inkü, bilhassa, koca imparatorluğun
bir başından öteki başına kadar, rllİt mıUetı bir hayat hamlesile
sarsıldrğ anda, Ti.irkiyenin inhitatına inarımak istemiyordum.
Bence !g inhila1 fiirkiye tarihinde, gegici bir s"fhadan ibaıetü,
ve kendi tahminlerime göre, sonradan Kemaü.st inkılApla neti-
celenen Tiiıkçi.iiük uy.ıruşı, bu safhaya nüayet verecekti. O ta-
ıihte, «fiirkler milli bir ruh arıyorlan> başlığı altında, muhtelii
dillerde bir etüd neşretnı§tinı. Bu etiidde, Türkiyenin in]hitatı,
hadü zatında mukadder bir şey olırıadığını ve ınilli şurırun uyan-
ması sayesinde, Ti.iık milletinin; kendisine gelrneğe ve kalkınma-
ğa başlaüğınıanlatıyordum. iki seqe soİra 1913 umumi har{bi pat-
ladı. Ti,irkiye dört yol ağında bulunuyordu. O sırada vereceği ka-
Tar onun akıbetini kat'i surette tayin edecekti. Devletin ve mil]e-
tin hayatı veya ölü,mü, bu karara bağlı idi. O zarnan ikti/dar mev_
kıinde bulunan ve hepsi yeni nrilli 1ğlgsans ruhu ile meşbu o]rn
jön Ti.irkler, bir an tereddüt etmediler. MiUi istiklali başlı başına
inkAr eden lıapitiilAsyonlann ilga edilüğini iHn ettiler. Tüık mil-
letini iki asrrdan beri tazyik eden çarlrk tehılidinden ebediyerı
kurtulmak iıııkAnlannı, bu harbin vereceğini kuwetle umuyor-
jardı. O devir jön tiirk idarecilerinden bazılan, istenilen hedefe
rılaşmak için en iyi çarenin, çarlar tarafından aynı tehdide manız
bulunan Almanlarla ittifak gtmek oHuğu kanaatini beslediler. fiiık
milliyetçilik hareketirıe dayanan dinamik bazı zevat taraf,indaı1
söz gelişi kaçak suretile içeri sokulan fiirk-Cermen ittifakrnın
esasr budur.

1912 de neşredilen «Tiirkçültik ve _Pantürkjarı» adlı kitabım_
da bilmii,,asebe bu meseleden bahsetm§tim. Churchill, umuni
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harbe dair oİan kitabında, eserimin bu kısırıındaıı bahsederek,

ıstantuıaa vazife gören müttefik diplomatlannrn, ortaya döktü-

ği.im Amilleri hesaba katmamış olrnalaınna hayret efuektedir.
sonraki had,iseler pantiirki"" ideolojisinin ateşli önderle-

rinin, tahmuıierinde ve takdirlerinde yanıldıklanıı isbat etm§tiı,
Ftıkat Tiiık rnilleti, mağlibiyete boyun eğmekten imtina etmek_

le yar,rlr.a_rştır. Ir}ın insiyalıı uyanmış, kanın sesi drıyulmuş;

nıillj ruhun tahteşşuurunda bulunan kabramanlık zihniyeti ğa_

iip-gelıniş ve ınillete hep bir ağzdan «ya istiklAl ya öliirı» ava_

zesini yükselttirrnişti. İgerideki di§mana, T-uriiyenilı heniiz biıçok
müteadcid viiAyetlerini §gai etmekte buj,unan İtilaf Deüvletleri_

rre Anaclolul,u işgal eden Yuııan krtaliarına, nihayet, Tiirkiyenin
hakiki inhitatına sebep olan maneü ka:ı"a kuwetlere karşı istik_

lAl savaşı, bu intibaha davet avazesile başladı.
İstiklAl uğrunda yapılan bu savaş, Avnıpaıurı" Tiİrk mucizesi

aciı veıdiği ;nesut, şekilde bittı. fiirk mucizesi, aneak bir zAJ

Aıniij. ola,bilen iınparatorluğu diriltrnemşi, Türk mi]letinin itti,tıa-

dını, kuwetini ve kudretini üya etm§ ve Tiirk milleti, satvetine

tekrar erişnı§tir. Bu satvet, saha satveti değil, imparatorluk sat_

veti değil, derinliğine bir satvet, bir ınıh satveti iü ve Türk mil-
ietinin birkaç sene içinde, medeniyetin bütii]ı sahalarında, başka

milletlerin ancak asrrl,ar devamınca tüakkuk ettirebildikleri te-

rakkileri vücuda getirmesine imkan vernişüir.
, Bunıınia beraber artık bundan sorıra zafer ilAn edip gaflet

uykusuna italmak tehlikeli olduğunu belirtmeğe liizıım görmüye,

rum. Şimditk elde edilen netice Atalaıdan miras kalan maneü
!ıuwetlerin dirilişinden ibaıettir. Bu da ancak bir başlangıç teş-

kıl edebilir. Hakikİ satvet Tiirki.in yeni mefl<üresi olınası l§zım
gelen netice heniiz elde edilmemiştir. Atattirk'ün «Asri medeni-
yetin seviyesi iisti.ine ytikselmeliyiz» parolasnın tahakkukuLıdan
heniiz uzak bulunuyorı,ız.

Milletin şefleri, bukadar asıılık şaşlrıDüktan sonra yeniden
elde edilen manevi kuwetleri titiztikle korumak mecburiyetin-
dedirler. Onlar pek iyi biliyorlar ki mazide Atalar ruhunu uyu-

şukluğa mahktm eden sinsi kuwetler heniiz biisbütün ortadan
kalıl«namıştır. ilk frrsaüa yeoideıı saldırmağa hazıı biı vaziyette

/
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pusuala duruyorlar. Bilhassa manevi ölçüleri altüst eden umumi
lıarp buhrardarı zamanında bu sinsi düşmana karşı milleti koru-
raak başlrca vazifelerimizden biridir.

Temas ettiğimiz manevi tehlikeleri burada saymak uzun olur.
tr'akat, biri şark tarafrndan, diğerı garp tarafından tehdit gösteren
belli başlı iki tehlikeyi sükütla geçiştirmemize imkAn yoktuı.

Bu eserin ikinci lusmrnda izah etti$miz gibi, Ti.irk milletinin
takriben on asır taşıdığı sentetik ruh, şarktan gelme yabancr nü-
tuzların bir halitasıdrr. Binaeıialeyh, şark tareıfırıdan bizi tehdit
eden tehlike, şark ve Bizans esaslı sentetik ruhun hiç beklenme-
yen bir aksiilAmeli, bir uyanrşr ihtimalidir. Eğer şeflerimizin u_
yanülığı m6ni olmasaydı, sünede tekrar hangi Amiller gözüke-
cekti, bunu iyice biliyoruz. Bunlar, §on asrrlar zarfında, Ti.irk
rrıilletinin manevi sukutuna ve Osmanlr imparatorluğunun inhi_
tatrna sebebiyet veren aynı Amillerür. Bu Amiller arasında, en
başta, şarklı tevekkülü, hafiyeiik, iki yüzlülük, ,ilalkavukluk, }ırs
ve tamah vş eski Türklerin ruh kuweti ve feragat duygusile telifi
kabil olmayan daha nice hususiyetler gelir.

Bu tehlikeyi önlemek içindir ki, Kemalist inkılAbın esas um-
delerinden birini teşkil eden ve çeyrek asrra yaliıın bir zaman-
danberi tetikte duran <<devamlı. inlulAp», hrzınr gevşetmek şöyle
dursun, yalnız siyasi ve idari sahada değil, daha ziyade, kültürel
ve, içtimai sahada, yaprcı icraatını arttrrmağa çalşmaktadır

Bilhssa şarktan gelen tehlikeye müteveccih bu devamlr in-
kılAp, bizi, garpten gelen öteki teh]ikeden de vikaye etmelidir. A-,tatüııkün verdiği ve keııJci adını taşıyan rejimin mümessillçrinin
ıı zamandanberi tekrar etmekten geri durmadkıları ilk parola
<Garba doğıu» parolasıdır. Gerçek, Türk milleti, garba doğru do_
tu dizgin koşmak sayesindedir ki dirilmiş ve kara cehaletle sözde
dinin nüfuzu altında kaybettiği asırları kazanmrştır. Aınnıa, gtr-
bin kendisi tahrip tohumlarrndan büsbütün azade değild.iı. Her
şeyde olduğu gibi, bu §de de madalyanın ters tarafr vardır. Kema-
list inkıEp tarafından tekrar kazanılan atalar yarligAn maneü
kuwetler, bazı garlı memleketlerini son zamanlarda istilA eden
bir talium tereddi Amillerinin tehdidi altındadır.
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Garpta; ilmin ve fennin terakkileri, manevi terakkilerle dai-
nra at başı beraber gitmez. Ahlaki ve manevi lııymetlerin inkişafı,
}ter zaman, iimi ve {enni kalkınma seviyesinde bulunmaz. Mese-
ld, modern medeniyetin öncüsü olan mutlakıyetçi bazr memle-
ketlerde devlet otoritesinin tatbikı şekli eski hakanların, halkçı
otorite zihniyetine uymzv. Buna mukabil; bir takım gaqp mem-
lt.ketlerindeki demokrasi hiirriyetlerinin bazr göriinüşleri, taşkrn
se.rbestlik, anarşi, oügarşi ve ayru neviden daha başka içtimai te-

fessüh unsurlarile karışacak derecede tereddi alAmetleri gösterir.
Bu unsurlar, Türk ve ata ruhunıın derin surette meşbu bulunduğu
1üre ve yasarun feragat ve itaat zihniyetile telif edilemez. Kema-
Lzm önderleri, bu vaziyeti, baştan beri mfüemmel surette gör
clüler; onun içindir ki garbrn siyasi ve içtimai müesseselerini aynen
almaktan, d;ıha doğrusu taklitten içtinap etmişlerdir. - Garpten,
sırf modern medeniyet ve terakki zihniyeti iktibas edilmek iste-
nildi. Siyasi, ve kültürel müesseselere gelince, bunlar, dirilen
Türk milli kültüriine intibak ettırildi.

Fakat, alrnan bütün tedbirlere rağmen, sirayet tehlikesi ta-
mamile zail olmuş değildir. Modernleştirilen Türk cemiyeti, tıpkr
c'liğeı, g;rı; ııri]let!e:,ii,,ıin ı: ıını,,,eijer.r gri:ı, terc,cl:li ııı:krıbunCan te-
mamile masun sayrlamaz.

Bu cümleden olarak mütenradiyen .tetikte durulmasrnı icab-
ettiren tehlike, ferdiyetçilik adınr vereceğimiz modern içtimal
Afettir.

İaveye hacet yoktur ki, ferdiyetçilikten anladığımu mana ne
f; rdlerin cemiyet içindeki tecerrütleri sistemi; ne, ferdi teşebbü-
sün devlet teşebbüsüne üstünlüğü, ne de umumiyet itibarile bu
isiııİe gösteriİeıı f:]sefe ve sc,syoloji sistenı],erinCl-ı,n hei,hanıgi bi-
ıisidir. Bu tabirden kasdettiğimiz mana, ferdin, Amme menfaatine
karşı duyduğu alAltasızlrk ve lıağsrzlıktrr. Bu nevi ferüyetçiük,
bugün öyie bir içtimai afettir ki, en medeni memleketlerde, ez-
<,ümle en gıptaya lAyık demokrat cümhuriyet idarelerinde hesap-
sız tahribat yapmaktadrr. Bazı demokrasi memleketlerinde siyasi
partilerin ve sınrfların hususi ınenfaatleri koruyaıı hakiki züm-
reler haline, bu sınıfların birer entrika yuvası şekline gelmiş ol-
nıası; umumi reylerin, çok zaman, kepazece manevralara ve do-
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laplara mevzu teşkil etmesi, irtişarun, iıtikabın, salAhiyetleri ve

nti_iııziarı suiistimal hareketlerinin, koı,kulacak derecede artmast,

bu içtimai afetin meş,um neticesidir. Bazı anlarda ve bazr muhit_

lerde, siyasi hiirriyetlerin bu şekilde yoldan çıkı.şlan, devleti, res_

mi vazifeleri ve siyasi mevkilcri, pervasız insanların hrrslannı
kendisine ç*l<en hakikı bir yağnıa sofrasr haline getirrniştir. Bu
ııevi ferdiyei.çilik, Kemalizmd"r, gwglld Türk cemiyetinde bi.is_

bütiin meçhul olrnadığı için, bu modern içtimai afetten, daha zi-

1,ade korkma|ıyız; uzrın mutlakiyet asırlarında, bu ferüyetçilik,
Türkiyede, hakimi mutlak sıfatile hüküm siirmüştiir. Amme §-
].erinin sevk ve idaresi, camianln menfaatleri hesaba katılamıyor-
Cu. İdare makamlannın bütii]ı derecelerini §gal eden, Amme salA-

hiyetlerine süip kimseler,- milleti ve devlet hazinesini, kenü
rneniaatleri için ve nıüşterilerinin, yaıri lıeniiierine eır fazla dal-

kavukluk etmesini ve en becerikü şekilde el etelı öpmesini bilen-
lr:rin menJaaı;ine istismar için en mi.iıkemmel yolu aramaktan başka
bir kaygu gütmiyorlardı. Tanzimat devrinin en seçkin insanlan
arasında bulunan şair ve devlet adamr Ziya Paşa, tercii bendinin
büyük bir liısmınr, çağdaşlarının, bu bakrmdan, iiçinde bocaladık-
lan manevl sukutu, büyük bir cesaretle takibe lıasretmiştir. Pek
nıeşhur olan «çaldunsa da miıi malı çaldım» Inısrfıl, o devrin, Am-
me menfaati balıımından taşıdığı zihniyeti ve sa}üp olduğu ahlAk
derecesini aynen gösterir.

Amme rnenfaati ınefhumu, bizde, ancak taırzirnattan sonra
lıendini gösterebilmiş, meşrutiyet devrinde tebelli.ir etmiş ve is-
tiklAl savaşrnda tam hızıru almştır. Ziya Gökalp'rrn, meşhur «Fert
yok, cemiyet var» vecizesi, o zaman elle tutulur ııe tesirli bir re-
alite haline gelmiştir. Bu sayede Osmanlr İmpaı:atorluğuııu kö-
künden süpüren korkunç Afetin vehameti anlaşrlmıştır. Zaferle
,bitirıciğimiz jstjklil savaşından sorıra gelen kenıalist rejim, ta-
biatile, kaynağ yine Altay yayialarında bulunan aynı feragat zih-
niyetile meşbudur. Fakat mücadele devresi çoktan geçti. Yeni re.
jim istikrar kazandı ve bütiin millet, başardığı «fiirk mucizesi»
sayesuıde huzur ve refa;lı seviyesine yükseldi. işte, asrl
{ghlikg, bu huzur ve refah durumıındadır. Ferdiyııtçilik afeü, re-
fah havasr içinde gitgide daha fazla gefuebilir.
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Bu eserin muhtelif yerlerinde de beürttiğimiz gibi, ideal, doğ-

rcak, yaşamak ve gelişmek için, bir, buhran ve kaynama havasına

nruhtaçtır. Huzurla, refahla ve bereketle meşbu bir muhit ideale

nıüsait değildir. HattA, bu muhitin, ideal iizerinde meşum tesir_

leri olabilir. Cihan tarihi, ezcümle Türk tarihi, bize, kendi men-

krbelerinin kurbaru olan ciiretkAr muharipleri, şanh fati}ıleri gös-

teren örnekierle doludur. umumiyet itibarile, bir iki nesil siiren
refah ve huzur, kuwetli muharip kabileleri gevşetmeğe, onlann
akıncı],r]< hamlelerini dindirmeğe, gegrnişteki zaferlerini borçlu
oldukları feragat ve kahramanlık zihniyetini ruhlannda söndür
meğe yol açabilir.

Bu tehlikenin vahametini ilk gören ve değerini takür eden

Cemgiz han olmuş ve iehllkeyi, tanr, San Ve kudreiinen ü,stün ,de_

recesine yükseldiği zaman görmüştiir. Şan ve şerefin son kade-

ııresine vardık, diye düşünüyordu. Fakat oğullanmızla torunlan-

, ı:rız, şirndi, kuvıı:tiııizin kaynağı olan iııı_tevazı yurdlarımızr bı-
ı,akıp muhteşem saraylara yerleşecekler, ipekli ewaplar giyecek-

ler, yumuşak ve muteül iklimlerde yaşamağ tercih edecekler;
güzel kadınlar etraJlarrnr alaca!:, çeşit çeşit zevkler içirılJe vakit
geçirecekler ve bu imparatorluğu kurmak için bizim kendi iste-

ğimizle çektiğimiz hesapsız mahrumiyetleri, yaptİğımız fedakAr-

l.ıkları maruz kaldığımu zahmetleri çabucak unutacaklar. Bu
şrtlar içinde, bu imparatorluk, benden sonra uzun zaman yaş-
yabilir mi?

Cengiz, yüreğine dert olan bu endişenin tesirile, oğluna, im-

paratorluk nıerkezini, çorak, kuş uçmaz, kervan geçmez, step or-
tasında bir konak yeri olan Karakurumdan katiyen başka yere
götürmemesini tavsiye etmek ihtiyatkArlığında bulurmıuştu, Fa_

kat, Cengiz, bu gibi tedbirlerin katiyen kifi gelmediğini pek Ali
biliyordu.

Gerçek,. torunu KubilAy, muhteşem Pekin'in cazibesine da-

yanamadı \,e sema imparatorluğunda imparator olnnak için, mü-

tevazı Karakurum yerin,e, ikame etti. Bu impara'ıırluğu zapt

eden kuwetli ve ateşli mogollar ,o andan itibarerı, gevşek ve

rahata düşkiin mahlüklar haline gelüler ve hfüiimleri altıııa al_

dıkları qinlileı,le bir seviyeye indi].er.

a
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Şurasrnı derhal ilAve edelirn ki, ferdiyetçiük deüğimiz teh-
like, rnodeı.n Türk cemiyetinde gözden kaçmış değildir. Ewelce de
söyleüğimiz gibi, milletin manevi terbiyesine ötedenberi büyiik
bir ehemmiyet veren İsmet İnönü, sık sık söylediği nutuklarda,
milleti muhtelif şekillerde tesanüde, camianın faydasr ve müşte-
rek dava uğrunda feragat zihniyetine teşvik etmeği hiç jhmal et-
nıez. Türk mütefekkirlerile Türk muharrirleri de bu vadide, milli
şefi örnek tutmakta kusur etmiyorlar ve her firsattan istifade e-
derek milleti, ferdiyetçilik tehlikesine karşı uy:ınık durmağa da_
i,et ediyorlaı,.

tİ*

Fakat, Türk hükümetinin, manevi sahadaki kuwetlerin işle-
raesini temirı için ceza tedbirlerjne baş vurmağa ihtiyacı olmadı-
ğınr unutmamak lAzımdrr. Kenıalist hükfımet, manevi nüfuz ba-
krmrndan, demokratik ve mutlakiyetçi hiç bir hükümetle muka-
1,ese edilemez. onun, bütün milleti arkasrndan yürüterek haki-
kat sahasına çıkardığı mucizeler zecri tedbirlerle, yasaklarla, şid-
detli kanunlar ve kararnamelerle veya bu nevi daha başka ted-
birlerle elde edilmiş değildir. Bu mucizeler, sırf, iktidar mevkiin-
deki önderlerin, büyük milletin idealizmini ve nıanevi emel[erini
şahrslandırmalarr sayesinde imkAn dairesine girmştir. H6kimiyetin
millette olduğu ilAn edilmiş ve bu hAkimiyet, açrk ve sarfü ana-
yasa kanuniarile tasdik edilmiştir; fakat millet, belki de, atalar
.:,,adigArı aynı yasa ruhundan mülhem olarak, bu hakimiyet hak-
kını, hic bir za.man, öncerin]n ]<--ııd.i tiıı"ılin d:n lıaska ]:'r ,::ı, ol-
mayan modern hakanın vasıtasından gavri sekilde kulianırıamıstır.
kemalizme dair olan eserimizde de uzun uzadrya izah ettiğirniz
gibi, Atatürk, prensip olarak, inkılAp eserlerini, tazyikle değt,
i]<na ve ter}ıiye yoliyle tatbik etmek şeklini kabul 

"i-ıştı. s"r-puşun değiştirilmesi, kadırıa serbesti verilmesi, dil ve harf inkı-
lAbı, devletin laikleştirilmesi ilh, bunlara müteallik olan kanun-
iarın kabulünden ewel Atatürkiin ikna ve terbiye eüci icraatı
sayesinde birer emri vaki olmuştur. Başka memleketlerde normal
clarak vukua gelen halin hilAfına, kemalist Tiirkiyede, icraat da-

i.
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ima sözden evvel gelmiştir. seçkinler sırufl, milletin mütefekkirler
L^adrosu önthrler tarafından itiııa ile yetiştirilmiştir. Daima şefi-
nin ruhundaa ve zihniyetinden ilham alan halk partisi, büyük bir
n.edenl bilgiler mektebinden başka bir şey değildir. Sağlam te,
r eller üzerine kurulan ve Anadolunun en ücra köşelerinde kuv-
vetli bir teşkilAtla vücude getirilen yiizlerce halkevi, filiz veren
fikirlerin vo duygularrn, önder tarafrndan ileri siirülüp halkın
lier tabakasıııa, görünür görünmez sayısız kanallar vasrtasile ya-
yılmağ tem;n eden yüzlerce lıaik terbiye mektebidir. Bilkuwe
var olan basınrn bütün organlarr üzerindeki hiikümet nüfuzu eş-

sızdir. Basın, devlet işlerinin idareciler tarafindan sevk ve idare
tarzrnr pen/,asrzca tenkit eder, fakat bu tenkitleri acı bir lisanla
yaparken hiç bir vakit Amme rııenfaatini gözönünden ayırrnaz.

Nevi şahsına münhasrr olan bu manevi kuwet sayesindedir
l,-i. milletin çok saygı gösterdiği önderler, yalııız ferdiyetçiliği de-

ğil, herhangi nevi içtimai hastalığı, telkin ve terbiye yolu ile te-
<'!ııı,i etmek ve onun önüne geçmek imkAnına sahiptirler.

ısmet İnönünün nutuklarrnl ve halk arasındaki tezahürlerini
bır bakımdaıı mütalAa ve muhiıkeme etmek lAzrmdrr.

Netice olarak şunu söyleyelim ki, eğer iyi anlamrşsak, bu e-

serde izah e,ttiğimiz Türk milli ruhunun özü, Yeni Türkiyenin
Amentüsü, aşağdaki yasada hıılAsa edilebilir:

1- Turanlr atalarrndan sana mins kalan müstesna ruh kuv-
ıetini bil ve onunla övün.

Cihan, },alnrz, senin. efsanevi hale gelen beden kuwetini bi-
Jiyor. Senin, asrl manevi kuvvetin]e_ ıııüogbhez olduğunu, ,bil-

lıaısa, ata]arrı:,:, i]1:],_1ı sa\ıesinde muıhfr:senı cihan irnparıf,cr,-
lukları kurduklarrnr anlamalıdır. Atalarınrn say§rz şanlr menki-
belerinin başIıca sebebi, milletin bütiin diri kuwetlerini bir ara-
ya tcolalıan ve avn1 idea]e doğr,_ı götiiren <<türe. i]e rı,,asa.» dır. Brr
tek ideal «timsali hakan olan rıilletin kudreti ve refahr>> idi. o
sebeple, milli müdafaaya ehemmiyet verdiğinden fazla olamazsa
bile, aynı nisbette, bu manevi kuweti korumağa, gece gündiiz
gayret et. Dinamizm, camiarun faydası uğrunda feragat ve feda-
kArlık duygusu, kahramanlık, geleneğe saygı ve binlerce yıldan
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beri damarlarındaki kanda mevcut düa nice manevi hasletler,
senin en iııymetü milli mirasındır. Bu Lıymetli mirasrn en küçük
zerresini kaybetme.

Kof ve manasız düsturlarla gözlerin kamaşmasrn. Avrupalı,
ari, garplı, ilh... adı takınmağa yeltenme. Asyalı ve şrklı millet-
ler arasında sayılmaktan korknıa. Avrupalı, Ari, yahut garplı sı-
nıfına girmiş milletlere tabiat hiç bir imtiyaz babşetmÖmiştir; As-
yalı veya şarklı milletler de, hilkatin üveyi evl6ıtları değildir. Te-
rakki ve medeniyet, tarihin bir devresile öteki dewesi arasında
yer değiştirirler. Awupa ve Garp, orta çağ karanlıklarına gömülü
iken, arasrnda senin ataların ıla bulunan bazr Asyalı milletler,
n,edeniyetlerinin şa'şaasıru saçıvorlardr. İster A.wupalı ister As-
yalı o1, ister Şarklı ister Gaıplı ol, yine, T\_ıran sıteplerinden taşan
ve bütiin cihanda, uzun asrrlarca, muhteşem ve kudretli devlet-
ler, imparatorluklar ve mamureler kuran o efendi ve fatih mille-
tin evlAdısın. Senin en büyülc asalet unvarıın budur.

II, Hayat, ezeli ve ebedi bir tekamüIdür. T,qır,çı değiştikçe,
Adetler de değişir. Zamanla lıeraber yiiriiyccelı, yeui lıayat şart-
lanna uyacak; kaynaklan ne olursa olsun, bütiin terakki eserle-
rini benimseyeceksin. Onun iqin. muhitin ve zamanin icaplarına
göre tekAmül et; fakat bu tekAmüliin, etrafinda tİöneceği ınihver,
milli gelenek ve milli kültür olmüdır. Medeniyetin ve terakkinin,
senin türeni yutmasrna müsaade etmemelisinl bilikig, medeniyet
ıe terakki, senin tiirene uymalıdır.

III. İçtimai hayatta olduğu gibi ferdl hayatta da büttin hare-
L,etlerinin ve işlerinin rehberi, milü kahramanlaıa saygl olınalrdır.
Kilisenin, din tarafından fesmen kabul eülmiş azizleri vardır. Di-
ni bütun hıristilzanlar. .lıer işlerinCe ve hareketierjnde, düny3 ha-
yatından ziyade ahret hayatrnı temsil eden azizlere u5rmağa gay_
ret ederler. Senin, işleri ve hareketleri, destanla:rda ve oğuzna-
melerde görülen milli kahıamanlarrn var. Senin kahramanlann,
ahretin değil, bizzat senin, senin ruhunun ve emellerinin timsa-
lidir. Hareketini bu kahramanlara uyduracaksın. Onlann manevi
ve maddl menkıbeleri, senin takip etmen gereken örnekler olma-
hdır. Senin eski ve yeni tarihine şeref veren birçok kahramanlar
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arasında, Mete ve Atilla, Namık Kemal ve Ziya Gökalp, F'atih ve

Kanuni Sültyman, Gütekin ve Alp Arslan, Atatiirk ve Inönü,

ı,urlu ytızlerile yfüseliyorlar. Senin kahramanlarının gösterdik_

leri yiğitiik feragat ve ruh asaleti örnekleri, hayatınrn her an:nda

sana rehber olmalıdır.

W. Her şeyh, senin kendi danganr ve kendi şahsiyetinin izi,

ni taşrmalrdri. Cemiyet, ahlAk ve kiiltiir sahalannda yabancı te_

sirlerden ka<;ın. Hele, çekici şekiller ve renkler altında ve sinsi

bazı propagandalar arkasrna srğınarak bazı, garlı memleketlerine

s<ıkulan fakat senin içtimai biinyende ideri mevcut manevi kuv-

vetlere hiç uygun olmayan bazı ideolojilerden sakın, Unutma ki,

nıanevı kuvı,etlerini kökiinilen yıkan ve seni inhitata doğru sü_

ri.ıkieyen şey. drşardan gelen seciyene uynuyan yabancr tesirler,

ezcüınle Biz;ıns tesirleri, yabaııcr mistiklik tesirleri, sözde dinin

tesirleridir. kemalist inkılAbı sayesinde tahakkuk ettirebilüğin

manevi kuvvetleri tekrar bulduğıın zamandır ki, o yabancı tesiı-

lı:rin boyunduruğunu silkip atabildin, Ki,ittür ve medeniyet se-

viyesi ,r" ,1rrr" olsun, hiçbir yabancr milleti taklit etme. Etrafin_

da e,ördüğtin h:r iyiden ve her d,oğrı,ıdan iliıam al, hiç bir §e5ı,! 1,,1-

}it etme.

Y, Zafet eklilleri arasında uykuya yatma, Bir zamanlar muci,

zeler yarattın; bütün dünyanın hayranlığınr kazandın, Refah ve

*,"d"t yolu i.izerindesin. Meş'um mazi, pek uzakta değilür, Hort_

layabilir. Seni ondan koruyacak olan, önderlerin, başından beri

iian ettikleri daimi inkılAptrr. Bu parola, daima hatınnda kalrna-

hdır.

vI. Mode,rnimin teredüsindeır kendiııi sakın. Önderlerin,

sana, <<Garba doğru» parolasını verdiler, Onları, sadakatle takip

ettin. Modeırıleştin, rönesanstarıberi, daha doğrusu, senin, ıızun

süreninhitatınınbaşındanberigarptatüakku}ettirilenterak-
l,ileri benimsedin. Fakat, gartrı medeniyetinde yalnız iyi şey yok-

tur, bunun aksi de vardrr. Ba,zı garp memleketlerinde, moderıı

nıedeniyet tereddi etmiş, ezciitırrle, asırlardan beri kurulmuş ma-

nevi kıymetleri altüst Je., bao ideolojilere vücut veırı§tir, Ön-

derlerin, garba doğru ilk adımlannı atar atxnaz, sirayet te}ılikesine

ı
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lıarşr tedbir almaktan geri durmamşlar ve her şeyden ewel, ada-
let ve insanlık prensiplerine, ferdin inkAr edilmez hakkına, milli
hökimiyete, vicdan hürriyetine karşı oldn mutlak saygılarına, se-
nin atalarına şeref veren geniş müsamaha zihniyetine olan bağıı-
lıklarını ilAn etmişlerdir. Etrafında ka]rnaşan tereddi tohumla-
ıırıdan sakrnarak bu manevi kıymetlere srkr sıkrya sarıl.

VII. Bu asnn hastalığı haliııe gelınek üzere bulunan ferüyet-
çiliğin vahim tehlikesinden kendıni sakın Bu hastalıktan kaçını,r-
suırr hayatın hakiki zevklerinden katiyen mahrum olmazsın. ca-
rlrianın menfaatlerini feda etmeden de hayatkın istifade etmek
r,,ümkündür. Sulh halinde iken, toylarda ve şöLenlerde vakit ge-
çiren atalann, örnek olmağa lAyık idealistlerdi, Ferd., hayatrn
zevklerini, ancak, camia ile birlikte tadardr. cem.iyetin menfaatine
sadakat, onun en büyük zevki idi. kemalist inhılAbı, ancak, mi§
terek dava ve Amme menfaati uğrundaki bu topyekün feragat sa-
yesi.nie tahal<kuk ettirile,bi]ınjstin. Eğer ibir d-algınlık aırııın,da,
asrın hastalığına yakalanacak olr.rısan, manevi ktıwetin, ruh kuv-
vetin müvolur; o zaman, yakın mazi nükseder ve dünkü düşman-
lar, bugiinkti ve yarrnki düşmanlarınla birleşrırıek ve kemalist
inlıılAbın aiçıllara durgunluk veren neticelerind.[ s€rf mahruın
etmek için, ellerini uzatsalar yeter.

VIII. ıvIilli birliğine sıkr sılı sanl. o birlik, senin önderlerin
tarafrnd4n, beşer kuvveti üstüııde sarfedilen gayreçer bahasına
r,ücut bu]musiur. Artık, senin meınleketinrje, n,ı srnıf, ne ziim-
re, ne parti, ne §tra, ne de herhangi nevi taksim vardır. Bütün mil-
let kemaliznıin bayrağ altrnda bir araya toplaıımıştır. unutma
ki lıin!,er,ie ş,ı,i]ık tarj}ıinin bovunc,a, kuwetli ve sağlam oldu-
ğun devirler, bütün ulusun, milletin emellerini temsiı eden bir ,

tek başkan, lıir tek han veya hakan bayrağı altıncla toplanmrş bu-
lunduğu devirlerdir. Milli birlik kaybolunca, ulusun, ana5şıyi veCüzeısizliğe mahküiırı olmuştur. Seniıı, başlıceı l.u..,."İlrr, n ş-kanınrn ı'ı.,ri',:s:ııde ve mi]letin disiplinirıd:dir. Betki baş-
lia milletler, iktidar ve salAhiyet mevkiinin suiistimallerind,en
liuıtuiınak için kuv,ıet muvrzenesine ve partilerin oyununa muüı-
taçtırlar. kemalist Türkiye vatandaşr olan sen, bundan müstağni
kalabilir ve dirilen yasana tam itimad besleyebilirsin. Mazide şe-
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nin mensup olduğu milletin satvetini temin edenler, kuwet mu_

vazenesini, idare edenlerle idare dilenler aihsında karşılrklı iti_

rrad ve feragatle tahakkuk ettiımişlerdir. Hakan, Kurultay, te,

kinler ve o devrin bütün ileri gelen devlet adamları daima mille_

tin satvet ve şevket bulması için çalışmışlardır. seni idare eden_

ier, kuvvetlerini ve otoriterlerini hiçbir zanEn partilerin ve ziim_

relerin muvazenesinden almamışlar, senin atalar mirası ruhunun

esasını teşkii eden nizam, otorite ve disiplin zihniyetinden almış_

]ar.dır. Ataların, başkanların otoritelerini, ,daima, millete

danışmak, prensipi ile uzlaştırmak yolunu bulmuşlarıdır,
yeni Türkiyeyi yaratan önderler,.bu siyaset mucizesini, millı
hakimiyete zerre kadar halel vermeden, yirminci asnn ortasında

tüakkuk ettirdiler. Atalarından miras kalan manevi kuwetler
seni terketmedikçe, senin bin yıllık kuwet ve kudretinin kaynağı

olan millİ lirliği, olduğu gibi ınuhafazaya daima muvaffak ola_

caksın.
Ix. unutma ki, beşrcitik dahi senin binlerce yıllık tarihini

siisleyen manevi kuwetler arasında yer tutar. Gerçi, milliyetçilik,
yeni Türkiyenin akidesinin ve ideolojisinin temelini teşkil eder.

Ancak, bu niilliyetçilik, gayet realist esaslara dayanrr, her türlü

mistik nüfuzdan ve tesirden azadedir. onun içindir ki, yeni Tür-

kiye, ateşi:ı milliyetçiliğini, en temiz ve en samiml beşercilik ide-

ali ile uzlaştırmak yolu,nu bulınu,ştur. Yeni Türk, ,bunda da, atalar

mirası ruhunun meyelAnları.na uymaktan başka bir şey yapamaz,

Turanlı ateşin fatihlerin, zaptettikleri memleketler halkına kar_

şı, ne dereceye kadar şefkatli, müsama,tıakAr, insanca ve alicenab

rlavrandıklannı, bu kitabın bundan ewelki kısımlarında görmüş;

s;lAhsız, müdafaasız, ve himayesiz insanlara ve ahaliye karşı, son

derece civanmert durumlarını kaydetm§tik. Yeni Türkiye, sulhu
tesis edecek duruma gelir gelmez, gatp milletlerinin bazısında
henüz itibaııda olan <<mukad,des hodbinlik>> i, Machiavelin meşhıır
beyneimilel düsturunu açıktan açığa reddetmekten geri durmadr,

Yaptığı,hareketler ve icraat bu noktadg da samiml olduğunu isbat
etti. Atatürk ve İnönü, daima, her fırsattan istifade ederek, be-

şercilik ve banşçılık prerısiplerinin sarsılmazlığnı bütiin cfüaıı
karşısında ilAn ve teyit etmişlerdir. Nutuklarınrn çoğunda, bu

ı
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prensipleri rnütemadiyen tekrarlayan İsmet İnönü, beşercilik ide-
alini, yeni kemalist §jiınin başlıca esasları arasuıa katmakta te-
ı,eddüt etmemiştir. Üniversite gençliğ karşısında, kemalist aki-
desi ve ideolojisi haklunda söylediği nutu!ıta, yeni Tiirkiyer,,, b€-
şerclik ideali hakkındaki emellerıni uzun uzad_ıya anlatt ve muh-
telif vesi]elerle şu vecizeleı.ıi söyledi:

«Yükss.k insaniyet ülkiisünü takip etmek bir vazifedir.
İ*ılatımızın gayesi büyük iıısan ailesinin hir cüzü mahiye-

tinde yaşamakhr.
Türk mi]letinin sahai esasiyesi su-lh ve musa]emet vadisinin d,e

unsuru terakki ve medeniyet olrnqktıı..
l\irk milleti insaniyet ailesinde luymetli bir vaıb.k vaziyetini al-
mıştıt.»

Tiirk milliyetçiliğinin birinci rıazaryatçısı olan ziya Gök Atp
dahi eski Türklerde ahlAk prensiplerini, mağlüp rnilietlere karşı
gijsterdikleri uluırvücenabı rızun uzadıya izah ettikten sonüa şu
neticel,g varıy.,r. «Büyük milletierin her biri nıerleııiyet saıhasınrn
bir şnıbesinde temeyyüz etrn§tir. Eski yunan]ılar bediiyatta, nş
malılar hukuü<ta, Beni israi] ve Araplar dinde, Fra.nsızlar edebi-
yatta, Anglo - Sakson]ar iktisadiyatta, Almanlar mafevkaltabii,ye-
de, Tür,i<ler aüıl,Akiyat ve insaniyetçilikte birinciliği kazandılar.

Aynı ideolog Matta sürgiirıiinde en büyük eza ve cefalara
rIr,aTuz bulunduğu sııa]arda hep büti.in insaniyetin refah ve sa-
;ıd'eti rüyasile vakıt geçirir, ve oradan küçük krzrna gönderdiğ
mektuplanda hep bundan 'bahsederdi. Bu mektupların birini bu
söz.lerle bitirm§tir: <<Bir gün gelecek bütün in.an ailesi su]h ,e
re6a[ı havası içinde bahtiyar o]acaktır.»

Demek oluyor ki beşercilik ideaü, şeflerini örnek alarak ve
onların nasihattrerini tutarak, kıskanç bir itina ile muhafaza et-
mekliğn gereken milli mirasa dahildir.

Ebedi şef Atatürk'ün şu yüksek tavsiyesini asla gözden uzak
tutmamalrsın:

«Garb meilnüyeti, seuiyesinin üstüııe yükselıııel*sin.»

çok kısa bir zaman içinde lahakkuk ettirdiğin muazzam te-
r.akkilere rağmen, bu en son hedeften heniiz çok ı,rak14 bulunu_

-
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}orsrın.Atalaryadigirıdi''amizminintimsaliolanebedişefinin,
rehavetten nefret ettiği:ıe, bu bir misal daha teşkil eder, Raha-

vetiı, clüşkünltığe ve inhitata doğru ilk merhaleyi teşkil ettiği-

,l, o, çol. ıyi bililyordu. Tiirk rnilletini, feyizli her cimianın bu

"",düş*a,,nakarşıkorumakiçin,Atati.irkbiribirinitamamla.yan iki parola verdi. Bu iki paroladan biriııcisi, bizi; mazinin her

İrarısl bt hortlayışına ve irticaın hain kuwetlerine karşı koru-

yan daiml inlıılAptır. Fakat ğaffi inkılAp, bizi, ancak gerideki

İtlş.rr".rdrn korur. Bir de öndeki düşman vardır ki, ona karş
da, gayet büyük bir enerji ile korunmak tAzımdır, Öndeki düş-

*"" a. gevşekliğin tA kendisidir, Eğer en son hedefe vardıSru

sanarak ğarp *"deniyetinin seviyesinde dur:acak olursan, bunun

neticesi, ttlttl" diri kuwetlerinin gevşemesi ve uyuşması olacak-

trr. Dirilen atalar yadigörı ruhunun meşbu bulunduğu dinamik

kuwetler seni, sukuttan artık kurtaramaz. İşte, seni gevşeklik

denilen o can düşmanrna karşı korumak içindir ki, Atatiirk, sana,

medeniyet seviyesinin fevkine yi,ikselmek emri verdi, Seviyenin

ferkrne çıkmağa çalışmak, yukan doğru daimi harekettir, Scrısuz

ve slnırsız bir yapıcük hareketidir, SEf, bu ebedi yükselme ziiı-

niyeti sayeslndedt ki, sen, o koca Cengizin bile, şan ve şeref şa-

lrik*" ll"ştrğ demde, karşrsında titrediğ müth§ gevşeme teh-

Jjkesine kaışı kendini konıyablirsin,
Garp medeniyeti sevi}ıesinin fevkına yükselmek, senin için,

a]el6de bi, em.l değil kendi nefsi:ıe kaşı mukaddes bir vazifedir.

Asaietin bunu icabettirir. Birılerce sene efendi millet olarak, «her_

renvolk» olarak yaşa,dın Şimdi, zarnanlar değ§t,ikten sonra, ken-

«iini gevşkliğe bırakarak seviyede kalırsan, efendiliğini kaybet-

mek, bayağılığa düşmek tehlikesine ıllaruz kaiırsın,
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Türkism ve Pantorkism Almanca, İngilizce 1914
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