Ne Mutlu Türk’üm Diyene!
Sevgili Okuyucular,
Türkiye’de Ermeni, Yahudi, Rum dışında hiçbir
azınlığın bulunmadığı, kökü ne olursa olsun herkesin
Türk Milleti’nin bir parçası olduğu yerleşmiş ve hukuken de kabul görmüş bir gerçektir. Türklük bir etnik
kimlik olmayıp Türkiye’deki tüm Müslümanlardan bir
millet yaratma arzusunun sonucudur. “Ne Mutlu Türküm Diyene” demek günümüze kadar bu idealin en
güzel ifadesi olmuştur.
Atatürk, 19. yüzyılda çağın ilim ve medeniyetinden
oldukça gerisinde bırakılmış, Müslümanlıkla ilgisi
olmayan uydurma dinî hareketlerin peşinden gidecek
kadar koyu bir cehalet içinde bulunan ve son derece
fakir kalmış bir topluluktan muasır medeniyet seviyesine gelme ülküsüne sahip Türk Milleti’ni yaratmıştır.
Bu süreci 10.cu yıl marşımız en güzel şekilde özetler.
“Ne mutlu Türküm diyene!,“Muhtaç olduğunuz
kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.” sözleri millet olmak, üstelik muasır seviyede millet olmak
için kimseye muhtaç olmadığımızın en güzel ifadesidir. Atatürk’ün amacı Türk Milleti’nin daima alnı açık,
başı dik şekilde hak ettiği yerde olması olmuştur.
Öğrenciyken her sabah okuduğumuz andımız, yukarıda özetlemeye çalıştığımız Ulu Önderin çağdaş
bir millet yaratma arzusunu topluma aşılayan en güzel
manzumedir, Türk Milleti’nin değerlerinin ifadesidir.
Demokratikleşme adıyla okullarımızdan uzaklaştırılan
andımız ile ilgili Ali Şahinoğlu’nun yazısını sonraki
sayfalarımızda ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.
Tarih boyunca bu millet hiç kimseyi kendisinden
olmayan saymamış ve köküne bakmadan Türk kabul
etmiştir. Durum böyleyken Türkiye’nin nüfus yapısını
etnik, din ve mezhep değişikliklerine göre ifade etmek
ve bunu hiç düşünmeden ilericilik, özgürlükçülük veya

demokratikleşme adına desteklemek en basit ifadeyle cehalettir. Unutulmamalıdır ki, tüm tarihi boyunca
ırkçılık yapmayan tek millet Türk Milleti’dir. Böyle
olmasaydı bugün hiç değilse Balkanlarda veya Kuzey
Afrika’da, Orta Doğu’da çok farklı bir yapı olurdu.
Demokratikleşme adına ötekileştirme, ayrıştırma,
etnik veya mezhebe dayalı gruplar yaratma sadece bölücülerin işine yarar. Bundan zarar görecekler de en
başta bölücülerin ayrıştırmaya çalıştıkları günahsız
gruplardır. Demokratikleşme adı altında halkımıza kazanım diye sunulanlar, bölücülerin ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey değildir. Hangi ileri demokraside
bizden daha ileri ferdi haklar vardır? Amaç ayrışmak
mı dır, birleşmek mi?
Bir toplumun en birleştirici özelliği dildir. Tek alfabe kullanılmadığı zaman dil birliği sağlanamaz. Siyasi, fikri, iktisadi birliklerden de söz etmek imkânsız hale
gelir. Bir takım gruplara alfabemizden farklı harfleri
kullanmalarına müsaade etmek ayrışmaya, bölünmeye
yol açmaktan başka bir işe yaramaz. Hangi ses mevcut
alfabeyle ifade edilememiş veya hangi dilde ifade edilemeyen sese harf eklenmiştir. Unutmayalım ki tarihte
Ruslar Türk Coğrafyasını 30 farklı alfabe icat ederek
bölmüşlerdir.
Sevgili Okuyucular,
Cumhuriyeti en iyi anlatan Çılgın Türk’ü, Turgut
Özakman’ı kaybettik… Sağlık durumunun müsaade
ettiği ilk fırsatta vakfımızda konferans vermek arzusundaydı, olmadı. Turgut Özakman’ın arkasından,
onun ışığından binlerce genç yürüyecek, cumhuriyete
ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir.
Tanrı Türk’ü Korusun.
Közhan Yazgan

… Tersine topla, tüfekle, yüzlerce atom bombasıyla, varsa daha şiddetli bombalarla, bütün
binaları yıkılmış, “bütün tersanelerine girilmiş”, bütün varlığı elinden alınmış olsa da,
diliyle, diğer kültür unsurlarıyla hayatta kalan insanlar millet olma vasıflarını devam
ettirseler, büyük bir kısmı bile mezardayken, belki mezar taşları olmaz ama dimdik bir millet
olarak yaşamaya devam ederler.
Sadece dilimizi ve kimlik kartımızı teşkil eden diğer özelliklerimizi kaybetmemek için, her
türlü tehlike göze alınabilir. Çünkü millet olarak yaşamanın başka yolu yoktur.
… Bunları korumak, yaşatmak, kendi kökü üstünde geliştirmek, millet olarak var olmanın,
dünyada kalmanın tek şartı, devlet olarak bu vazifeyi yerine getirmek, devlet olmanın ilk şartı,
devlet kurmanın sebebi hikmetidir.
Levent, 27 Mart 2003
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