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“Sayın Gençler,  

      Gerçekten bu millet yüzyıllarca kendi arzusu dışında, milletin isteklerinin ve çıkarlarının 
aksine yönetilmiştir ve millet hiçbir tarih döneminde, doğuştan kendinde var olan kabiliyetini 
geliştirecek çalışma ortamına sahip olamamıştır. Ve bu olanaksızlıklar yüzünden millet, birçok 
felâketler karşısında zayıf kalmıştır. O acı felâketler ki, milleti ölüme götürebilecek nitelikte idi. 
(Şayet Büyük Atatürk, hak - hukuk tanımaz - saldırgan – işgalci düşmanlara karşı, Milletimize ve 
Kurtuluş Savaşına kahramanca liderlik yaparak, mucizevi zaferler kazanmasıydı, bugün ne Aziz 
Vatanımız Türkiye Cumhuriyetimiz vardı, ne de bizler, dünyada özgür, onurlu ve saygın bir hayat 
yaşayabiliyorduk… Bu bağlamda Türkler için hayati derecede önemli iki tarih vardır; 19 Mayıs 1919 
- Şanlı Kurtuluş Savaşımızın İlk Adımı ve Şerefli Türk Milletinin Azmini ve Özgür İradesini Temsil 
Eden - Bağımsız Şanlı Ankara Millet Meclisi’nin Açılışı 23 Nisan 1920.) 

      Millette en önemli uyanışların doğmasına neden olan bu son ölüm darbelerine (1. Dünya 
Savaşı süreci ve sonrasında yaşanan işgaller, saldırılar, yıkımlar ve katliamlar…) adeta teşekkür 
borçluyuz, çünkü ancak bu uyanış sayesindendir ki milletin üç buçuk - dört yıldır yaptığı uyumlu 
çalışmalar sonucunda millet, hepimizi memnuniyete, dünyayı hayrete, düşmanları dehşete 
düşüren zaferlere, başarılara ve Allah’ın yardımlarına sahip olmuştur. 

      Bizim kendi milli benliğimize sahip çıkmamızı sağlayan bu uyanmaya, bize kendimizi bulduran 
bu gerçek uyanışa daha önce sahip olsaydık ve daha eskiden (Osmanlı devrinde) kendi varlığımız, 
kendi kurtuluşumuz ve kendi hedeflerimiz için çalışmış olsaydık, bugünkü sonuç çok daha parlak 
olur ve bizler bu son felâketlere uğramayarak dünyanın en mutlu milleti olurduk. Başka milletler, 
kendi benliklerini (milli kimliklerini) bularak bugünlere gelmişlerdir, onlardaki uyanıklığa karşı 
bizler ise, çok derin gafletler içine batıp, bugünlere gelmişizdir. 

      Her yerde söylüyoruz ve her yerde tekrar ediyoruz, milletin bugünkü zaferi çok parlak 
olmakla beraber, henüz milletimizi hakiki kurtuluşa eriştirmemiştir. Zaferi kazanmada olduğu 
gibi, aynı yardımlaşmayla ve aynı fedakârlıklarla yapılacak çalışmalar sonucunda asıl amaca 
ulaşacağız. (Asıl amaç nedir? Asıl amaç elbette ki en ileri medeniyet seviyesine ulaşmış, iktisadi - 
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mali, siyasi, askeri olarak son derece güçlü, kendi kendine yetebilen, üreten - çalışan - saygınlığı 
olan, dünyada sözü geçen bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti idi: öbür yandan da milli kimlik bilinci 
kazanmış, sosyal alanda ilerlemiş, “birbirini seven - sayan - birbirine bağlı” eğitimli, kültürlü, aydın 
vatandaşlardan oluşan Türk Milleti idi. İşte sonal (nihai) amaç - hedef elbette ki buydu. Ancak 
genel anlamda 1938’den günümüze iktidara gelenler, söz konusu bu büyük özlemle arzulanan 
parlak sonucun elde edilmesini engellemişlerdir!) O amaca ulaşmak için de her şeyden önce bizi 
şimdiye kadar gaflet içinde bırakan nedenleri ve etmenleri incelemek, meydana çıkarmak ve 
bunları tekrar ve tekrar söylemek gerekir. Bu gerçekleri, milletin aklına - vicdanına iletmek, bu 
gerçekleri milletin aklına ve vicdanına iyice yerleştirmek için, sürekli olarak, tekrar ve tekrar 
söylemek gerekir.  

(Peki Büyük Atatürk’ün önemle vurguladığı bu gerçekler, 1938 sonrasında tekrar ve tekrar 
söylenerek, milletin aklına ve vicdanına iyice yerleştirilmiş midir? Kesinlikle HAYIR! Onun içindir ki 
bu konuşmadan 96 yıl sonra tarih, maalesef, olduğu gibi tekrar etmektedir! Bunun en belirgin 
göstergesi de şudur : Büyük Atatürk döneminde - yani 15 yıl gibi çok kısa bir zaman diliminde - her 
açıdan göz kamaştıran başarılar elde eden ve ileriye doğru muazzam mesafeler kat eden Türkiye ve 
Türk Milleti, 1938’den 2019’a dek - yani 81 yıldır - ileriye doğru yol alamadığı gibi, geriye -
Osmanlının son yüzyıllarına- savrulmuştur!) 

        Milleti uzun yüzyıllar gaflet içinde bırakan çeşitli nedenler arasında gerçek noktayı, bir 
sözcükle ifade etmek için diyebilirim ki, bütün sefaletlerimizin kesin nedeni ZİHNİYET sorunudur 
(Büyük Atatürk’ün söz ettiği zihniyet “Osmanlı” zihniyetidir. Şöyle ki : Osmanlıda “padişah çoban, 
Türk Milleti de idare edilmesi gereken davar sürüsü olarak görülmüş, halk yığınları padişaha, 
onun devletine ve hanedanına hizmet için vardır; böylece halk, mutlak çobanı padişahın her arzusu 
ve her emrini, sorgusuz sualsiz derhal yerine getirmelidir” düşüncesi egemen olmuştur! Türkiye’de 
genel anlamda 1938 sonrası iktidara gelen siyasiler de, “partiler ve parti başkanları, milletvekilleri, 
bakanlar, bürokratlar vs…” aynı Osmanlıda olduğu gibi kendilerini “halktan ve kendi altındaki 
görevlilerden üstün görmekten, makam - mevki ve saltanat düşkünlüğünden, halkı “avam” diye 
küçümsemekten, halka hükmetmekten, yani bu zorba ve hastalıklı zihniyetten” maalesef 
kurtulamamışlardır! Oysaki hem kadim Türk Yasalarında hem de Kuran’ın tebliğ ettiği Gerçek 
İslâm’da, “insanların insanlık onuruyla yaşam hakkına saygı, toplumda eşitlik ve adaletin tesisi” 
olmazsa olmaz esaslardan olmuştur. İşte bu esasları dikkate almayan bir yönetim de ancak “hasta 
bir zihniyetin” ürünü olabilirdi!) Her şeyden önce insanlar ve insanlardan oluşan toplumlar bütün 
kişileriyle “sağlıklı bir zihniyete” sahip olmalıdırlar. ZİHNİYETİ ZAYIF, ÇÜRÜK, BOŞ VE YANLIŞ olan 
bir toplumun bütün çalışmaları boşunadır. İtiraf etmek zorundayız ki, bütün İslâm dünyasının 
toplumlarında hep yanlış zihniyetler hüküm sürdüğü içindir ki, doğudan batıya kadar İslâm 
memleketleri düşmanların ayakları altında çiğnenmiş ve düşmanların kölesi olmuştur. 

(Bu sözlerin üzerinden tam 96 yıl geçmiştir ve halâ bu acıklı durum maalesef değişmemiştir! 
Çağımızda buna en çarpıcı örneklerden biri, Kudüs ve Filistin’deki olaylardır; İsrail askerleri 
keyiflerince toprak gasp etmekte, İslâm topraklarını bombalamakta, Filistinlilere eziyet etmekte - 
hatta öldürtmekte, postallı İsrail askerleri camileri basıp, ibadet edenleri tartaklamakta, eşyalara 
zarar vermekte, hatta daha da vahimi Kuran’ları yırtıp, yerlere atıp çiğnemektedir!!! 

Anımsanacağı üzere Türk bandıralı barışçı - yardım gemisi bile İsraillilerce pervasızca saldırya 
uğramış ve Türkler öldürülmüştü!!! Hatta pek çok İslâm milletleri, batılı emperyalistlerin başa 
getirdiği idareciler ve kurdukları din veya etnik maskeli terör örgütleri ve tarikatlar aracılığıyla 
toplumsal bölünmeye, iç çatışmalara - iç savaşlara ve kaosa ortamına maruz kalmış, çeşitli acılar ve 
yıkımlar yaşamıştır ve yaşamaya devam etmektedir… (Irak, Suriye, Afganistan, Yemen, Libya, 



Cezayir vs… gibi çeşitli ülkeler) Öte yanda medeni (!) Avrupa ülkelerinde İslâm, siyasal strateji ve 
manevralarla “siyaset ve terör” ile adeta özdeşleştirilmeye çalışılmakta, Müslümanlar horlanıp, 
camiler saldırılara uğramakta, yakılmakta ve Müslümanlar katledilmektedir! Onlarca İslâm ülkesi 
de tüm bu korkunç haksızlıklara - zulümlere - İslâm’a yapılan bunca hakaretlere yalnızca ve yalnızca 
seyirci kalmaktadırlar!!! 

Ayrıca emperyalist batılılarca “Hıristiyan - Avrupalı ve beyaz” olarak benimsenen ve her açıdan 
desteklenen Grekler, 19. yüzyılın başından bu yana paha biçilmez Antik Türk Tarihi Mirası üzerine 
kolayca oturarak, kendilerine bir antik tarih senaryosu kurgulamışlardır; işte bu senaryo 
bahanesiyle Grekler, binlerce yıllık Türk toprakları üzerinde kendilerine, hiç yoktan bir devlet 
kurmuşlardır!!! O gün bugündür Grekler, topraklarını Türkler aleyhine genişletmektedir; 19. yüzyıl 
başından beri Türk topraklarını - Türk Adalarını işgal etmişlerdir ve halâ işgal etmeye devam 
etmektedirler!!! Türklerin elbette 1923 - 38 dönemi dışında) uluslararası arenada haklarını 
aramaması, Türklere ait olan gerçek antik tarihi ortaya koymamaları, hatta ne yazık ki pek çok 
sözde Türk tarihçinin “bilim dışı - asılsız Grek iddialarını ve kurgulanmış - senaryo antik tarihini” 
bilinçsizce tekrarlamaları, kimi Greklerin cüret ve küstahlığını artırmaktadır… 

Oysaki Kuran’da; 

o Yüce Allah, “Benim düşmanlarımla en şiddetli biçimde mücadele edin - savaşın ” emrini 
vermiştir!!! 

o [Tevbe Sûresi - Âyet 36: “Allah’a ortak koşanlar sizlerle nasıl savaşıyorlarsa, siz de 
onlarla topyekûn savaşın ve bilin ki Allah günahlardan korunanlarla beraberdir.”  

o Maide Sûresi - Âyet 82: “İnsanlar içinde, inananlara en yaman düşman olarak Yahudileri 
ve Allah’a ortak koşanları bulursun.” {Yani Peygamber İsa’yı tanrı yaparak, Allah’a ortak 
koşan Hıristiyanları}  

o Maide Sûresi - Âyet 51: “Ey inananlar, Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Sizden 
kim onları kendine dost edinirse, o, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalim toplumu doğru 
yola iletmez.” 

o Maide Sûresi - Âyet 64: “Yahudiler yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allah, 
bozguncuları sevmez.” 

o Mûlk Sûresi - Âyet 9: “Ey peygamber, kafirlerle ve ikiyüzlülerle uğraş, onlara karşı katı ve 
sert davran.” (yani Allah, Kuran ve Peygamber Muhammed’i tanımayan - inkâr edenlerle) 

o Rum Sûresi - Âyet 45: “Doğrusu Allah kafirleri sevmez.” 
o Mücadele Suresi - Âyet 20: “Allah’a ve elçisine düşman olanlar, işte onlar en alçaklar 

arasındadır.” 
o Furkan Sûresi - Âyet 52: “Kafirlere boyun eğme ve bu Kuran ile onlara karşı büyük cihat 

et.” ve daha pek çok Âyet…] 

Emperyalist batılılar, kendilerinden saymadıkları (yani Yahudi veya Hıristiyan, Avrupalı ve beyaz ırk 
görmedikleri) milletleri hep aşağılamış, onlara hak - hukuk, adalet ve insanca yaşam hakkı 
tanımamıştır. Allah’a ortak koşarak “Allah’ı, Onun İlâhi Vahiy Kitabı Kuran’ı ve Peygamberi 
Muhammed’i inkâr eden” bu saldırgan ve bozguncu emperyalist batılılara karşı bir tek Mustafa 
Kemal Paşa, Allah’ın emrettiği gibi fiilen mücadele etmiş - kahramanca savaşmış ve onları dize 
getirip, hem kendi vatanını - milletini kurtarmış, hem İslâm’ı kurtarmış, hem de tüm dünya mazlum 
milletlerine umut ışığı olmuştur. Ya O'ndan sonra neler olmuştur??? Çağımızda bunca İslâm ülkesi 
varken, bunca İslâm olduğunu iddia eden Müslüman devlet liderleri varken ve ellerinde bunca 
zengin kaynaklar ve olanaklar varken, ayrıca Allah’ın, “bunlar benim ve sizlerin düşmanıdır” diye 
açıkça Kuran’da bildirdiği halde onlar, emperyalist Batılılara halâ biat etmeye devam 



etmektedirler!!! Böylece Batılılar da onların sayesinde güçlenip, rahatça dünyaya hükmetmektedir! 
Peki bu Müslüman liderler inandıkları - iman ettikleri Allah’ın emirlerini neden yerine 
getirmemektedir? Neden Müslüman halklara yapılan bunca haksızlığa, zulme ve katliama seyirci 
kalmaktadır? Böyle inanç mı olur??? Şurası muhakkak ki, onların İslâm’ı, Kuran’ın tebliğ ettiği 
Gerçek İslâm değildir.) 

      İslâmiyet’i kabul eden milletler, İslâm dininin açık seçik çok büyük, çok kıymetli esaslarını ve 
gerçeklerini olduğu gibi anlamamakta inatçı davrandılar. Bu yüzden İslâmiyet’e girmiş olan 
birçok milletler (ki Türkler de bunlar dahildir), İslâm oldukları halde çökme, yokluk ve gerileme ile 
karşı karşıya kaldılar. Geçmişlerinin yanlış - boş alışkanlık ve inançlarını (hurafeleri) İslâmiyet’le 
karıştırdılar ve İslâm gerçeklerinden uzaklaştıkları için, kendilerini düşmanlarının tutsağı yaptılar. 
Oysa ki Türk toplumunun geleneklerinin pek çoğu İslâm gerçeklerine uygun ve yakındı. Ama 
Türkler, bulundukları ve yaşadıkları bölge - yer bakımından bir yandan İran, öbür yandan Arap ve 
Bizans milletleriyle temas halindeydiler ve Türkler, bu milletlerin yanlış âdetlerinden, kötü 
yönlerinin tesirinden kendilerini kurtaramamışlardır. Bu durum Türklerde karmakarışık, insani ve 
bilimsel olmayan zihniyetler doğurmaktan geri kalmamıştır. (Bunlardan biri de Osmanlı 
zihniyetidir.) 

     Bu saydığım nedenlerden başka asıl bizim milletimizin ve özellikle aydınlarımızın çok dikkatle, 
çok önemle göz önünde tutması gereken bir neden vardır ve bence bu neden, şimdiye 
dek  ilerleyemeyişimizin - geri kalışımızın ve memleketimizin bir baştan bir başa harabeye 
dönmesinin gerçek nedenidir. İslâm dünyası iki ayrı sınıf toplumdan oluşur; biri çoğunluğu 
oluşturan halk, öbürü azınlığı oluşturan aydınlar. Bozuk zihniyetli milletlerde büyük çoğunluk - 
yani halk başka zihniyete, aydın denen sınıf başka zihniyete sahiptir. Bu iki sınıf arasında tam bir 
zıtlık ve tam bir karşıtlık vardır. Aydınlar ana kitleyi - halkı kendi hedefine sevk etmek ister: halk 
ise bu aydın sınıfa uymak istemez. Halk da başka bir yön belirlemeye çalışır. Aydın sınıfı, kitlenin 
çoğunluğunu telkinle, kendi amacına göre inandırmakta başarılı olamayınca, başka araçlara 
başvurur; halka karşı kibirli olmaya, halka hükmetmeye, halkı zorla ve kendi keyfine göre 
yönetmeye kalkar. Şimdi asıl önemli noktaya geldik; halkı zorla - keyfi idareyle, ona 
hükmetmekle, kendi hedefimize götürmekte başarılı olunamadığı görülmüştür. (Osmanlıda 
yabancıların - batının dayatmasıyla yapılan sözde reformlar - Tanzimat dönemi reformları, 1. ve 2. 
Meşrutiyetler, hep başarısız olmuştur.) 

      Aydın sınıfın bu konuda başarılı olabilmesi için, aydın sınıf ile halk arasında doğal bir uyum 
olması gerekir. Yani aydın sınıfın halka aşılayacağı fikirler, halkın ruh ve vicdanından alınmış 
olmalıdır. Halbuki bizde böyle mi olmuştur? O aydınların aşılamaya çalıştığı fikirler, milletimizin 
ruh derinliğinden alınmış fikirler midir? Kuşkusuz ki hayır. Aydınlarımız içinde çok iyi düşünenler 
vardır, fakat genel olarak şu hatamız vardır ki; araştırmalarımıza ve incelemelerimize temel 
olarak, çoğunlukla kendi ülkemizi, kendi tarihimizi, kendi geleneklerimizi, kendi özelliklerimiz ve 
ihtiyaçlarımızı almayız. Aydınlarımız belki bütün dünyayı, bütün milletleri tanır, ama kendi 
milletini tanımaz – bilmez! 

      Aydınlarımız, “başka milletler nasıl mutlu oldularsa, kendi milletimi de o yolla mutlu edeyim” 
derler; fakat düşünmeliyiz ki böyle bir teori hiçbir devirde başarılı olamamıştır. Bir millet için 
mutluluk olan bir şey, başka bir millet için felâket olabilir. Onun için millete gideceği yolu 
gösterirken, dünyanın her türlü ilminden - keşfinden, ilerlemesinden -teknolojisinden 
yararlanalım, ama unutmayalım ki asıl temeli kendi içimizden (özümüzden) çıkarmamız gerekir. 



      Milletimizin TARİHİNİ, GELENEKLERİNİ - KÜLTÜRÜNÜ - RUHUNU, sağlıklı ve dürüst bir görüşle 
görmeliyiz. İtiraf etmeliyiz ki, halâ fikir bakımından aydın gençlerimiz ve halk arasında uyum 
gerçekleşmiş değildir. (Yıl 2019, söz konusu bu uyum, maalesef halâ gerçekleşememiştir; çünkü 
gerçekleşmesi istenmemiştir!) Bizim milletimiz çok temiz kalpli, çok asil ruhlu, ilerlemeye çok 
yetenekli bir millettir. Eğer milletimiz, karşısındakilerin kendisine içtenlikle hizmet ettiğine 
inanırsa, her türlü hareketi kabule derhal hazırdır, ancak bunun için aydınların her şeyden 
önce millete güven vermesi gerekir. Bunun için idealimizi - hedefimizi açıkça ifade etmemiz 
gerekir. (Kanaatimce günümüzde buna en güzel örnek de İstanbul Belediye Başkanı Sayın Ekrem 
İmamoğlu olsa gerek; halk O'nun içtenliğine -doğruluğuna - vatanseverliğine inanmış - O'na 
güvenmiş ve O'nu içtenlikle bağrına basıp - kucaklamıştır.)  

      Gençlerin kardeşleriyle, anababalarıyla, deneyimli yaşlılarla ve İslâm ruhuna sahip şerefli 
gerçek din âlimleriyle birlikte çalışarak başarıya ulaşacakları kesindir. Ama bütün iyi niyete, 
gösterilen sabra, birlik ve dayanışmaya karşın, en doğru zihniyetleri, birliği ve idealleri bozmaya 
çalışacak insanlar olacaktır. Öylelerine (bozgunculara) karşı tüm millet bireyeri çok şiddetli 
karşılıkta bulunmalıdır. Öylelerine karşı hepimizin ezici bir kitle halinde bulunmamız, en zorunlu 
bir vicdan gereğidir. Bozgunculuk yapan kişilere hoşgörü asla gösterilmemelidir. BİR MİLLETİN 
MUTLULUĞUNA, ŞEREFİNE, NAMUSUNA, TOPRAKLARINA GÖZ DİKMİŞ İNSANLARA ASLA 
MÜSAADE EDİLEMEZ. HİÇ KİMSE BÖYLE BİR ŞEYE MÜSAADE ETME HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR. 
(Oysaki 1938 sonrası Türkiye’de, Türk Milletinin aleyhine konuşan, milletin birlik ve beraberliğini 
bozmaya çalışan, ülkemize nifak tohumları eken bu tür bozgunculara maalesef izin verilmiştir! 
Kanımızca bu asla bağışlanmaması gereken, vatan aleyhine işlenmiş çok büyük bir suçtur.) 

      Özellikle bizim milletimiz, milli kimliğini - milliyetini bilmemenin çok acı cezalarını çekmiştir. 
Osmanlı İmparatorluğu içindeki çeşitli toplumlar hep milli inançlarıyla - milliyet idealinin gücüyle 
kendilerini kurtarmışlardır. (Onlar, milli dil - din ve kültürlerine yüzyıllarca sımsıkı sarılarak, okulları 
ve kiliseleri aracılığıyla “milli bilinçlerini” korumuşlardır; hatta Osmanlı padişahları, Türkler dışında 
gayrimüslim tüm toplumlara ve de Araplara bu hususta salt izin vermekle kalmamış, onları bu 
hususta teşvik ederek, desteklemiştir!) Biz ise ne olduğumuzu, onlardan farklı, onlara yabancı bir 
millet olduğumuzu, sopa ile içlerinden kovulunca anladık. Gücümüz zayıfladığı anda bizi hor ve 
hakir gördüler. Anladık ki kabahatimiz, kendimizi unutmakmış!  

      DÜNYANIN BİZE SAYGI GÖSTERMESİNİ İSTİYORSAK, ÖNCELİKLE “HİSSİ, FİKRİ VE FİİLİ OLARAK, 
BÜTÜN DAVRANIŞ VE HAREKETLERİMİZLE” KENDİ BENLİĞİMİZE VE MİLLİYETİMİZE SAYGI 
GÖSTERMELİYİZ. BİLELİM Kİ MİLLİ BENLİĞİNİ – KİMLİĞİNİ BULAMAMIŞ MİLLETLER, BAŞKA 
MİLLETLERİN AVI OLURLAR. MİLLİ VARLIĞIMIZA DÜŞMAN OLANLARLA DOST OLMAYALIM. 
(Müttefik de olmayalım) BÖYLELERİNE KARŞI BİR TÜRK ŞAİRİN DEDİĞİ GİBİ;  

“TÜRKÜM VE DÜŞMANIM SANA, KALSAM DA BİR KİŞİ” diyelim. 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, Konya Konuşması - 20 Mart 1923 

(Kaynak: Atatürkçülük - Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri, Milli Eğitim Bakanlığı Yay.,  
Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 2001, s. 267-77) 
===================================== 

Dostlar, 

Biz, Tanrı da olsa, -kutsal kitabında vs.- barışçıl - hoşgörülü olsun istiyoruz.. 
İnanan - inanmayan .. gibi ayrımları hiçbir gerekçe ile kabul etmiyoruz... 



Büyük ATATÜRK'ün görkemli uyarısına bağlıyız : "Yurtta barış, dünyada barış!" 
 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın ülkemizde ve Dünyada kutlu ve mutlu  
olmasını diliyoruz. 

Bu eşsiz bayramı çocuklarımıza ulusal egemenliğin anlamını bayram havasında kavratmak için  
bir fırsat olarak kullanmalıyız.. 

“HİÇBİR ULUSUN ALEYHİNE OLMAYAN BİR BARIŞ YOLU BİZİM İLKEMİZ OLACAKTIR...”  
Mustafa Kemal ATATÜRK 

Ve başta iktidar olmak üzere her - ke - se bir kez daha, altını çizerek anımsatıyoruz : 

• "Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki; onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, 
mahvolur..." / Mustafa Kemal ATATÜRK 
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