Türkçe Yılı
Sevgili Okuyucular,
Ne hazindir ki Türk Dil Kurumu 2017 yılını “dilimiz
kimliğimizdir” vurgusu da yaparak Türkçe Yılı ilan etmek zorunda kaldı ve bu kararının gerekçelerini de şu
şekilde sıraladı:

getirilmiştir. Vakıf üniversitelerimiz Türkçe’ye itibar etmemekte ve eğitimden Türkçe’nin kovulmasını daha da
dehşet boyutlara taşımaktadırlar. Vakfımızın eğitim kurumları dışında, tamamıyla Türkçe eğitim yapan kurum
hemen hemen kalmadı ve bununla övünür hale geldik.

• Türkçe’nin doğru kullanılmasını sağlamak,
• Ülke sathında işyeri ve mekân adlarında görülen
yaygın kirliliğin önüne geçmek,
• Türkçesi varken gereksiz yere kullanılan kimi kelimelerin daha fazla yaygınlaşmasını engellemek,
• Sosyal medyada kullanılan özensiz Türkçe’nin ortaya çıkardığı bir takım olumsuzlukları gidermek,
• Sürekli olarak İngilizce’nin baskısı altında tutulan
Türkçe’nin yurt içinde ve yurt dışında bilim dili olarak kullanımını yaygınlaştırmak,
• Kamuoyunda köklü bir dil bilinci ve duyarlılık oluşturmak…

Günümüzde, Türkçe eğitim yapan okullardan mezun
olanlar, ikinci sınıf okullardan mezun ikinci sınıf vatandaş olarak algılanır hale getirildi. İngiliz diliyle eğitim
yaparak Türkçe’yi tamamen geleceğimizden siliyoruz. Ne
yazık ki ülkemizin en kıymetli beyinlerini kendi öz kültürlerinden koparılmış olarak yetiştiriyoruz.
Maalesef bu hastalığımızı Türk Cumhuriyetlerine de
taşıdık. Oralarda da ülkemize ait kurumların yabancı
dillerde eğitim yapmasına izin verdik, hatta destekledik.
Oysa Fransa’da, Almanya’da çocuklara yabancı dil nasıl
öğretiliyorsa, bizde de aynı şekilde öğretilmelidir. Yabancı dil yabancı hayranlığına dönüşmemeli, sadece hedefe
ulaşmak için bir araç olarak kalmalıdır.

Türk Dil Kurumu’nun bütün bu gerekçelerine katılmamak mümkün değildir. Elbetteki bu, Türk çocuklarını
aşağılık kompleksi içinde, kendi öz kültürlerinden, öz değerlerinden uzak yabancı hayranı olarak yetiştiren ve en
başta eğitim dili olarak Türkçe’yi okullardan kovan bir
eğitim anlayışımızın sonucudur.

Tarih boyunca dillerini terk etmiş veya terk etmek
zorunda kalan milletler yok olmuştur. Bir an evvel Türk
devletleri olarak kendi milletimizin mezarını kendi elimizle kazan politikalar uygulamaktan vazgeçmeliyiz. İyi
bilelim ki dilini kaybeden ilini de kaybeder.

Temel eğitim ve orta öğretimde yabancı dille eğitim
aileler için mutlaka ulaşılması gereken bir amaç haline

Tanrı Türk’ü Korusun.
Közhan Yazgan

Vefatının 17. Yıldönümü Anısına...
Atatürk’ün Samimi Askeri Elçibey
Elçibey;
- Azerbaycan’da kanla, sürgünle ve her çeşit insanlık dışı dehşet verici metotlarla bastırılmış ve sindirilmiş Türklük ruhunu uyandıran,
- Meydanlara yüz binleri toplayarak Türklük şuuruyla birlikte istiklâl aşkı yaratan,
- İstiklâlin sembolü bayrağı tekrar göklere kaldıran,
- Azerbaycan’ın müstakilliğini ilân eden ve herkese kabul ettiren,
- Devleti yeniden kurarak öz ordusunu kuran, öz parasını basan,
- Rus ordusunu, bir neferin bile burnunu kanatmadan Azerbaycan’dan çıkaran,
- Ermenilerin aksine, bir kimsenin bile burnunu kanatmadan mukabele olarak Ermenileri Bakü’den süren,
- Demokratik seçimlerin ne olduğunu bütün dünyaya gösteren bir Türk lideri değil; aynı zamanda, Türk Halkları Asamblesi’nin
ittifakla seçilmiş şeref başkanıdır.
Artık Türkçü, antikomünist ve demokrat bir insan olarak, Türk dünyasının her yerinde, ondan daha fazla sevgi ve saygı gören hiçbir
liderimiz yoktur.
Elçibey’e atılan iftiralar, onun sakalının bir tek kılını bile kirletememiştir. Her Türkçü iktidar sahibinin olduğu gibi, onun da siyasî
kaderi kötü olmuştur. Ancak Türk dünyasının her yerinde, Türklerin kalbinde tahtını kurmuştur.
Elçibey, sadece ve sadece Türklüğü düşünen, kendi sağlığına ve menfaatine zerrece eğilmemiş ve eğilmesi mümkün olmayan gerçek
bir ülkücüdür.
Allah’ın Türk coğrafyasına bahşettiği iktisadi kaynakların tamamının Türkler tarafından, Türklere göre ve mutlaka 250 milyonluk
büyük Türk Milleti için kullanılması sağlanmadıkça, refaha ve huzura kavuşamayacağımızın şuurunda; dil ve fikir birliğinin, Türk birliğinin gerçek yolcusu ve savunucusu olmuştur.
Elçibey’i İlimler Akademisi’nin tavanının altına, Türkiye’nin gök kubbesinin altına veya Azerbaycan’ın gök kubbesinin altına sığdırmak istediler.
Elçibey sığmazdı! O Tanrı Dağları’nda bütün Türk dünyasının gök kubbesindedir.
Atatürk’ü en doğru tanıyan, gerçek bir Türk milliyetçisi ve Atatürk’ün samimi askeri olarak Allah’ın rahmetine kavuştu.
Yattığı yer nurla dolsun. Allah gani gani rahmet eylesin!
Şehzadebaşı, 25 Ağustos 2000

Tanrı Türkü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan
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