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Çiçek, Sivas Kongresi’nin
95. Yıl Dönümü Kutlamalarına Katıldı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 4 Eylül’de
Sivas Kongresi’nin 95. yıl dönümü
dolayısıyla Sivas’ta düzenlenen
kutlamalara katıldı.
Kutlamalar kapsamındaki ilk tören,
Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk
Anıtı’nda gerçekleştirildi. Törende,
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Sivas
Valisi Alim Barut ve protokol üyeleri
tarafından Sivas Kongresi’nin 95. yıl
dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na
çelenk konuldu.
AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi
Bilgin, Nursuna Memecan ve Ali
Turan ile CHP Sivas Milletvekili Malik
Ecder Özdemir ve protokol üyelerinin
katıldığı tören, saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla sona erdi.
Çiçek ve beraberindekiler, Atatürk
anıtındaki törenin ardından,
restorasyon çalışmaları dolayısıyla
ziyarete kapalı olan Atatürk Kongre
ve Etnografya Müzesi’nin bahçesinde
kurulan platformda, tiyatro oyuncuları
tarafından Sivas Kongresi’nin temsili
olarak canlandırılmasını izledi.
Daha sonra bir konuşma yapan Çiçek,
Sivas Kongresi’nin, bağımsızlığa ve
demokrasiye giden yolda önemli bir
kilometre taşı olduğunu belirtti.
4 Eylül 1919’da Sivas Kongresi’nde
alınan kararların, bağımsızlık
mücadelesi yürüten birçok millet
için de ilham kaynağı olduğunun
altını çizen Çiçek, “Bize bu günü,
bağımsızlığımızı, Cumhuriyet’i ve
demokrasiyi kazandıran başta Atatürk
olmak üzere Milli Mücadele’nin tüm

kahramanlarını, Anadolu’ya ayak
bastığımız 1071’den bugüne kadar
ülkemiz ve milletimiz için kanlarını
ve canlarını ortaya koyan aziz
şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet,
şükranla ve rahmetle anıyorum” dedi.
4 Eylül’ün sadece bir kutlama günü
olmadığını da vurgulayan Çiçek,
“Bugün hem şükranlarımızı ifade
etmek, hem de sorumluluklarımızı
hep birlikte hatırlamak için önemli
bir fırsattır. Tarihimize karşı olan
borcumuzu, kahramanlarımıza ve
devlet kurucularımıza olan borçlarımızı
hatırlayacağız ama onunla beraber
milletimize ve gelecek nesillere karşı
sorumluluklarımızı da hatırlayacağız”
diye konuştu.
Çiçek, “Suriye’de, Irak’ta, Telafer’de,
Kerkük’te, dünün Osmanlı
coğrafyasında yaşanan vahşeti,
cinneti, cinayeti, her türlü insanlık dışı
görüntüleri gördükten sonra, 4 Eylül
bizim için ne kadar önemli, anlamlı.”
diyen Çiçek, acılarını ve sevinçlerini
paylaşamayan bir milletin, geleceğe de
güvenle bakamayacağını ifade etti.
Anadolu’nun, dünyanın en karmaşık
bölgesinin kalbinde olduğunu belirten
Çiçek, “Burada güçlü olanların yaşama
imkanı var. Burada birbirine sımsıkı
sarılmış olanların, milletlerin yaşama
imkanı var. Bizden evvel burada
yaşayanlara bakın, tarihte kaldı. Bizim
buradan gidecek başka yerimiz yok.
Burası bizim ebedi vatanımız. Ebedi
vatanımız olarak kalmasının bir tek
şartı vardır; birliğimizi bozmayacağız.
İnşallah bir olacağız, diri olacağız.
Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl
dönümüne gelindiğinde, dünyanın

en saygın, en önde gelen ilk 10
devletinden biri olma başarısını elde
edeceğiz. Bu, bizim borcumuzdur,
şeref borcumuzdur. Bu neslin, bu
devleti yönetenlerin, bu ülkede siyaset
yapanların, bu ülkede millet adına
yetki kullananların hepsinin namus
borcudur.” diye konuştu.
Türkiye Cumhuriyeti’nun kurulduğu
günden bu yana büyük mesafeler
katettiğinin de altını çizen Meclis
Başkanı Çiçek, “Sahip olduğumuzun
kıymetini iyi bilmeliyiz.Bugün
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
200 üniversitesi var. 14 milyon ilk
ve ortaöğretim çağında okuyan
öğrencimiz var. Artık kendi
uçağımızı yapabiliyoruz, kendi ATAK
helikopterlerimizi yapabiliyoruz, kendi
denizaltılarımızı yapabiliyoruz. Uzaya
uydularımızı gönderebiliyoruz. 4 Eylül
olmasaydı, 4 Eylül kararları olmasaydı,
4 Eylül ruhu milletle şaha kalkmasaydı
bugün kimin himayesinde, kimin
vesayetinde hangi noktada olabilirdik.
Bunu hepimizin bu mutlu günde, bu
kutlu günde, bu onurlu günde bir defa
daha hatırlamamız lazım. O zaman
bunları hatırlayabildiğimiz, gereğini
yapabildiğimiz an, bu millete mensup
olmanın gururunu içimizde duyabiliriz,
yüreğimizde hissedebiliriz.” dedi.
Çiçek ve beraberindekiler,
konuşmaların ardından Genelkurmay
Başkanlığı Mehteran Bölüğünün
konserini izledi.
Meclis Başkanı Çiçek, TBMM Milli
Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığına
devredilen ve restorasyonu devam
eden Atatürk Kongre ve Etnografya
Müzesi’nde de incelemelerde bulundu.

