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Sevgili Okuyucular,

İçinde bulunduğumuz şu günlerde on gün arayla 
çok önemli iki bayramı kutlamaktayız: 23 Nisan 
Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 3 Mayıs 

Türkçüler Bayramı. 

Bilindiği gibi ilk kez Amasya Genelgesi’nde egemen-
liğe vurgu yapılmış ve “Milletin bağımsızlığını, yine 
milletin azim ve kararı kurtaracaktır’’ denilerek bağım-
sızlığın ancak milli egemenlikle olacağı işaret edilmiştir. 
1921 Anayasasında da “Hakimiyet, bila-ü kayd-ü şart 
milletindir” ifadesi ile egemenliğin kayıtsız şartsız mil-
lete ait olduğu net bir şekilde belirtilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, 10. Yıl Nutku’nda söylediği 
gibi “Milli egemenliğe dayalı, kayıtsız şartsız bağımsız 
bir Türk Devleti kurmanın gereğine” daha İstanbul’dan 
ayrılmadan inanmıştı. Mustafa Kemal, Türk Milleti’nin 
alnı açık, başı dik bir millet olarak yaşayabilmesi için 
tam bağımsızlığa sahip olunmasını gerektiğini çok iyi 
biliyordu.

Milli Egemenlik, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in 
ilanıyla perçinleşmiştir. Atatürk’ün Cumhuriyetçilik il-
kesinin de temelini ifade eder. Milli bağımsızlık ise Ulu 
Önderimizin milliyetçilik ilkesinde kendine yer bulmak-
tadır. En temel anlamıyla milli bağımsızlık, bir ulusun 
başka hiçbir ulusun boyunduruğu, esareti altında yaşa-

maması, başka devletlere bağımlı olmaması, özgür ya-
şaması demektir. 

Kuvayi Milliye hareketleri, düzenli ordu kurulması, 
tüm limanların, demir yollarının, şirketlerin millileşti-
rilmesi, milli dil-kültür çalışmaları, milli sanayinin ku-
rulması hep Atatürk’ün önderliğinde gerçekleşen milli 
bağımsızlık çalışmaları olmuştur. 

Atatürk’ün vefatından sonra ise maalesef genç 
cumhuriyetimiz sömürgecilerin ve onların maşalarının 
oyunları ile milli bağımsızlıktan uzaklaşmaya başlamış 
ve buna ilk ciddi tepki de 3 Mayıs 1944 verilmiştir. Bu 
tarih de Türk Milliyetçileri tarafından Türkçüler Bay-
ramı olarak kutlanmaktadır. Bugün bile millilikten ne 
kadar uzaklaştığımız, teslimiyetçi politikaların esiri ol-
duğumuz ve bu bayrama ne kadar ihtiyaç duyduğumuz 
ortadadır.

Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milleti’ne ait ol-
duğunu ifade eden 23 Nisan ve egemenliğin; milli, ba-
ğımsız bir egemenlik olduğunu ifade eden 3 Mayıs’ı da 
kutlamamız ve çocuklarımıza, gençlerimize çok iyi an-
latmamız gereklidir.

Tanrı Türkü Korusun.
Közhan Yazgan

Egemenlik, Bağımsızlık ve 3 Mayıs 

Mayıs ayında millet olarak ve vakıf olarak birçok bayram kutladık: 3 Mayıs Türkçüler Bayramı, 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramı, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi Bayramı, 22 Mayıs Kırgı zistan, Celalabad Türk Dünyası 
İşletme Fakültesi’nin 10. Kuru luş Yıldönümü… Ancak içimizde büyük bir ızdırap var.

... 
Bizim bayram için bazı şeyleri başarmamız lazım. Başaraca ğımız şeylerden birisi ve en önemlisi, kayıtsız 

şartsız hâkimiye tin ve idarenin Türklere ait olduğunun, kayıtsız şartsız Türklere ait olduğunun fiiliyata geçirilm-
esidir. İkincisi okullardan kovu lan Türkçenin derhal ve yarından tezi yok, bütün kademelerde eğitim dili olarak 
kayıtsız şartsız yerini almasıdır. Üçüncüsü devletin Türk Cumhuriyeti’nde açtığı okullarda İngiliz, Ameri kan 
veya Rus taşeronluğu yapmasına derhal ve hemen son ve rilmesidir. Oralarda İngilizce eğitim, Rusça eğitim 
kim tarafın dan yapılırsa yapılsın, Türk parasıyla yapılıyorsa, derhal son bulmalıdır. Dördüncüsü, okullardan 
kovulmuş olan Türk kül türünün bütün unsurlarının yeniden okullara, bütün çocukları mıza öğretilmek üzere 
ders olarak sokulmasıdır. Bunların ba şında Türk musikisi gelir. Bunların başında her çeşit Türk sana tı gelir. Bu 
gayeleri başarmanın bir yolu vardır: Siyaset.

Özellikle gençler kayıtsız şartsız siyasete soyunmalıdır ve söyle diğimiz şu hedefleri en kısa sürede 
gerçekleştirmelidir. Bizler de on lara, moda deyimiyle, sivil toplum kuruluşları olarak, destek olmalı yız. Yol 
göstermeliyiz. Yoksa bayramlar, Türklerin hakkı değildir.

Tanrı Türkü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan 

Levent, 28 Mayıs 2003


