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CHP Genel Baèkan
Klçdaroålu: “Türkiye’yi,
Millet Egemenliåinden
Baåmsz Tanmlamak
Mümkün Deåildir”

 “Çaådaè Türkiye’yi, onun

bütün kazanmlarn,
bugün ulaètå düzeyi ve
gelecek tasarmn, millet
egemenliåinden baåmsz
tanmak ve tanmlamak
mümkün deåildir.”
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu da yaptığı konuşmada
TBMM’nin 92. kuruluş yıldönümünü
kutladı.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere, Birinci Meclis’in
bütün üyelerini minnet ve rahmetle
andığını ifade eden Kılıçdaroğlu, bir
üyesi olmaktan gurur duydukları bu
Meclis’in, “Hakimiyet milletindir”
haykırışıyla yola çıkanların kurduğu
bir Meclis olduğunu söyledi.

Kurtuluş Savaşı’nı yürüten,
Cumhuriyeti kuranın bu Meclis
olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu,
sözlerini şöyle tamamladı:
“Osmanlı’da ilk kurulan Meclis-i
Mebusan’dan bu yana, bu Meclis’in
sesinden rahatsız olanlar olmuştur.
Bu Meclis’in, yani yasamanın sesini
kısmak isteyenlerin, onun yerine
yürütmenin iradesini koymak
isteyenlerin, bilmesi gereken bir
noktanın altını hep beraber çizmeliyiz:
Bu Meclis, bu halk, ne istibdada, ne
işgalcilere, ne ara dönemlere boyun
eğmiş, hep sonunda yetkilerini yeniden
kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin
demokratikleşme tarihi, bu Meclis’in
yetkilerini savunma ve genişletme
tarihidir. Bugün dahi bu Yüce
Meclis’in yetkilerine göz dikenler,
bu hususu hiçbir zaman akıllarından
çıkarmamalıdırlar.
Biz ne dersek diyelim, halkımız engin
bir sağduyuyla elindeki değerleri
biliyor. Hangi dönemde, kim, ne
tür sapmalara neden olursa olsun,
Cumhuriyet devrimi daima doğru
istikamette yürümüştür ve yürümeye
de devam edecektir. Elbette ki
Türkiye’nin temel yönelişi doğrudur
ve elbette ki Türkiye’nin bugünü
dününden, yarını da bugününden
farklı olacaktır. Ve elbette ki ‘Türkiye
Cumhuriyeti, ilelebet payidar
kalacaktır.’

MHP Genel Baèkan Bahçeli:
“Türk Milleti, 92 Yl Önce
Demokraside Karar Kld”

Kendileri açısından, “Egemenlik
milletindir” kavramının, ontolojik
bir anlam ifade ettiğini dile getiren
Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
“Çağdaş Türkiye’yi, onun bütün
kazanımlarını, bugün ulaştığı
düzeyi ve gelecek tasarımını, millet
egemenliğinden bağımsız tanımak ve
tanımlamak mümkün değildir. Daha
yolun başında dile getirilen egemenlik
milletindir haykırışı, hem işgale karşı
millî bir itiraz hem de işgalcilere
karşı topyekün direnme iradesi
olarak ortaya çıkmıştır. Egemenlik
milletindir haykırışı, hem zafere ve
kurtuluşa inancın parolası hem de
zaferden sonraki büyük devrimin,
modern Türkiye’nin hangi temelde
şekilleneceğinin habercisidir.”
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 “23 Nisan 1920 tarihi,

Ankara’nn çorak ve
bataklk yaylasnda yeni
bir umudun, yeni bir
baèlangcn ve yeniden
ayaåa kalkèn müjdesi
ve emperyalizmin
vatan topraklarnda
barnmayacaånn kararllk
duyurusu olmuètur.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin,
her şeyden önce, bağımsızlığa
duyulan bağlılığın, esarete gösterilen
tepkinin ve millet egemenliğine karşı
vazgeçilmez sadakatin adı ve tanımı
olduğunu vurgulayan MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli, “Millî varlığın
mukaddes bir bütün olduğunun ispatı,
parçalanamaz ve el uzatılamaz bir
değer olarak bayraklaştığının teyit ve
temini, çatısı altında bulunduğumuz
kutlu Meclisimizin başarısıyla ve
garantisiyle cihana duyurulmuştur”
diye konuştu.
“Fedakârlık, burada zirveye tırmanmış,
vatan ve millet sevgisi buradan
özgürlük kıvılcımını tutuşturmuştur”
ifadesini kullanan Bahçeli, şöyle devam
etti:
“23 Nisan 1920 tarihi, Ankara’nın
çorak ve bataklık yaylasında yeni
bir umudun, yeni bir başlangıcın ve
yeniden ayağa kalkışın müjdesi ve
emperyalizmin vatan topraklarında
barınmayacağının kararlılık duyurusu
olmuştur. Büyük Millet Meclisi,
bir yanda cepheleri yönetirken, öte
yanda bağımsız ve onurlu yaşamanın
esaslarını belirlemiş, bu uğurda ne
gerekiyorsa da yapmıştır.
Bu Meclis’te millî vicdanın geleceğe
ait bütün arzu ve beklentileri bir araya
gelmiş, Cumhuriyetimiz bu ortam
içinde yeşermiş ve filizlenmiştir. Aynı
anda, hem savaşan hem de meşruiyet
çizgisinden ayrılmayarak, demokrasiyi
kendisine pusula ve millet iradesini
tek güç kaynağı olarak tayin eden
böylesi demokratik müessese yapısına,
o zamanki şartlar altında tesadüf
etmek bir, iki istisna dışında neredeyse
imkansızdır.”
Türk milletinin, 92 yıl önce
demokraside karar kıldığını, iradesinin
her şeyin önünde ve üstünde olduğunu
haykırdığını, bunun dışındaki her yol
ve tercihe kapalı olduğunu açıklıkla
ispatladığını vurgulayan Bahçeli,
“Bu nedenle ihtilal girişimleri, darbe
düşünceleri veya demokrasinin
anlamını bulanıklaştıracak fikir ve
siyaset uygulamaları Gazi Meclisimizin
birikim ve kazanımlarına saygısızlık,
tahammülsüzlük ve inkârcılık
anlamına gelecektir.” şeklinde konuştu.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin,
milletin bütünüyle birlikte yaşamasının
teminatı ve güvencesi olduğunu
vurgulayan Bahçeli, “Bin yıllık
kardeşliğin ileri ve son merhalesidir”
dedi.

