Millî Mücadele ve Egemenlik
Sempozyumu
Manisa'da yapıldı

Arınç:
"Tadına vardığımız
özgürlüklerden hiçbir zaman
uzaklaşmayacağız"
TBMM Başkanı Bülent Arınç,
"Millî egemenlik, egemenliğin millete
ait olması, çok büyük ilkedir. Bunu,
hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz" dedi.
Arınç, Süleyman Demirel Kültür
Merkezi'nde, TBMM Kültür, Sanat ve
Yayın Kurulu'nun düzenlediği Millî
Mücadele ve Egemenlik konulu 15.
Millî Egemenlik Sempozyumu'nun
açılışında yaptığı konuşmada, Türk
milletinin Kurtuluş Savaşı yıllarında
yaşadığı zor günleri, bir daha hiç yaşa
maması dileğinde bulundu. Arınç,
Türkiye Cumhuriyeti topraklarında
güzel, mutlu hayat geçirenlerin,
TBMM'nin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve hayatlarını feda
eden aziz şehitlere, rahmet ve şükran
larını sunduklarını bildirdi.
Millî Egemenlik Haftasının bu yıl
farklı şekilde kutlandığım belirten
Arınç, "Bu etkinliklerde istedik ki
geleceğimizin güvencesi gençlerimiz,
kendilerine ithaf edilen bayramı en
güzel şekilde kutlasın. Aynı
zamanda bize hayat veren
demokrasimizi ve cum

huriyetimizi taçlandıran 'egemenlik
milletindir' ilkesinin ne olduğunu et
raflıca tekrar düşünmeleridir." dedi
MILLI
MÜCADELEDE M A N I S A

Bülent Arınç, Millî mücadele yıl
larında Manisa'nın büyük yeri ve
hatırası olduğunu, ilin üç yıldan fazla
işgal altında kaldığını hatırlattı.
Manisa'nın güvenlik güçleri, milis
kuvvetleri, belediye başkanı Fahri
bey, müftü Alim efendi gibi kah
ramanlarla savunulduğunu belirten
Arınç, işgalden sonra Türk Or
dularının Manisa'ya girdiği sıralarda,
Yunanlılar tarafından kentin yakıl
dığını söyledi. Manisa'nın yangından
sonra zor günler geçirdiğini, sonra
yeniden imar edilerek, mutlu insan
ların yaşadığı bir kent olduğunu söy
leyen Arınç, şöyle devam etti:
"Millî egemenlik, egemenliğin
millete ait olması, çok büyük ilkedir.
Bunu, hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz.
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Tadına vardığımız özgürlüklerden
hiçbir zaman uzaklaşmayacağız. İnsan
haklan, hukukun üstünlüğü, demok
ratik ölçüler, her zaman önümüzde ve
rehberimiz olacak. 70 milyon in
sanımız kaderde, kıvançta, tasada,
sevinçte bir ve beraber, yeni çağdaş
bir dünyada, başı dik, alnı açık olarak
yaşamanın zevkine her zaman vara
cak."
NEVZAT PAKDİL
TBMM Kültür, Sanat ve Yayın
Kurulu Başkanı, TBMM Başkanvekili
Nevzat Pakdil, millî egemenlik sempozyumlarıyla demokrasi kültürünü
yerleştirmek ve yaşatmak için çaba
gösterdiklerini; bundan önce birçok
şehirde Millî egemenlik haftalarında
toplantı yaptıklarını söyledi.
Pakdil, "Millî egemenlik ol
gusunu, siyasi fikir ve düşünce tah
lilinde ilk defa millî egemenlik il
kesini ele alıp savunan ve onu politik
uygulamada başarıya ulaştıran, Tür
kiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi.
Manisa Valisi Orhan Işın, 464
üncü Manisa Şenlikleri ve TBMM'nin
açılışının 84. yılı kutlamalarında millî
egemenlik sempozyumunun
ilde
yapılmasının iki coşkuyu birarada
yaşattığını ifade etti.
Celal Bayar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cemil Özcan ise "Atatürk,
"Yalnız bir kuvvet vardır, o da millî
egemenliktir. Yalnız bir makam var
dır, o da milletin kalbi, vicdanı ve var
lığıdır. Millî egemenlik öyle bir ışıktır
ki onun karşısında zincirler erir, taç ve
tahtlar yanar, yok olur. Millî egemen
lik uğrunda canımızı feda etmek bizler
için namus ve vicdan borcu olsun'
demiştir. 84 yıllık sürede, bu sözcük
lere herkes katılmaktadır" dedi.
Sempozyumda,
CBÜ
FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Baş
kanı Prof. Dr. Nadir Özkuyumcu,
"Millî Mücadelede Manisa", Balıkesir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Metin Ayışığı "23
Nisan ve Egemenlik", CBÜ FenEdebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof.
Dr. Mehmet Çelik ise "Millî Mücadele
Sürecinde
Mandacılıktan
Millî
Egemenliğe" başlıklı bildiri sundular.
Arınç,
daha
sonra,
"Evler
Atatürk'ü anlatıyor" konulu sergiyi
gezdi,
Mesir
Macunu
Saçımının
464
üncü
yıldönümü nedeniyle düzen
lenen törenlere katıldı.
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