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Yetmi ş beş yıl önce Türk Milletinin egemenlik hakkının tek 
temsilcisi olan Tiirkiye Biiyiik Millet Mecli si. Cumhuri ye ti ilan 
etti. Egemenliğin kayıts ız şartsız millete ait olmas ı. Meclisimizin 

kunılu ş tarihi olan 23 Nisan 1920 günlinden beri kes in bir ge r
~· e kti . Millet egemenliğini, tarihin en biiyük devlet adamlarından 
biri olan. eşsiz asker ve dahi devriınci ATAT ÜRK halkla omuz 

omuza çalışarak bize tanıttı. Birinci Dünya Sava ş ından sonra Os

manlı imparatorluğu parçalanmış ve elimizde kalan son vatan 
parças ı da işgal edilmeye başlanmıştı. Bu gidişe tarihin her dö
neminde özgür ve bağımsız yaşamayı ilke edinen Biiyiik Mille
timizin tahammül etmesi imkan s ızdı. Yenilgi yi belgeleyen 
Mondros Miitarekesinden hemen sonra Anadolu ve Rumeli'de 
vatansever Halkımız çeşitli yerel direni ş örgütl eri kurınu ş lar. he
men her yerde kongreler toplayarak halkın egemenliğ ine nas ıl 

sahip olacağını gösterınişlerdi. Pek çok yerde olu şan bu kurtuluş 
örgütleri Milletimizin iradesini a racısız olarak be lirtm~siydi. i ş

te bu geni ş kapsamlı büyük milli hareketin önderi olarak bütün 
halk örgiitleri!1i birleştiren ve onları "Türkiye Biiyük Millet Mec
li si''nin çatısı altında toplayan Büyük Önder ATATÜRK 'tiir. 



Böylece bir geniş halk hareketi biitlin Anadolu ve Rumeli 'yi ku
caklayan tam anlamıyla milli bir nitelik almış, Yiice Meclisimi
zin çalışınaya başlamasıyla Tiirk Milleti, bir daha asla vazgeç
n~emek üzere kendi kaderine kendisi sahip çıkmıştır. 

Milletin egemenliği düşüncesi, kurtuluş yolunu açan tek ça
re oldu. Her yanından işgal edilmeye başlanan vatanımızı iiç yıl 
içinde kurtararak biiyük bir zafer kazanan Milletirniz, emperya
lizmin aınansız ve ezici baskısı altında benliklerini yitirme aşa
masına gelen pek çok ulusa da cesaret, güven ve azim vermiş. 
böylece Kurtuluş Savaşımız dünya tarihinin gidişini değiştiren 

göz kaınaştırıc ı bir zaferi e noktalan m ı ştır. 

Bu akıllanı durgunluk veren başarıyı sadece kendi emeği ve 

çabası ile sağladığının bilincine varanTiirk Milleti. Ylice Mecli 
simizin çatısı altında milli egemenlik ilkesini daha da geliştirmek 
istek ve azmini belirtmiş, bu iradesini de Cumhuriyeti kabul ve 
ilan etmekle göstermiştir. Böylece 29 Ekim 1923 tarihinden iti 
baren Türkiye biiyük ve geri döniilnıez bir çağdaşlaşma ve uy 
garlaşma süreci içine girmiştir. 

M i Ileti n kay ı ts ız şartsız listlinliiğline, biitiin vatandaşları n 
eşi tl i ği ne ve özgiirl üğiine dayanan gerçek bir cu mhu ri yet, de
mokrasi ile özdeştir. Bu bakımdan Cumhuriyetin ilanı. Tiirk Mil 
letinin demokrasi rejimini içtenlikle benimsernesinin de somut 
bir simgesi olmuştur. Uygarlık ve çağdaşlık yarışına girmek bir 
zonınluluktu. Aksi takdirde Kurtuluş Savaşı öncesindeki ağır fe
laketlere yeniden uğramak kaçınılaınazdı. Üçyiiz yıl dünyanın en 

önde gelen devletlerinden biri olarak insanlığa özellikle hoşgörü 



dersi vermiş, yüksek bir kUltüre sahip Osmanlı İmparatorluğu, 
geriye kalan liçyüz yıl içinde ilkönce ağır, sonra da hızlı bir çö

küş sürecine girmişti. Çeşitli tarihsel. toplumsal ve kültiirel se
bepleri olan bu çöküş, Birinci Dünya Savaşını kaybetmemizle 
noktalanmıştı. Şimdi, yeni kurulan Cumhuriyetimizde bu sürecin 

tersine çevrilmesi, kaybedilen zamanın hızla kazanılınası gereki 
yordu. Bunu sağlamak için iki temele dayanmak gerekti :Eşitlik 
ve özgürlük içinde tanı bir demokrasi ile sürekli bir barış. 

Cumhuriyetimizin niteliğinde zaten saklı bulunan demokra

tik ruhu harekete geçirmek, gerekli altyapının kurulması il e sağ
lanabilirdi . Böylece 1923 yılından itibaren tarihin en hızlı ve ba 
şarılı devrimini Milletimiz gerçekleştirdi. 1937 yılının sonuna 

kadar süren bu eşsiz devrim atılıını ileTiirk topluımı uygar bir 
demokrasinin biitün gereklerini yerine getirecek bir altyapıya ka

vuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanı seçtiğ i 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ile elele, Millet iradesinin tek 

temsilcisi olarak bu devrimleri gerçekleştirıniştir. Yirminci yiiz
yıl sona ererken yakın tarihe baktığırnız zaman, bu yüzyılda ya

pılıp yirmi birinci yüzyıla geçen tek devrimin Türkiye 'de ger
çekleştiğini saptarız. Bunun da sebebi açıktır: Türk devrirninde. 
başladığı andan itibaren tam bir demokrasiye geçiş tek hedefti . 
Bu devrim Milletimizin uygarlık ve çağdaşlık beklentisini ger

çekleştirecek tek yoldu. Bu sebeple başanya ulaşıldı. Gerçekten 

sadece 22 yıllık bir hazırlık dönerninden sonra 1945 yılında Mil 

letin daha iyi temsiline ve demokrasiyi geliştirmeye imkan sağ 

layan çok partili siyasal hayata geçildi. Y iizlerce yıl sliren kişisel 



egemenlik rejiminin yerine bir Cumhuriyet kurulduktan sadece 

22 yıl sonra demokrasinin yerleşmesini sağlamayı Türkl erden 

başka hiçbir millet başaramamıştır. Bugün 75 inci yıldönümünü 
kutladığımız Cumhuriyetimizin üçte ikilik süresi, yani tam elli 

yılı, çok partili demokratik rejim içinde geçti ve geçiyor. Demok
raside en ileri gittikleri kabul edilen ulusların bile bu rejimi yüz

lerce yıllık acı ve kanlı gelişmelerden soıua sağladıkları dlişiinii 

llirse , Türkiye Cumhuriyetinde demokrasinin kurulması bir bii 

yük evrensel başarıdır. Bu nedenle, akıl alımız derecede kısa bir 
zamanda erişilen demokrasi sürecinde elbette bazı duraklamalar 

göriilmiiştiir. Ama bunu son derece doğal kabul etmek gerektir. 
Zira böylesine kısa bir sürede her tiirlii zorluğa rağmen sonuçta 

başarılı bir demokrasi kurup işietebilmek gerçekten kıvanç ve 
umut verici biiyük bir gelişmedir. 

Cumhuriyetiıniz, ikinci temeli de kendine dayanak yaptı : 

Türk Milleti 1922 yılından beri barış içinde yaşıyor. Birleşmiş 
Milletler kararı ile 1950 yılında dünya barışı için Kore 'ye asker 
göndermemiz ve 1974 yılında, soykırıma uğratılınak üzere bulu
nan Kıbrıslı kardeşlerimizi kurtarmak için uluslararası andiaş 

ınalara ta~amen uygun olarak yaptığımız müdahale dışında Tür
kiye Cumhuriyeti 75 yıl boyunca hiçbir savaşa katılmamış, bü
Hin anlaşmazlıkları barış içinde çözmek için elinden geleni yap
mıştır. Bu bakımdan da Cumhuriyetimiz büyük bir "barış zaferi'' 

kazanmıştır. 

Cumhuriyeti kuran ve yaşatan Türkiye Biiyük Millet Meclisi 
adına "Kültür. Sanat ve Yayın Kurulu", coşku ile kutladığımız 
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75 inci yıldönümü dolayısı ile Aziz ve Soylu Milletiınize ve bü
tün İnsanlığa şu gerçeği bir kez daha hatırlatınayı görevi sayar: 
Türkiye Cumhuriyeti sonsuzluğa kadar yaşayacaktır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi önümüzde, yeni açılan dönemde bir yan
dan demokratikleşme, bir yandan da barışı konıma ve kollama 
uğrunda her türlü çabayı gösterecektir. 

Yüce Milletimizin bu mutlu gününü kutlarken, bizlere bu bü
yük bahtiyarlığı yaşatan, bunun için de canlarını feda eden Aziz 
Şehitleriınizi ve yalnız Milletiınize değil, bütün mazlum ulusla 
ra rehber olan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK '[i. 
Cumhuriyeti n k urul ması için akıl al ınaz fedakarlı k la çalışan kah
raınanlarımızı ve bu dünyadan göçınüş bütün büyükleriınizi ralı 

ınetle, minnetle anıyoruz. 

Demokrasinin çok sesliliği ile barışçı. hoşgörülü, onurlu. 
mutlu bir hayat içinde varlığımız kuşaklar boyu sürdüriilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Bu gerçeği iç
tenlikle yurttaşlarıınıza; insanlığın da aynı ortaında barış içinde 
yaşaması dileklerimizle birlikte, saygıyla bildiririz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 

29 Ekim 1998 
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