TBMM Başkanı İzgi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Sempozyumuna katıldı

"Kongrelerde Cumhuriyetimizin
temel taşları konulmuştur"
T B M M Başkanı Ömer İzgi. Erzurum ve Sivas kon
grelerinde. Cumhuriyet'in temel taşlarının konulduğunu belirtti.
(iii/i Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Mer
kezi tarafından 27 Mayıs'ta düzenlenen "Erzurum ve Sivas
Kongreleri" konulu sempozyuma katılan İzgi. Türkiye Cumlıuriyeti'nin kuruluşunda söz konusu kongrelerin önemini anlat
tı. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşması'yla çok ağır koşulların kabul edildiğini, ancak Türk ulusu
nun tarihten silinmesine yol açacak bu anlaşmaya büyük tep
kiler gösterildiğini kaydeden İzgi, "Tarihin hiçbir döneminde
bağımsızlığından ödün vermeyen soylu ulusumuz bu sözde an
laşmayı benimseyip uygulayamazdı." dedi. İzgi. konuşmasını
şöyle sürdürdü:
"Gerçekten o güne kadar hareketsiz, sessiz bir toplum
görüntüsü veren ulusumuz. 30 Ekim 1918 tarihinden baş
layarak gerçek bir şahlanışın içine girdi. Ateşkesin duyul
masından henüz 5 gün geçtiği halde, o dönemin ulaşım ve
iletişim olanakları da düşünüldüğünde, ülkemizin en doğusun
da bulunan Kars'ta bir İslam Şurası kuruldu. Şu ana kadar
yapılan saptamalara göre. Erzurum Kongresi ne kadar yurdun
çeşitli yerlerinde 11 kongre toplanmıştır. Bunların hepsi yerel
niteliklidir. O yörelerde yaşayan yiğit ve hiçbir tehlikeden
korkmayan yurtseverler haklı olarak ilk planda kendi böl
gelerini kurtarma çabası içine düşmüşlerdi."

Izgi'den teknoloji uyarısı
T B M M Başkanı Ömer İzgi. Türkiye'nin kalkınma yarışı
ve çağdaş uygarlık hedefinden kopmaması için bilgi top
lumuna ulaşmanın koşullarını ulusal bir politika çerçevesin
de ele almasının ihmal edilemeyecek bir zorunluluk ol
duğunu söyledi.
Türkiye Bilişim Şurası'nın açılışında konuşan İzgi. Tür
kiye'nin güçlü toplum, güçlü devlet konumuna geçebilmesi
için sınırları dışındaki girişimleri dikkatle değerlendirmesi ve
geride kalmaması için gereken her türlü çabayı göstermesi
gerektiğinin altını çizdi.
Bilişim teknolojilerinin sanayi devriminden daha köklü
değişikliklere neden olduğuna işaret eden başkan İzgi, artık
bilginin ve teknolojilerin öne çıktığını hatırlattı.
Ülke ve toplumların ürettikleri bilgi ile uluslararası plat
formlarda söz sahibi olacaklarını kaydeden İzgi. bunun far
kına varan ülkelerin, gelişmelere ayak uydurabilmek için
çalışmalarına çok önceden başladıklarını, bu çerçevede
ulusal politikalar belirleyerek iş dünyasına ve vatandaşlarına
rekabet yeteneği kazandırmanın mekanizmalarını kurduk
larını anlattı. "Bunun sonucunda gelişmiş ülkeler olağanüstü
iyileşmeler sağladılar" diyen İzgi. günümüzde eğitimin özel
likle internet teknolojisindeki gelişmelerle yeni boyutlar
kazandığını dile getirdi. İzgi. konuşmasını şöyle sürdürdü:

Erzurum Kongresi'nin ulusal birliğe gidişin ilk büyük
adımı olduğunu vurgulayan İzgi, Erzurum ve Sivas kongreleri
arasında 4 büyük yerel kongre daha yapıldığını belirterek, şöy
le devam etti:
"Mustafa Kemal Paşa büyük bir azimle bu yerellik
düşüncesine karşı çıkmış, ulusal örgütün kurulması için sonun
da Sivas'ta büyük kongrenin toplanmasını sağlamıştır. Sivas
Kongresi'ne ilk kez ulusumuzun büyük bir bölümünden gelen
delegeler katılmışlardır. Bu kongre iki açıdan büyük önem
taşır. Atatürk, kongrenin açılışında büyük bir güçle kendini
duyuran manda' yandaşlarının isteklerinin reddini sağlamıştır.
Artık bu konu gündemden silinmiştir. Diğer bir önemli sonuç
ise bu kongrede Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti'nin kurulmasıdır. Bu dernek, giderek güçlenecek ve
İstanbul hükümetine isteklerini yaptırtacak iktidara sahip
olacaktır. Meclis-i Mebusan'ın son kez de olsa toplanarak
Misak-ı Milli kararını alması. Sivas Kongresi çalışmalarının
ürünüdür."
Erzurum ve Sivas kongrelerinde Cumhuriyetimizin temel
taşlarının konulduğunu belirten İzgi, her iki kongreyi bilimsel
\önden araştırıp incelemek amacıyla sempozyum düzenlen
mesinin gurur duyulacak bir girişim olduğunu söyledi. İzgi,
sempozyumda yapılacak tartışmaların ve sunulacak bildirilerin,
Türkiye Cumhuriyetinin tarihinin önemli noktalarının daha da
açığa kavuşması yolunda büyük katkılar sağlayacağını söz
lerine ekledi.
"Bir yönetim uzmanının dediği gibi, internetle görün
meyen bir kıta oluşmuştur. Bu kıtada kendine sağlam bir yer
edinemeyen
ülkeler
görünen
kıtalardaki
yerlerini
koruyamayacaklardır. Bilimi, teknolojiyi ve bilişimi yaşam
biçimi haline getiren ülkeler bugün gelişmişliğin ve kalkın
mışlığın doruğuna ulaşmışlardır. Bu yüzden, eğitime ve
eğitimde teknoloji kullanımına, internete yapılan yatırım ül
kenin geleceğine yapılan yatırımdır."
Türkiye'de de vatandaşların, kurumların ve devletin bilişim
teknolojilerinin bilgi üretme ve bilgi paylaşma aracı ol
duğunu ve bundan en üst düzeyde yararlanılması gerektiğini
kavramasıyla bilgi çağının yakalanabileceğini anlatan İzgi.
"Ülkemizin kalkınma yarışından ve çağdaş uygarlık hedefin
den kopmaması, bilişim alanında dünyada yaşanan geliş
melerin gerisinde kalmaması için bilgi toplumuna ulaşmanın
bütün koşullarını ulusal politika çerçevesinde ele alması ih
mal edilemeyecek bir zorunluluktur. Ülkemizin, güçlü top
lum, güçlü devlet konumuna gelebilmesi için, sınırları dışın
daki girişimleri dikkatle değerlendirmesi ve geride kal
maması için gereken her türlü çabayı göstermesi gerekmek
tedir" şeklinde konuştu.
Şuranın Düzenleme Kurulu Başkanı ve DSP Grup Başkanvekili Emrahan Halıcı da yaptığı konuşmada. Tür
kiye'nin önünde iki önemli hedef bulunduğunu söyledi.
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