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Milli bayramlarımızı kutlama törenleri yasak mı edildi?
Tören yapmayacağız.
Ama bayramlarımızın temelindeki olguyu daha güçlü olarak “anacağız!..”

Milli mücadelemizin başlatıldığı gün olan 19 Mayıs 1919’u daha da iyi kavrayacağız.
O günün anlamını ve bizlere ilettiği mesajı daha derinden bilinçlerimize kazıyacağız.
Resmi törenleri mi kaldırdınız?
Sivil kutlamalarla halkın saflarını daha da sıklaştırmasını sağlayacağız.
Meydanlarda omuz omuza olmayı başaracağız.
Milli Eğitim Bakanı, 19 Mayıs’ın resmi törenlerle kutlamasının yasaklanmasını şu takiye yüklü sözlerle
savunuyor:
- Biz 19 Mayıs’larımızı daha görkemli, daha etkin kutlayacağız, halkın daha etkin katıldığı kutlama
şekli olsun istiyoruz. Vatandaş katılsın istiyoruz.
Demek ki, bu yasaklamanın merkezinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Mayıs’ın daha görkemli
kutlanması için bu yasağın konulduğunu söylüyor.
O zaman da görkemli kutlayacağız.
Daha etkin olacağız meydanlarda, Atamızın manevi huzurunda saygı duruşu yaparken daha “etkin”
bir duruş içinde olacağız…
Madem öyle istiyor milli eğitimimizden sorumlu olan kişi, o zaman tüm vatandaşlar katılacak kutlama
etkinliklerine…
Etkin, görkemli ve çok daha geniş bir vatandaş katılımını sağlayacağız.
Bakanımız, 19 Mayıs törenlerine geçmişte 200 bin öğrencinin katıldığını söylüyor.
200 ile çarpacağız bu rakamı!..
Bakanımız bu törenler nedeniyle öğrencilerin derslerinden kaldığını söyleyerek itiraz ediyor.
Ancak Milli Eğitim Bakanımız, bu 200 bin öğrencinin milli mücadelenin başladığı günü kutlayarak, o
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mücadelenin özünü, nedenlerini ve koşullarını bilinçlerine aktardıklarını ve bunun ise, “milli eğitim”in
edinilmesi gereken en temel dersi olduğunu bir türlü kavrayamıyor…
İşte 19 Mayıs 2012 Cumartesi günü bu bilinci taşıyacağız genç kuşaklarımıza, öğrencilerimize, tüm
halkımıza…
O mücadelenin Dünya’nın tüm mazlum uluslarının emperyalizme karşı mücadelelerinde yol gösterici
olduğunu, umut oluşturduğunu anlatacağız.
Ve sonra tam bu noktada o emperyalist ülkelerin milli kurtuluş hareketlerine niçin düşman olduklarını
anlatacağız.
Ve sanıyoruz 19 Mayıs’ın ardından gelen 20 Mayıs sabahında başta gençler olmak üzere bütün halk,
Dünya’nın tüm zenginliklerini vahşice sömürmeyi ekonomilerinin temel felsefesi haline getirmiş olan
o emperyalist ülkelerin niçin 19 Mayıs 1919’u unutturmaya çalıştıklarını [bir kez daha] anlayacak ve
ulaştığımız bu anlayışı hep birlikte kutlayacağız.
Kutlu olsun!
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