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Atatürk Türk Milletini Böyle Anlattý

&ldquo;Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkýna Türk Milleti denir. Millet
sözünden ne anlaþýlýr, ne anlaþýlmak lazýmdýr? Bunu anlatayým:
Sözlerimin kolay anlaþýlmasý için, yine Türk Milletine bakacaðým! Çünkü,
Dünya yüzünde ondan daha büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz bir
millet yoktur ve bütün insanlýk tarihinde görülmemiþtir.

Bugünkü Türk Milletine bir resim tablosuna bakar gibi bakalým ve þimdiye
kadar edindiðimiz bilgilerin yardýmýyla düþünelim! Bir tabloda neler
görüyorsak, bir tablo bize neler hatýrlatýyorsa, onlarý, birer birer
söyleyelim. Türk Milleti Asya&rsquo;nýn batýsýnda ve Avrupa&rsquo;nýn doðusunda
olmak üzere kara ve deniz sýnýrlarýyla ayýrt edilmiþ, dünyaca tanýnmýþ
büyük bir yurtta yaþar. Onun adýna (Türk Eli) derler.
Türk Yurdu daha çok büyüktü. Yakýn ve uzak zamanlar düþünülürse Türk&rsquo;e
yurtluk etmemiþ bir kýta yoktur. Bütün dünyada, Asya, Avrupa, Afrika ve
hatta Amerika Türk atalarýna yurt olmuþtur.
Bu hakikatler eski ve özellikle yeni tarih belgeleriyle bilinmektedir.
Fakat bugünkü Türk Milleti, varlýðý için bugünkü varlýðýndan memnundur.
Çünkü Türk; derin ve þanlý geçmiþin; büyük, kudretli atalarýnýn mukaddes
miraslarýný bu yurtta da muhafaza edebileceðinden, o miraslarý, þimdiye
kadar olduðundan çok fazla zenginleþtirebileceðinden emindir.
Türk Milletinin her kiþisi, bir takým farklarla ve fakat genel olarak
birbirine benzer. Bazý yapýlýþ farklarýný ise tabii bulmak lazýmdýr.
Çünkü, Mýsýr veya Irak çöllerinden baþlayan bilinen tarihten önce,
Sibirya steplerinden baþlayarak Orta Asya, Rusya, Kafkaslar, Anadolu,
dünkü ve bugünkü Yunanistan, arkasýnda Girit, Romalýlardan evvel Orta
Ýtalya velhasýl Akdeniz kýyýlarýna kadar yayýlmýþ ve yerleþmiþ ve baþka
baþka iklimlerin tesiri altýnda, baþka baþka cinsten yerlilerle binlerce
sene yaþamýþ, kaynaymýþ bu kadar eski ve bu kadar büyük bir insan
topluluðunun, bugünkü çocuklarýnýn tamamý tamamýna birbirlerine
benzemeleri mümkün müdür? Her zaman her yerde küçük bir aile
çocuklarýnýn bile tamamen birbirlerine benzemeleri görülmüþ deðildir.
Türk kavmini yalnýz bir noktada, iklimi ayný dar bir mýntýkada belirmiþ
zan etmek doðru deðildir. Türk kavmi yukarýda söylediðimiz gibi, çok
büyük bir sahada vücut bulmuþ ailelerin birleþerek Sop (klan) ve
Soplarýn birleþerek Boy (Kabile) ve Boylarýn birleþerek öz (Aþiret) ve
özlerin de birleþerek siyasi topluluk olan El (Site) ve en nihayet
El&rsquo;lerin bir merkezde birleþmeleriyle büyük bir camia vücuda
getirmiþlerdir.
Bu büyük Türk camiasýný oluþturan insanlarýn nitelikleri arasýndaki fark
büyük olmamakla beraber köklerin geniþliði, nüfusun çokluðu düþünülünce
Türk kavimlerinin aralarýndaki manevi baðlarýn gevþek olmasý ve
muhtelif namlarla muhtelif roller oynamasý tabii görülür.
Bu sebepledir ki tarih, olaylarýný yazdýðý kavimleri nerede, nasýl ve ne
namda tanýdýysa o suretle yazmýþtýr. Böyle olmakla beraber, bugünkü
Türk Milletinin esasý ayný kökün, ayný uzun ortak geçmiþini tesbit
ettiði belirgin tiptir, Türk tipi&hellip; Bu son sözlerden, anlaþýlýyor ki Türk
Milletini yapan insanlarýn tarihleri birdir.&rdquo; (5 Kasým 1929)
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