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Değerli Üyelerimiz,
Değerli Dostlarımız;
Türkiye’de, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 12 Mart 2021 tarihli kararına göre bundan sonra
okullarda “öğrenci andı” okunmayacak ve devlet madalyalarında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabartması olmayacak.
“Türk'üm, doğruyum, çalışkanım” diye başlayan, “Ne mutlu Türk'üm diyene!” diye biten öğrenci andının
kaldırılması ile devlet madalyalarından Atatürk’ün kabartmasının kaldırılması, istemeden 1980, 1990’lı
yıllarda CIA'nın Türkiye sorumluları Graham Fuller’in, Paul Henze’nin “Atatürkçülük ölmüştür“, “ulus devletler
dönemi bitmiştir” sözlerini, ya da Samuel Huntington’un “Medeniyetler Çatışması” kitabındaki “Türkiye'nin bir
an önce Atatürk'ten kurtulması gerekir” savlarını anımsatmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesindeki “Türk Milleti” tanımını Atatürk özetlemiştir.
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.“
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) M. Kemal Atatürk’ün el yazısıyla “Millet” tanımı

Böyle bir “millet” tanımlaması, teorik olarak yeryüzündeki tüm ulus devletler için de geçerlidir, çünkü çağdaş
ve uygar tüm ulus devletler doğal olarak birçok etnisiteyi bünyesinde barındırır. Türkiye’deki tüm
vatandaşların topluca “Türk Milleti”ni oluşturması, tüm vatandaşların yasalar önünde eşit yurttaş, eşit birey
oluşlarının anayasal garantisidir. Aynı topraklar üzerinde aynı geçmişi paylaşarak aynı geleceğe birlikte
yürüme azminin de ifadesidir. Cumhuriyetin kuruluş felsefesinde “Cumhuriyeti kuran Türkiye halkı”, “Türk
Milleti“ olarak tanımlandığı için Atatürk “Ne mutlu Türk’üm diyene” demiştir. Bu ifade hiçbir etnik kökeni
yüceltmediği gibi hiçbir etnik kökeni dışlamaz, ötekileştirmez tam tersine bağlayıcı ve bütünleştiricidir.
Türk halkının barış ortamında yaşaması için “Yurtta barış, dünyada barış“ diyen Atatürk, aynı felsefeyle
“Cumhuriyeti kuran Türk Milleti“nin kendi geleceğine güvenle bakması, öğrenmesi ve çalışması için de
“Türk öğün, çalış, güven“ demiştir. Burada “öğün“ sözü, “öğren, aklını kullan“ anlamındadır. (bkz. öğrenci,
öğretmen) “övün”mekle hiçbir ilgisi yoktur.
Türk çocuğunun okulda “Türk'üm, doğruyum, çalışkanım” demesinin yasaklanması ve Atatürk
kabartmasının devlet madalyalarından çıkarılması, Atatürk’ü ve Cumhuriyetin kurucu felsefesini
reddetmek anlamını taşıması nedeniyle hiçbir şekilde kabul edilemez.
Hamburg, 17 Mart 2021
Hamburg ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu adına
Başkan Mehmet Serdar Temur
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) Medenî Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, sayfa 425 / Prof. Dr. Afet İnan / Atatürk Araştırma Merkezi 2010
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