
sunda biçimlenen doğal bir bütünleştirici toplumsal
pratiğe sahiptir. Bu sebeple yapay bir oluşum de-
ğildir. Yapayolmadığı için de herhangi bir itiraz ile
çökmez, bitmez.
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Türk milliyetçifiği Türk kültürünün, Türk top-
lumunun örtünün ve Türk ailesinin gelene-
ğinin değerlerini benimsemektir. Milliyetçilik

ve ulusalcılık arasında yapay bir fark oluşturulmak
suretiyle bu değerleri benimseyenlerin ayrıştırılma-
sına çalısılmıştır. Günümüzde Türk milliyetçiliği de-
nildiği zaman yukarıda sayılanlara ek olarak olayın
manevi yönü de tanıma dahil edilmekte; ulusalcılık
denildiğinde ise maneviyat göz ardı edilerek tanıma
sosyalist bir kimlik verilmek istenmektedir. Türkle-
rin tarihinin son bin yılında islam adeta Türklük ile
birleşmiş ve islami değerler de milli değerlerimizin
ayrılmaz bir parçası olmuştur. Aynı şekilde 1400
yıllık Islam tarihinin son bin yılını Türkler yazmıştır.
Dolayısıyla ulusalcılık söylemleri Türk milliyetçiliği-
nin içini boşaitmaya yönelik ve tarih boyunca farklı
şekillerde tezahür eden yaklaşımların en sonuncu-
su olarak düşünülebilir.

1

Böyle bir yaklaşım kabul edilebilir değildir.
Dünyanın her dönemde şekillendirilmesi-
ne yönelik gayretler olmuştur. Gücü elinde

bulunduranların bu tür çabalar içinde olması son
derece doğaldır ki, zaten kendi tarihimiz bunun ör-
nekleriyle doludur. Güçlü olduğumuz dönemlerde
dünyanın yeniden biçimlendirilmesine dair politika-
lar bizzat ceddimiz tarafından da izlenmiştir.

2

Tarih boyunca medeniyet oluşturmuş topluluk-
lar üretim kültüründen gelen topluluklardır. Millet-
leri millet yapan sahip oldukları üretim kültürüdür.
Üretim kültürünün zıddıise yağma kültürüdür, Yağ-
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ma kültürüne sahip topluluklar çapulcu güruhlardır.
Bunların ortak gelecek ideali yoktur, aile değerleri
mevcut değildir ve had safhada bireyci anlayışa sa-
hip fertlerin oluşturduğu bu güruhlarda kişilerin bir-
birine olan saygısını belirleyen kaba kuvvettir. Güce
itaat edilir. Maneviyat maddiyattan ibarettir. Tek ve
en önemli kural ganimetin eşit paylaşımıdır. Oysa
üretim kültürüne sahip toplumların ortak değerleri,
ortak geleceği ve aile yapıları vardır. Her türlü zorlu-
ğa karşı birlikte mücadele edilir ve asıl önemli olan
toplumsal refahı artırabilmek ve adilee payIaşabil-
rnektir. Dolayısıyla güçlü bir manevi yapı mevcuttur.
Kazanılan servetten herkes hak ettiği ölçüde pay
alır. Hakikate dayalı adalet sistemin temelini ve rıza-
ya dayalı sözleşme ise hukukun temelini oluşturur.
Aile hukuku her şeyin üstündedir. Ailenin değerleri
hukuk sisteminin kazanılmış haklarını oluşturur. Bu
yapıya sahip çıkma ideali ve bu yapıyı savunma an-
layışı ise milliyetçilik olarak adlandırılabilir.

Günümüzde milliyetçiliğin miadı dolmuştur de-
mek toplumların yağma kültürüne doğru kaydığı
anlamına gelebilir ki, bu yeryüzünün geleceği açı-
sından son derece tehlikeli bir durumdur. Üretim
kültürü ve içinde barındırdığı değerler devam ettiği
sürece bu değerlere topluca sahip çıkacak yığınlar
olacaktır ve bu yığınlar her zaman milliyetçilik yafta-
sı taşıyacaklardır.
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Dünya üzerinde 'uluslaşma süreci" içine en
geç giren kavimler,Avrupa kavimleridir. Avru-
pa kavimleri, sömürgecilik süreci içinde bile,

her biri bir efendiler ve köleler topluluğudur. Buna
karşılık, tarihi süreç içinde çok daha önceleri millet
olma vasfı kazanmış ve millet hayatı sürmüş kavim-
ler de vardır. Türkler, Araplar, Çinliler, Hintliler, iran-
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