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Dünyada askerî kuvvet kadar çabuk fena bulan bir şey yoktur! 

Tarih her sahifesinde bir imparatorluğun ölümünü bize anlatır. Ani-
ballar, İskender-i Kebirler, Cengizler, Hülâgûlar, Napolyonlar hayat 
rüyasını bozan muvakkat kâbuslar gibi bir an parlamışlar, sonra he-
men sönmüşlerdi. 

Son günlerde Kayser’in mağlûp edilmez sanılan ordularını gördük. 
İlahî bir emelin karşısında ne kadar çabuk eriyordu. Âdeta on beş 
gün içinde... üç büyük imparatorluk dağıldı; tuzla buz oldu. Koca 
Rusya’nın nüfusu iki yüz milyona yaklaşıyordu. Arazisi her gece uf-
kumuza doğan aydan, bu ölü dünyacıktan daha büyüktü. Avustur-
ya İmparatorluğu asırlardan beri tebaasını en âdilâne idare eden bir 
devletti. Almanya İmparatorluğu ilme, intizama zapt u rapta felsefe-
ye, tarihe istinad eden, teşkilât dehasına numune olan bir kuvvetti! 
Bugün nerede? “Ol saltanatın şimdi yeller eser yerinde”. 

*

* *

Askerî kuvvetler, sun’î teşkilâtlar, kuvvetle teyid edilen zapt u rabt 
şeklinden başka bir şey değildir. Şekil daima değişmeye mahkûm bir 
şeydir. Şekil fanidir, vücud gibi... Baki olan, ezelî olan ruhtur. Ruh 
ebedîdir. Âkil, vücudun kuvvetine değil ruhun sıhhatine ehemmi-
yet verir. İçtimaiyâtta hükümetler, siyasî mecmualar, tahakkümler 
fani ve vücutlar gibidir. Daima çabuk zevale erer. Fakat ruh, bütün 
fani kuvvetlerin membaı olan ebedî ruh insaniyettir! İnsaniyet varlı-
ğı “milliyet” şeklinde tezahür ettirir. İnsaniyet, yani “milliyet” hiç bir 
maddî tahakkümden müteessir olmaz. Çünkü ruhtur, çünkü ilâhîdir, 
çünkü manevîdir. Asrın tarihinden şahit getirelim: İşte Finlandiya... 
Rus Çarlığının aman vermez boyunduruğu altında nefes alamıyor-
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du. Fakat milliyet duygusu kuvvetlendi. Terakkiden, temeddünden bir an geri 
durmadı. Bugün dünyanın en medenî, en mükemmel, en müterakki, en hakîm 
bir milletidir! İşte Lehistan... Üç büyük imparatorluk arasında pay edilmişti. 
Fakat mahvolmadı. Çünkü ruhu vardı. Milliyetini, varlığını, yani insanlığı-
nı duymuş bir cemiyetti. Evet “istiklâl” terakkiye mani olamamakla beraber 
kat’i bir âmil de değildir. Avusturya’da birçok istiklâlden mahrum milletler 
meselâ İspanyollar gibi müstakil milletleri fersah fersah geçmişlerdi. Çünkü 
nihayet istiklâl de bir şekildi. Biraz kendimize bakalım. Altı yedi yüz seneden 
beri müstakil yaşıyoruz. Bu istiklâlimiz, bizi Mısırlılar kadar Azerbaycanlılar 
kadar terakki ettirebilmiş mi? Memleketimizin her tarafı harabe.. Fakat zaru-
ret, sefâlet son derece ilerde. Çünkü bizde insaniyet ruhu, yani milliyet idraki 
doğmamıştır. Manevî ilimlerimiz, harsımız pek iptidaî bir halde... Benliğimiz 
teşekkül etmemiş! Biz şimdiye kadar benliğimize, ruhumuza, maneviyatımıza 
hiç ehemmiyet vermemişiz. Hep askerlikten, devletten, hükümetten kuvvet 
istemişiz. Bunların fani şeyler olduğunu hiç düşünmeyerek ebedî olan bir şeye 
ehemmiyet vermemişiz! 

*

* *

Cihan harbinin sarsıntıları bütün milletlerle beraber bizi de uyandırdı. Artık 
Türklükten, milliyetimizden başka itimad olunacak bir kuvvet bulunmadığını 
gördük! Siyasî hudutların ayıramayacağı birbirine bitişik ülkelerden mürek-
kep koca bir Turan var ki Türkiye’den Sibirya’ya kadar sürer. Turan denen bu 
dünyada seksen milyona yakın Türk var. Bu seksen milyonun dinleri, dilleri 
birdir. İstanbullu ile Ferganalının lisanları arasında yalnız bir şive farkı var. 
Fransa’da yüz kilometrelik bir mesafenin ayırdığı iki Fransız birbiri ile konu-
şup anlaşamaz. Fakat biz bir Buharalı Hacı ile [acaba] ne konuşsak anlaşmayız? 
Büyük Turan’ın kuvveti, nüfusundan ziyade işte bu “dil birliği”dir. Bu birlik o 
kadar mühimdir ki yanında askerî, siyasî kıymetlerin hiçbir ehemmiyeti yok-
tur. Dil birliği, hars birliğini husule getirir. Harsında birlik bulunan bir milleti 
siyasî, askerî hiçbir kuvvet parçalayamaz. Biz artık varlığımızın bu büyük kuv-
vetine, Türkçenin mukaddes nazarıyla bakmalı, onu tabiatına yaklaştırmağa 
çalışmalı, lisanın keyfimize, fantezimize, mahsus bir âlet olmayıp seksen mil-
yonluk bir milletin öz malı olduğunu asla hatırdan çıkarmamalıyız...
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