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Haber

Erzurum Kongresi’nin
95. Yıl Dönümü

Anadolu’da  baþşlatýılan  Milli  Mücadele’nin  
tarihin  kaydettiðği  en  disiplinli,  en  sistemli  
kurtuluþş  savaþşýı  olduðğuna  dikkat  
çeken  Çiçek,  planlama,  koordinasyon,  
diplomasi  ve  savaþş  yeteneðğinin  bu  
mücadelede  birleþştiðğini  dile  getirdi.
Erzurum Kongresi’nin 95. yıl dönümü
dolayısıyla 23 Temmuz’da Erzurum’da
çeşitli etkinlikler düzenlendi. Havuzbaşı
Meydanı’nda düzenlenen ilk törende,
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Erzurum
Valisi Ahmet Altıparmak ve 9. Kolordu
Komutanı Korgeneral Kamil Başoğlu,
Atatürk Anıtına çelenk koydu.
Çiçek ve beraberindeki heyet daha
sonra Erzurum PTT Başmüdürlüğü
tarafından Yakutiye Medresesi’nde
düzenlenen Milli Mücadele Kongresi
Pul Sergisi’nin açılışını yaptı.
Katılımcılar pul sergisini ve Erzurum
fotoğraflarından oluşan 23 Temmuz
Sergisi’ni gezdi.
Kongre Binasında Düzenlenen
Tören
Erzurum Kongresi’nin 95. yıl dönümü
dolayısıyla Erzurum Kongre Binasında
da tören düzenlendi.
TBMM Başkanı Çiçek törende yaptığı
konuşmada, Erzurum Kongresi’nin
yıl dönümünde Erzurum’da olmaktan
mutluluk duyduğunu dile getirerek
dadaşlar diyarı, tarih ve kültür şehri

olan Erzurum’un bugüne kadar pek
çok sevince ve hüzne tanıklık ettiğini
belirtti.
Çiçek, devlet yeniden kurulurken
doğudan batıya kutlu yürüyüşün
başlangıç noktası olan Erzurum’un 93
harbinde kendini istiladan kurtardığını,
Mustafa Kemal’i de bağrına basarak
Anadolu’nun kurtuluş kapısını açan bir
şehir olduğunu kaydetti.
‘Sıradan Bir Coğrafyada
Yaşamıyoruz’
Bir milletin acılarını, sevinçlerini
paylaşmazsa, değerlerine sahip
çıkmazsa, şehitlerini rahmetle anmazsa
o milletin geleceğinin karanlık
olduğunu ifade eden Çiçek, sıradan bir
coğrafya üzerinde yaşamadığımızın
farkına varmamız gerektiğini vurguladı.
Anadolu’da başlatılan Milli
Mücadele’nin tarihin kaydettiği en
disiplinli, en sistemli kurtuluş savaşı
olduğuna dikkat çeken Çiçek, planlama,
koordinasyon, diplomasi ve savaş
yeteneğinin bu mücadelede birleştiğini
dile getirdi.

‘Erzurum, Bir Devrin Başladığı
Şehir’
İçişleri Bakanı Efkan Ala ise
Erzurum’un ve önünde bulundukları
mekânın bir devrin başladığı yer
olduğunu söyledi.
“İstiklal Savaşı’nı sürdürdüğümüz
yıllardaki kadar büyük sıkıntıyı
milletimiz tarihinde hiç yaşamadı. İşte
böyle sıkıntılı bir dönemde Erzurum’da
kongre toplanıyor ve yurt dışından
ülkemize yönelen taarruzlara yüksek
sesle itiraz ediyor. Burada alınan
kararlardan en önemlisi, bundan sonra
milletimiz yönetecek ve her türlü
baskıya, mandaya, emperyalizme hayır
diyecek.” diye konuştu.
En problemli zamanda burada bugünkü
adıyla bir meclisin toplandığını anlatan
Ala, “Milletin başı derde girdiğinde,
meclis kapatılacak yer değildir.” dedi.
Meclis Başkanı Cemil Çiçek törenin
ardından beraberindeki bakanlarla
restorasyonu tamamlanan Erzurum
Kongre Binası’nın açılışını da yaptı.
Binayı gezen Çiçek ile beraberindeki
heyet, Erzurum Kongresi’nin
gerçekleştirildiği salonda Erzurum
Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan
canlandırmayı izledi.

