TÜRKLÜĞE NİÇİN SALDIRIYORLAR?
Kutlu Sesleniş Dergisi, 2008, No.58
Yıldırım Koç
Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinin 1. fıkrası şöyledir: “Türklüğü, Cumhuriyeti veya
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.”
Başta Avrupa Birliği olmak üzere, emperyalist güçler ve ülkemizdeki işbirlikçileri, bu
maddenin değiştirilmesini istiyor. Bunun “demokrasi”nin bir gereği olduğu ileri sürülüyor.
İyiniyetli bazı kişiler de demokrasi düşmanı emperyalist güçlerle aynı safta yer alarak
demokrasiye hizmet ettiklerini sanıyorlar.
Bu kesimler, Türklüğe saldırının cezasız kalmasını niçin istiyorlar? Emperyalist güçleri
rahatsız eden özelliklerimiz neler?
Bazı olumsuz özelliklerimiz olduğu da muhakkak. Yoksa, aşağıda bir kısmını özetlemeye
çalışacağım çok olumlu özelliklerimize rağmen bugün önemli sorunlarla ve sıkıntılarla karşı
karşıya kalmazdık. Ancak şimdi çok olumlu özelliklerimize bakalım.
Türkler olarak, emperyalistleri ve işbirlikçilerini rahatsız eden en önemli özelliğimiz, mazlum
milletlerin sömürüye ve baskıya karşı ilk başarılı direnişini gerçekleştirmiş olmamızdır.
Hindistan’da İngiliz emperyalizmine karşı sivil direnme hareketini gerçekleştirenler de,
Cezayir’de Fransız emperyalizmine karşı silaha sarılanlar da ceplerinde Atatürk’ün resmini
taşıyorlardı. Türklüğün aşağılanmasını isteyen emperyalist güçlerin en büyük hedefi,
Türklüğün en önemli serveti olan Atatürk’ün yıpratılabilmesidir.
Türkler olarak önemli özelliklerimizden biri, gururlu olmamızdır. Yabancıların eskiden beri
Türkiye’ye yaptıkları geziler sonrasında yayınladıkları kitaplarda hep bu özelliğimize dikkat
çekilir. Bu da doğaldır. Atalarımız Orta Asya’da da, Hindistan’da da, Rusya’da da
imparatorluklar kurmuştur. Tarihimiz, yalnızca Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı
ile sınırlı değildir. Kısa dönemler dışında boyunduruk yaşamamışız. Kafası dik yaşamaya
alışmışız. Bizim köpeğimizin, Kangal köpeklerinin bile kuyruğu diktir. Her insanımızın
gönlünde bir delikanlı yatar; en garibanımızın bile üzerine fazla gittiğinizde, “yetti gari” der,
ufak tefek hesapları kenara koyarak başkaldırır. Bir emperyalist için en büyük tehlike, kafası
dik, gururlu, inatçı insanlardır. Türklüğe saldırının amacı, bu özelliklerimizi törpülemektir.
Delice işler yaparız. Ergenekon efsanesi de bu delice işlerimizden birini anlatır. İstiklal
Savaşımız en güzel deliliğimizdir. 1919 yılında böyle bir mucizenin olabileceğini kim tahmin
edebilirdi? Aramızda “akıllı deli” denilenler çoktur. Göle maya çalar, bazen de tuttururuz. Bir
Batılının anlayamayacağı bir ataklığımız, bir cesaretimiz vardır. Anadolu’nun ücra
köşelerinde bir köyden çıkıp, İstanbul’u, Ankara’yı bile görmeden, Avrupa’nın bir şehrine
çalışmaya gideriz ve 10-15 yıl sonra orada bir işyeri açarız. Pire için yorgan yakarız; davamız
için can veririz. Gözü kara insanlarız. Tarihimizde en çok sevdiklerimiz, “kelle koltukta” vatan
için savaşanlardır. Emperyalistler, Türklüğü aşağılayarak, bu özelliğimizi yok etmek istiyorlar.
Gönül adamıyız. Engin bir hoşgörümüz vardır. Hoca Ahmet Yesevi’nin, Yunus Emre’nin,
Hacı Bektaş’ın, Mevlana Celaleddini Rumi’nin kişiliğimize kattığı zenginliği yaşarız.
Emperyalizmin maddeciliğinin ve bireyciliğinin alternatifi olan dostluğun, dayanışmanın, güçlü
aile bağlarının en güzeli bizdedir. Emperyalizmin tüm dünyaya dayattığı çürümüş ilişkilere
karşı direnme gücü bizdedir. Türklüğe bundan saldırırlar.
21. yüzyılın insanının başarısının temelinde sorun çözme yeteneği yatacaktır. Biz, tüm
ömrümüz boyunca sorun çözmeye, bulup buluşturmaya, sınırlı imkanlarla idare etmeye

alışmış bir milletiz. Halbuki emperyalistler, onların belirlediği oyun kurallarını
sorgulamayacak, verilen ufak tefek işleri yapacak insanlar isterler. Bu yaratıcı özelliğimiz
nedeniyle de Türklüğe saldırırlar.
Dünyada herhalde gözü gibi bakarak yetiştirdiği evladını askere davulla zurnayla, bayram
eder gibi gönderen tek milletiz. Avrupalı’nın aile bağları yok gibidir; ona rağmen çocuğunun
askerlik yapmasını istemez. Bizde aile bağları çok güçlüdür; ona rağmen, evladımızı askere
gönderirken gurur duyarız. Şehit annelerinin ve babalarının, “düşmanlar sevinmesin” diye
kanlı gözyaşlarını içlerine akıttıkları kaç ülke vardır?
Emperyalist ülkelerin halkları politikayla pek uğraşmaz. Bazı ülkelerde politikadan söz etmek
ayıp bile karşılanır. Biz ise politikasız duramayız. İçki masasında bile politika konuşulur.
Politika konuşmak, demokrasinin önşartıdır. Politika konuşan insan sorunlarına kendisi
çözüm arar; güdülmeyi reddeder. Halbuki emperyalistler, “demokrasi” adı altında güdülecek
milletler arar.
Mazlumdan yanayız. Zulme direniriz. Emperyalizm ise zulümdür.
“Vatan” sözcüğüne özel bir anlam katarız. Devlet bizim için çok değerlidir. Emperyalist
sömürüyle finanse edilen “refah devleti”nden yüzlerce yıl önce kendi imkanlarımızla “kerim
devlet”i, “baba devlet”i yaratmışızdır.
Avrupa’nın ve ABD’nin tarihleri kısacıktır. ABD’nin tüm tarihi, yalnızca Osmanlı
İmparatorluğu’nun sadece çöküş sürecinden bile kısadır. Büyük bir kültürel birikimin
mirasçıyız. Gururumuzun kaynağında bu mirasımız yatar. Dünyada bilinen halk oyunlarının
yarıdan fazlası bizimdir. Her olayı anlatan fıkrası olan, ağız dolusu gülebilen, binlerce yıllık
tarihini türkülerle ölümsüzleştiren bir halk, tabii ki emperyalistlerin kültürel sığlığı karşısında
gururla dikilecektir. Yabancıyı “tanrı misafiri” diye evine alan, kendisinin yiyemediğini
konuğuna ikram eden bir millet, tabii ki emperyalistlerin dayattığı maddeci düzeni reddedecek
ve emperyalistlerin hedefi olacaktır.
301’in kaldırılmasını isteyen güçler, bizleri aşağılamak, bizim bu güzel özelliklerimizi
törpülemek istemektedir. Halbuki bizi birarada tutan, huzurlu ve mutlu kılan bu
özelliklerimizdir. Emperyalistler, Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın bu kimliklerini
yok etmek için çok çaba gösterdiler. Başarılı olamadılar. “Entergrasyon” adını verdikleri bu
çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Türkiye’de son yıllarda kimliğimizi koruma ve geliştirme
çabalarımız daha da güçlenince, karşı saldırı başladı. Türk Ceza Kanunu’nun 301.
maddesinin değiştirilmesi çabaları, bu saldırının bir unsurudur.

