8 5 . YIL
"SANATÇI PARLAMENTERLER

"85. Yılda Sanatçı Parlamenterler" sergisi
ve "Sanatçı Parlamenterler Şiir Dinletisi"
Adana'da yapıldı.
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin

Çelik:

"Milletvekilleri
sanata da zaman
ayırmalı

ŞİİR DİNLETİSİ"
Serginin
ardından
"Sanatçı
Parlamenterler Şiir Dinletisi" düzenlen
di. Bu etkinliğe katılan Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener,
ilki Adana'da yapılan bu tür etkinliklerin
diğer illerde de devam edeceğini bildirdi.
Şener'in konuşmasının
ardından
törene katılamayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Necati Çetinkaya'nın "Mehmedim" adlı şiirini
Adana Milletvekili Recep Garip okudu.
"Üzülme Mehmedim o günler yakın,
Yeise kapılma aman ha sakın,
Çünkü senin ruhun yeisi men eder,
inanan insanlar menzile gider"

mısralarıyla
başlayan
bu şiirin
ardından
CHP
Adana
Milletvekili
Uğur
Millî Egemenlik Yılı kutlamaları tüm görkemiyle
Aksöz
"Bir
düşünün
bakalım"
adlı
şiirini
sürüyor. Kutlama programı çerçevesinde Adana'da 20
Mart'ta "85. Yılda Sanatçı Parlamenterler" sergisi ve okudu.
AK Parti Adana Milletvekili Ali Küçükaydın'ın,
"Sanatçı Parlamenterler Şiir Dinletisi" düzenlendi. Her
iki etkinliğin ardından sanatçı Murat Kekilli bir konser "Muhtar Mehmet" ve "Gurbet" adlı şiirinin ardından,
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Atilla Maraş,
verdi.
"85. Yılda Sanatçı Parlamenterler" sergisinin
açılışında bir konuşma yapan Millî Eğitim Bakam
Hüseyin Çelik, milletvekilleri için hayatın yasamadan
ibaret olmadığım belirterek, kültürel ve sanatsal
faaliyetlere de zaman ayrılması gerektiğini söyledi.
Çelik, kültürel ve sanatsal faaliyetlere zaman ayırmanın
önemine işaret ederek, "Milletvekilleri için hayat
yasamadan ibaret değildir. Değerli arkadaşlarımızın
yoğun işlerinden zaman ayırarak yaptıkları bu çalışma,
bunun en güzel örneğini oluşturuyor" dedi.
Hayatın sadece mideden ve fiziksel ihtiyaçlardan
ibaret olmadığını vurgulayan Çelik, "Kültürel ve sanat
sal faaliyetlere zaman ayırmamak, ruhsuz bir dünyada
yaşamaya benzer. Tarihimize baktığımızda birçok
padişahın, sultanın, ressam ve şair olduğunu görüyoruz.
Bu sergiyi açan değerli millefvekillerimizi kutluyorum"
diye konuştu.

"Her sabah kuş sesleri doldururdu

odamı,

Uyanırdım yorgun bir gecenin ağır

uykusundan,

Hazindi mersiyeler ezanlar göğü yırtardı,
Uyanır ağlardı çocuklar susamış

dudaklarıyla,

Sınırı geçerdi kolcular üst üste mayınlar
Bozulurdu birdenbire o tül sessizliği

patlardı,

gecenin"

sözleriyle başlayan şiirini seslendirdi.
Etkinlik, AK Parti Bursa Milletvekili Faruk
Anbarcıoğlu'nun "Alır da giderim", AK Parti Adana
Milletvekili Ziyattin Yağcının "Aynamı kırdılar", AK
Parti Adana Milletvekili Recep Garip'in "Karanlık göz
lerinden korktum ilkin", Aksaray Milletvekili Ramazan
Toprak'ın "Seni andım" ve AK Parti Kars Milletvekili
Selahattin Beyribey'in "Bir can var" adlı şiirlerini oku
ması ve sanatçı Murat Kekilli'nin konseriyle sona erdi.

Bir hafta açık kalan sergide AK Parti Adana
Milletvekili Recep Garip, Aksaray Milletvekili Rama
zan Toprak ve Kars Milletvekili Selahattin Beyribey'in
yağlıboya-akrilik ve siyah-beyaz resimleri yer aldı.
Serginin açılışına milletvekil
leri, Adana Valisi Cahit Kıraç,
Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç
Durak ve sanatseverler katıldı.
AK Parti Adana
Milletvekili
Recep Garip, hem resimlerini
sergile
di, hem de şiir okudu.
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