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Sevgili Okuyucular,

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli Türk Kahra-
manlığı ve Yüksek Türk Kültürüdür.” Ulu Önderi-
mizin bu sözleri Cumhuriyetimizin varlığı ve hatta 
devamı için çok önemlidir.

Cumhuriyetimiz hepimizin çok iyi bildiği gibi 
gerçek bir Türk kahramanlığının neticesidir. Günü-
müzde bu kahramanlıklar “Vatan, Millet, Sakarya” 
diye hafife alınmakta, alay konusu yapılmakta ve 
bunda da maalesef bir ölçüde başarılı olunmaktadır. 
Sözde aydınlar tarafından kasıtlı yapılan bu propa-
ganda ile Türk gençliğinin geçmişle ilişkisi kesilmek 
istenmekte, kendi öz tarihinden uzak tutulmaya çalı-
şılmaktadır.

Geçmişini bilmeyen toplumların geleceği olma-
yacağı aşikârdır. Tarihini bilmeyen gençlerimizin 
millet olmanın ne demek olduğunu, bizi millet yapan 
unsurların neler olduğunu bilmeleri söz konusu bile 
değildir.

Atatürk, ancak kendi kültürlerine sahip çıkan 
milletlerin tarih sahnesinde ilelebet yer alacağını 
çok iyi biliyordu. Onun kurduğu kurumlarla Türk 
Diline, Tarihine sahip çıkılmış, Türkçü eğitim siste-
mi ile de milli değerlerine sahip nesiller yetişmiştir.

Atatürk’ün vefatından itibaren emperyalistler 
ve onların maşaları ile milli değerlerimize karşı git 
gide dozu artan bir savaş başlatılmış ve bunda da ne 

yazık ki başarılı olunmuştur. Eğitim her geçen gün 
millilikten uzaklaştırılmış, milli olan herşey dilimiz 
ve musikimiz dâhil okullardan kovulmuş, sürekli 
pompalanan yabancı hayranlığı ile milli değerler 
birer birer aşındırılmış, insanlarımızdaki kendine 
güven yok edilmeye çalışılmıştır.

Bütün bunlar Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak için 
yapılan planlı faaliyetlerdir. Amaç Cumhuriyetimi-
zin sağlam temellerini çürütmeye çalışmakdan baş-
ka bir şey de değildir.

Oysaki Cumhuriyetimiz kurulduğu günkü gibi 
başı dik, kendi gücünün farkında, kendi gücüne gü-
venen bir Cumhuriyet olmalıydı. Tıpkı tarihte oldu-
ğu gibi, dünyaya adalet getiren olmalıydı.

Dünyada sömürüye, masum insanların katledil-
mesine dur diyen olmalıydı. “Yüce Türk Kültürü”ne 
sahip çıkan ve onun gerektirdiklerini yapan olma-
lıydı.

Her şeye rağmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ifade ettikleri gibi; “Türkiye Cumhuriyeti, her 
mânâsıyla büyük Türk Milleti’nin öz ve aziz malı-
dır. Kıymetli evlâtlarının elinde daima yükselecek, 
ebediyen yaşayacaktır.”

 Tanrı Türk’ü Korusun.
Közhan Yazgan

Cumhuriyetimize Sahip Çıkmak

...Türkiye iktisadi sıkıntılarını azaltabilir, gelir dağılımını düzeltebilir, borçlarını 
ödeyebilir, herhangi bir silahlı harbe girse ondan da muzaffer çıkabilir. Fakat içinde 
bulunduğu silahsız kültür mücadelesinde gelinen bu noktadan derhal ve kesin olarak 
dönüp kendi kültür kimliğinin bütün unsurlarını, bütün derinlik ve genişliğiyle 
canlandırmazsa, ölmeden mezara konulan millet olacaktır.

… Türk milletinin aydınları, derhal hangi safta olurlarsa olsunlar. Allah’ın bu millete 
verdiği Türk kimliğinin bütün unsurlarına sadakatle bağlanmada, onları koruyup 
geliştirmede derhal birleşmelidirler.
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