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DENEME

Bugün, Türkiye’nin etrâfının 
çevrelenmeye çalışıldığı, hat-
ta işgale hazır hale getirilme 

oyunlarının sahnelenlendiği günler 
yaşadık... Ateşten çember içine alın-
dığımızı görmek için, yüksek tepele-
re çıkmanın lüzûmu yoktur. Milletçe 
güçlü ve birbirimize kenetlenmiş ol-
mamızı, bizde gözü, hesâbı olanlar, 
ustaca bertaraf etmeye çalışrken; 
herdefasında oyunlar bozuldu, tu-
zaklar bertaraf edildi.

Milletimizin milli hassasiyeti ve 
iman dolu sinesi bize herzaman 
şunu öğütlemiştir: “Vatansız iman, 
İmansız Vatan muhafaza edilemez” 
Arif Nihat Asya’nın dediği gibi: “Va-
tan ettim sizi ey topraklar/Beş vakit 
damgalayıp alnımla.”

Türk tarihi, çokça tecrübe ile bu öl-
çüyü hatırlatmıştır. Irak ve Suriye’de 
yıllardır yaşanan zulüm ve savaşlar, 
Devlet olmanı ve bir Devlet’e sahip 
olmanın, bir Vatana sahip olmanın 
adeta binlerce kere şükredilmesi 
gereken bir nimet olduğunu bizlere 
tekraren hatırlatmıştır.

Türk Devletsiz yaşayamaz! Türk 
Vatansız yaşayamaz!... Unutmaya-
lım; Herşeyin fani olduğuna inanan 
Türk Millet sadece Devleti için ebed 
müddet demiştir.

Bulunduğumuz coğrafyada varolma 
mücadelesi verirken milli kimlik ve 
milli devlet ilkelerinden asla kopa-
mayacağımızı bilmeliyiz.

Bilindiği gibi, milli devlet, temelini 
milletlerin tarihindeki değerlerin-
den alan, başka ülkeleri taklitten 
uzak olan ve çağdaş uygarlık seviye-
sine gitme yolunda bütün diğer ül-
kelerle yarışan, bütün dünyaya açık 
ama hiçbir dış güce ihtiyaç duyma-
dan kalkınabilen devlettir.

Dünyaya söyleyecek sözü olabilen 
bir Türkiye, askeri, ekonomik, sana-
yii gücü ve teknoloji üreten bir ko-
numda olmasının yanında, taşıdığı 
kültür ve medeniyetin değerleri ile 
geleceğe bakabilme iradesini orta-
ya koymalıdır. Türkiye’nin 2023 ve 
daha sonraki yıllara şamil hedefleri 
var. Dünyanın ilk 10 ekonomisinde 

yer almak icin de azami gayret gös-
termenin gerekliliğini de ifade et-
mek gerekir...

Zira Türkiye bir çınardır. Balkan-
lar’dan Kafkaslar’a, Türk dünyasın-
dan Yemen’e kadar uzanan dalları 
vardır. Türkiye Cumhuriyeti, son 
yıllarda Ortadoğu’da, Filistin’de, 
D.Türkistan’da ve dünyanın değişik 
coğrafyalarında yaşanan olaylara 
bakıldığında “Beklenen ve umut 
edilen” bir ülke olduğunu yeniden 
tescil ettirmiştir. Bütün mazlumlara 
ümit olduğunun, tarihin kendisine 
yüklediği misyon çerçevesinde bir-
kez daha ortaya koymuştur. Dolayısı 
ile Türkiye, lider ülke vizyonunu ger-
çekleştirmek mecburiyetindedir.

Nevzat Kösoğlu’nun dediği gibi: “...
Ve inanın, dünyamızın sâkinleri 
Türk’ün şehit kanı ile sırdaş derûnî 
şafağından doğacak bir İslâm güne-
şine muhtaçtır.” Bu gelecek tasav-
vuruna yönelik irade ve çalışmaların 
olduğunu görmek memnuniyet ve-
ricidir.
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