TBMM Baèkan Çiçek “Aclar
Paylaèmak ve Yaralar Sarmak æçin
ælk Adm” Sempozyumuna Katld
 TBMM Baèkan
Çiçek, “Temel hak ve
özgürlüklerden herkes kadar
kendimizin de yararlanmak
hakk olduåunu bilmeliyiz.
Eèitlik talebi, imtiyaz talebine
dönüèmemeli, elde edilen
haklar, gönül baålarn
koparc mahiyette olmamal,
mensubiyet hislerini
örselememeli.”
TBMM Başkanı Cemil Çiçek,
Sosyal Demokrat Parti’nin (SODEP)
İstanbul’da düzenlediği, “Acıları
Paylaşmak ve Yaraları Sarmak için
İlk Adım” başlıklı sempozyuma 11
Nisan’da katıldı.
Sempozyumun açış konuşmasını
yapan TBMM Başkanı Çiçek, bu
toplantıya katılımcıları ve konusunu
önemsediği için katıldığını belirterek
Türkiye’de yaşayan herkesin, yüzleşsek
de yüzleşemesek de ortak acıları
bulunduğunu vurguladı.
Geçmişte yaşanan savaş, çatışma
ve şiddet olaylarının, günümüzün
sorununa dönüştüğü bir dönemden
geçildiğini, bunun, birlikte yaşama
hayalini de örselediğini vurgulayan
Çiçek, “Dün dünde kaldı, ondan
gerekli dersi çıkarmamız lazım.
Bugünü ve geleceği sağlam inşa
edebilmek bakımından konuyu
sağduyuyla tartışmamız icap eder”
dedi.

‘İnsanlık Tarihi, Savaşın
Tarihi’
TBMM Başkanı Çiçek, insanlık
tarihinin, savaşın ve şiddetin tarihi
olduğunu, 5 bin yıllık yazılı tarihin
sadece 292 yılının savaşsız geçtiğini
belirterek, Dünya Sağlık Örgütü
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verilerine göre, yılda ortalama 1 milyon
600 bin kişinin şiddet nedeniyle
yaşamını yitirdiğini, bunların 5’te
1’inin savaş ve çatışmalar sonucu
öldüğünü kaydetti.
Çiçek, 20. yüzyılın en yıkıcı
savaşının 2. Dünya Savaşı olduğunu,
yaklaşık 6 yıl süren savaş sürecinde
10 milyonlarca insanın yaşamını
yitirdiğini belirterek, Avrupa’da
yaşanan son savaşın Yugoslavya’nın
dağılma sürecinde olduğunu, 200
binden fazla Müslüman Boşnak’ın
burada hayatını kaybettiğini söyledi.

‘Birlikte Yaşama
Kültürümüz
Zedelenmemeli’
TBMM Başkanı Çiçek, mensup olunan
toplumun eşit bireyi olmayı herkesin
hak ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

Karabağ’ın Hocalı kasabasında 613
Azeri Türk’ün yaşamını yitirdiğini
ifade eden Çiçek, benzer olayların
Filistin’de ise yıllarca devam ettiğini
kaydetti.

“Temel hak ve özgürlüklerden herkes
kadar kendimizin de yararlanmak
hakkı olduğunu bilmeliyiz. Eşitlik
talebi, imtiyaz talebine dönüşmemeli,
elde edilen haklar, gönül bağlarını
koparıcı mahiyette olmamalı,
mensubiyet hislerini örselememeli.
Bireysel hak ve özgürlük talepleri,
farklılaşma taleplerini meşrulaştırıcı
mahiyette olmamalı, birlikte yaşama
kültürümüz zedelenmemeli. Bugüne
kadar varılmaya çalışılan hedef budur.

İnsanların birbiriyle boğazlaşmasından
başlayarak, toplumların birbirleriyle
çatışmasına meydan vermeyecek bir
dünya ve toplum düzenini hep birlikte
kurmak zorunluluğu bulunduğunun
altını çizen Çiçek, “Birbirini
ötekileştirmeyerek, farklılıklardan
beslenip kendini zenginleştiren bir
kültürel algıyı birlikte yaratmak
zorundayız. Kişisel hak ve özgürlükleri
teminat altına almak gibi bir
sorumluluğumuz var” dedi.

‘Zorunlu beraberlik yerine gönüllü
beraberlik en güçlü beraberliktir’
diye düşünüyorum. Yürüttüğümüz
çalışmaların hedefi de budur. Bu
hedefe ulaşmak için, toplumun tüm
kesimlerinin yürüttüğümüz çalışmaya
destek vermesini diliyorum. Siyasi
bir belirsizliğe meydan vermeden,
Türkiye’yi istikrarlı bir şekilde yarınlara
taşıyabildiğimiz takdirde, hukukun
üstünlüğü ilkesinin Türkiye’de egemen
olacağına inanıyorum.”

