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"Ne mutlu Türküm diyene" özdeyişini çok yönlü deneyimleri sonucu söylemiştir.
Bu konuyu açmadan önce, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyıllarına bir göz atalım:
Asya, Afrika, Latin Amerika ve Büyük Okyanusya’daki geri kalmış ülke halklarını
boyunduruğu altına alıp, inim inim inleten zamanın emperyalist devletleri, Osmanlı
İmparatorluğu’na sistemli bir şekilde "Etniler politikası" dayatmışlar ve uygulatmışlardır.
Bu maksatla da önce Hıristiyan tebaayı öne çıkarıp, Osmanlı’nın bunlara "ikinci sınıf halk"
muamelesi yaptığı safsatasını yüzyıllarca ve ısrarlı bir şekilde işlemişlerdir. Bu yolla her
fırsatta devletin içişlerine karışarak, siyasal, ekonomik, bölgesel imtiyazlar koparmışlardır.
Gerekli koşulları olgunlaştırdıktan sonra da, özendirdikleri, destekledikleri isyanlar ve
katliamlarla Balkanlar, Arap Yarımadası ve Anadolu’yu kan, ateş ve gözyaşı içinde
bırakmışlardır.
İşte Atatürk çok uluslu Osmanlı İmparatorluğu'nun enkazı üzerine, Türk Milletini bu
korku ve dehşet verici emperyalizmin kışkırtıcı etniler politikasından kurtarıp "tek dil, tek
bayrak", yani Türk Dil Kültürü ve Türk Bayrağı etrafında toplayarak, yeniden yarattığı
uygar Türkiye'nin "üniter bir devlet" olduğunu, Cumhuriyetimizin 10. kuruluş
yıldönümünde "Ne mutlu Türküm diyene" özdeyişiyle bir kez daha tüm dünyaya ilan
etmiştir. Atatürk, bu özdeyişteki Türk adını bir ırk, bir soy, bir etni için değil, Türk Milleti
için şu sözlerle ifade etmiştir: "Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye Halkına Türk
Milleti denir".
Türk toplumu "imtiyazsız, sınıfsız bir kitledir"; devletin her yurttaşı - hangi etnik kökenden
olursa olsun - Anayasa koruyuculuğunda eşit haklara sahiptir. "Mozaik" daha doğrusu
"Ebrû" sanatı gibi bir mermer sağlamlığında işlenmiş haldeki bu ülkeyi "bütünleştirici ve
birleştirici unsur" kafatası ve vücut ölçüleri değildir; ortak coğrafya, ortak tarih, ortak
dil ve ortak kültürdür. Bu gerçek yine Ulu Önderimiz'in şu saptamasında görülür:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür".
Günümüz dünyasında "mozaik" yapıya sahip olmayan bir ülke yoktur. Hiç bir ülke "tek
etni", "tek ırk" ülkesi değildir. Örneğin Almanya bile "arî ırk" konusunda en titiz ve ısrarlı
bir devlet olmasına karşın – ki "kan bağı" yurttaşlık için ön koşuldur, Cermen, Slav, Latin
vb. ırklardan ve bunların içindeki çeşitli etnilerden oluşur. Bu "Alman mozayiğini"
oluşturan etniler "Alman dil ve bayrağı" altında toplanmışlardır; "Almanyalı"
değil "Almandırlar". Alman yurttaşlığına geçen bir Türk "Almanyalı" değil, "Türk
kökenli bir Almandır". Fransa, İngiltere, İspanya birer "üniter devlettir" ve bu ülke
halkları Fransalı, İngiltereli, İspanyalı d e ğ i l, Fransız, İngiliz, İspanyol’durlar.
Şimdi, Atatürk’ün içinde yaşadığı koşullara ve düşünce biçemine gelelim: O’nun için, Kuzey
Afrika, Balkanlar, Arap Çölleri gibi karış karış tanımış olduğu bu Osmanlı topraklarında
savaşmış olan Arnavut, Çerkez, Kürt, Lâz vd. kökenlilerin hepsi "vatan evlâdıdır".
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Atatürk için, TBMM'nin ilk üyelerinden olan, değer verdiği ve sık sık arabasına aldığı
"Dersim" mebusu, Haydar Uşağından (uşak = boy), Diyap Ağa ile kendisini ölüm döşeğinde
bile yalnız bırakmayan Abrevaya Marmaralı da birer vatan evlâdıdır.
Atatürk’ün eşsiz bir devlet adamı ve derin bir hoşgörü sahibi olduğunu, düşmanlarına karşı
bile asla düşmanlık hissi beslemediğini, Türklere karşı Çanakkale’de savaşmış olan ve orada
ölen "ANZAKLAR" anısına Avustralya’nın Queensland eyaleti başkenti Brisbane’de
yapılan "Gelibolu Onur Çeşmesi"ne bir yazıt olarak koydukları, Çanakkale Şehitliğindeki
şu sözleri de kanıtlamaktadır:
"Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost
vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan
yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlâtlarını savaşa gönderen analar! Artık
gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlâtlarınız bizim bağrımızdadırlar. Huzur içindedirler ve
huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık
bizim evlâtlarımız olmuşlardır".
Atatürk, Erzurum ve Sivas Kongrelerine "Vatan bölünmez bir bütündür" ilkesiyle
başlamış ve bu kongrelere her ilden güvenilir temsilcilerin gönderilmesini isterken "Sadece
Türk olanların gönderilmesi" şeklinde, ırkçılığı çağrıştırabilecek bir fikirde asla olmamıştır.
İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi bu vatan evlâtlarıyla kurulmuş; Bağımsızlık Savaşı bu
vatan evlâtlarıyla yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu bu vatan evlâtlarıyla
gerçekleştirilmiştir.
Atatürk, Heyet-i Temsiliye için seçilecek temsilcilerde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
kurulduktan sonra seçilecek temsilcilerde aranması gereken özellikleri şu şekilde sıralamıştır:
"Seçeceğiniz kimseler ulusal bilince, medenî cesarete, özgür ve bağımsız düşünceye
sahip olmalıdırlar". 1931 yılı TBMM seçimlerinde seçmenlere yayımladığı "Umumi
Riyâset Beyannamesi" ile de mebuslarda istediği özellikleri şöyle açıklamıştır: "TBMM'ne
seçeceğiniz temsilciler, ulusalcı ve laik olmalıdırlar (yani Cumhuriyetimizin temel değerler
dizgesinin bilinci içerisinde, Cumhuriyetçi olmalıdırlar).
Halka dayalı ve halk mayalı Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün ırkçı bir dünya görüşüne
itibar etmesine, herşeyden önce O'nun mantık ve zekâsı ile Türk Tarihi konusundaki engin
bilgisi izin vermez. İşte tüm bu nedenlerle de en isabetli ve yerinde özdeyiş O’nun
özdeyişidir: "NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!"
Bugün özgürce üzerinde yaşadığımız Vatanımızın her karış toprağında hakkı olan Atatürk'ün
bu özdeyişinden "kafatasçılık" anlamı çıkaran ve "Türk" kavramı yerine "Türkiyelilik"
kavramını dillerine dolamış olan; Lozan Barış Antlaşmasını tartışmaya açarak vatanımızı ve
devletimizi temelinden sarsmak isteyen bazı malûm çevrelerin tarihî bilinç bakımından
yetersizliklerini; büyük bir yanılgı ve hatta ihanet içinde olduklarını söylemek fazla mı olur..?
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