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Bugünün muaddel [değişik] meselelerinden biri de, şüphe
yok, vatan ve ırk düşünceleridir. Bâhusûs [özellikle] son asırda “Taine”, “Gustav”, “Edmon” gibi içtimâiyyenin [toplum bilimi] tetkîkleriyle ırk nazariyyesi [kuram] ziyâde ehemmiyyet kazanmıştır. Irk,
tesîr-i ırkî, ırkın tekâmülü [gelişim], ırkların imtizâcı [uyuşmak],
yeni ırklar teşekkülü ilm-i içtimâînin en derin meselelerini teşkîl
eder.
“Gobineau”, millet ile ırkı karıştırmamak fikrindedir.
Îtikātınca millet ile ırkın karışması vatan fikrini sarsar ve delil olaraktır ki; “Fransa ihtimâl dünyada mevcût bütün milletler içinde en muhkem [kuvvetli] bir vahdet-i milliyyeyi [millî birlik] irâe [gösterme] eder;


Saʽy ü Tetebbu, C. 2, S. 24, 1 Şubat 1327 (14 Şubat 1912), s. 9-12.
Öğr. Gör., Trakya Üniversitesi, İpsala MYO, halukkayici@trakya.edu.tr



34

Nafi Atuf [Kansu]

lâkin hangi ırka mensubuz? Kelt, Katalan… Gaskonlardan mıyız? Bize
lisânlarını, medeniyyetlerini getiren eski Kartacalar için hiçbir husûmet
beslemeyerek kendimizi Latin ırkları arasında görmek istiyoruz. Ren
Nehri’ni atlayan Cermen ırklarına gelince bunlar Gol memleketi ile Roman
İmparatorluğu’nu birbirinden ayırdılar ve bilâhare kendilerini inkâr eden
bir krallık vücûda getirdiler. Biz ismimizi, teşekkül-i millîmizin menşe-i
asliyyesini Franklara medyunuz [borçlu]. Diğer vahşî kavîmler daha genç
kanlarıyla, daha sert tabîatlarıyla içimize karıştılar ve hatta bunlardan iki
tanesi, Burgondlarla, İskandinavyalılar iki vilâyetimize isimlerini bile bıraktılar.”
Asya’dan ilk evvel Avrupa’ya geçen kavîmlerden olan Gal’ler
ile İtalya’nın Latium havâlisinde sâkin Latinler arasında elbette fark
olmak lâzımdır; ancak Fransa toprağında müteaddit [birçok]
muhâceretlerle [göç] toplanmış birçok ırklar, bugün bir halîta [karışım] meydana getirmişlerdir. “Irkların iştirâkini; muḳārenetini [bitişme] araştıracak olursak göreceğiz ki Briton “Fransa’nın şimâlinde sâkin
bir kavîmdir”. Gaskonya’daki ve Provansa’daki Keltleri tanıyamadığını
söyleyecektir. Esâsen bugünkü Fransa’yı bir çocuğa benzetirsek bu çocuğun ebeveyni birbirlerini iyice tanımayarak izdivaç etmişlerdir. Kendine
âit zannettiği lisânını, mâzîlerini ve mizâcını Gal ve İrlanda ahâlisinde de
bulacaktır. Hazburg ve Dunkirkliler Hollanda’ya, Nis ve Korsikalılar da
İtalya’ya peydâ-yı nispet ederler. Bunun içindir ki Almanlar Alsas’ın ilhakını meşrû gösterirken ırk nazariyyesine mürâcaat etmişlerdi.”
Saf bir ırk bulmak ḳābil [olanaklı] olmadığı gibi tabiî bir millet
bulmak da imkân hâricindedir. Bugünün ırkları, belki pek ibtidâileri hâriç tutulmak şartıyla hep sunîdirler; yâni birkaç ırkın imtizâçından, birinin diğeri yerine kāim olmasından hâsıl olmuş
netîcelerdir. İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar bu husûsta, en
mukni [ikna eden] misâlleri verilir. Gobineau bu husûstaki mütâlaasını şöyle yürütüyor: “Bu kadar muhtelif ırkların imtizâçıyla ki bir ırk,
Fransız ırkı hâsıl olmuş mudur?” Suâline yine kendisi cevâp vererek
diyor ki: “Fransız vatanında ırkların bu imtizâçı hâsıl olmağla başlamıştır; çünkü orada muhtelif asıllara mensûbiyyet hâtırası artık silinmek üzeredir. Vahdet-i ırk, kan ayrılığı endişeleri büsbütün başka şekilde bir vahdetin tesîsine mâni olmamıştır. Şurası, hiç olmazsa şimâlî Fransa’da bir
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hakîkattir ki, ġālib ve muzaffer Franklar arâzi sâhipleri idi; serfler yâni hizmetkârlar mağlûp olan Gal-Romanlardır. İngiltere’de de asilzâdelerin en
büyük kısmı Anglosakson değil, Normandiyalıdır.” Ancak gözlerimiz
önünde iki misâl var ki bunlarda biz, imtizâç göremiyoruz. Bunlardan biri Avusturya-Macaristan. Diğeri de Osmanlı ahâlisidir. Birkaç
muhtelif ırkı imtizâç ettirmek bu iki memleket için, şimdiye kadar
nasîp olmamıştır. Bu istisnada elbette sebepler aramak lâzımdır. Fikirlerini maḳālemize esâs ittihaz ettiğimiz zat, Avusturya ve Macaristan için bir sebep buluyor ki bu aynen bizde de cârî [geçerli] olmuş, hatta bugün de mevcûttur. Bu da bir vatan dâhilinde bulunan
ırkların semt semt ayrı, imtizâçtan mütevahhiş [korkmak] bir hâlde
yaşamalarıdır. Hatta bizim şehrimizde Yahûdi, İslâm, Rum, Ermeni, Bulgar ayrı ayrı mahallelere otururlar ve çok defa birbirinin
âdâtından [âdetler], hayâtından bîhaber [habersiz] bulunurlar. Ermeni, Bulgar, Türk… Irkıyyette o kadar ihtilâfa hâiz olmadıkları
hâlde bu adem-i muâşeret [iyi geçinmeme] aralarında pek derin
açıklıklar husûle getirmiştir.
Gobineau, Avusturya ve Macaristan içinde böyle söylüyor:
“Avusturya ve Macaristan bir millet hâlinde kaynayamamış bir devlettir.
Buranın muhtelif ırklara mensûp ahâlisi, komşu oldukları hâlde birbirine
karşı yabancı yaşayan kasabaların, hatta bir kasabada bile birbirinden ayrı
yaşayan mahallelerin rengârenk örneklerini teşkîl ederler.”
Târihî misâlleri dizdikten sonra Gobineau artık fikrini icmâl
ediyor. “Böyle olunca, ırkı nasıl millete esâs olarak kabûl edebiliriz? Bilakis asılların tehâlüfünü [zıt olma] unutmak sayesindedir ki milliyyetler
tesîs eder. Nesilden, ırkın tehâlüfünden bahsetmek vahdet-i milliyyeye sûikastte bulunmak demektir. Bir âile içinde muhtelif nesillerden çocuklar bulunabilir. Yüksek bir menfaat; bu çocuklara kendilerinin muhtelif asıllara
mensûp olduklarını unutturabileceği gibi aralarında adem-i müsâvâttan
[eşitsizlik] bahs edilmesini de men eyler. Aynı esâs; büyük bir âile demek
olan milletlerde de cârîdir. Fransız olduğumu bilmek için hangi ırka
mensûp olduğumu tanımaya ne ihtiyâcım var? Bana Fransızlığı veren kanım değildir. Kalbim bana Fransızlığı hitâp ve vicdânımda bunu teyît eder.
Sunî grupları silerek bir ittihât-ı siyâsî teşkîl etmek; fikrin maddeye galebesi [galibiyet] demek olacaktır.”.
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Gobineau’nun bu fikirlerine yalnız bir noktada iştirâk edemeyeceğiz; bu noktada kanın tesîrini inkâr etmesidir. Biz de kanı
yegâne âmil olarak kabûl etmiyoruz; şu kadar var ki Gobineau’ya
Fransızlığı ilḳā [telkin] eden yalnız kalp, vicdân olsaydı, kanâat-ı
vicdâniyyenin tebdîli ile Gobineau’nun pek çabuk bir Rus bir İngiliz
veyâhut bir Alman olması îcâp ederdi.
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