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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen
etkinliklere katıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri ve AK Parti Adana
İl Başkanı Mehmet Ay ile Pozantı ilçesinde düzenlenen etkinlere katılan TBMM
Başkanı Şentop, TBMM’nin 29’uncu başkanı olarak Pozantı Kongresi’nin 100’üncü
yılını anma faaliyetine katılmanın kendisine nasip olduğunu, bu sebeple kendisini
bahtiyar addettiğini söyledi.
"Pozantı Kongresi ve bir butun olarak Milli Mucadele, milletimizin tam istiklal, tam
bagımsızlık iradesinin, hurriyet sevdasının şartlar ne kadar guç ve agır olursa olsun
geçerliligini korudugunu ispat etmektedir" diyen TBMM Başkanı Şentop, Milli
Mücadele ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinin en önemli adımlarından ve çok
incelikle düşünülmüş stratejik hamlelerinden birine ev sahipliği yapan Pozantı'da, tam
100 yıl sonra aynı gün tekrar toplandıklarını söyledi.
Pozantı Kongresi'nin 100. yıl dönümünde, Milli Mücadele'nin aziz kahramanlarını ve
gazilerini, şehitlerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Pozantı
Kongresi'nin ebediyete intikal eden mensuplarını rahmetle ve minnetle anan Şentop,

sözlerini şöyle sürdürdü:
"Üzerinde yaşadığımız toprakların vatanımız olarak devamını mümkün kılan, onların
azmi, gayretleri, mücadelesi ve fedakarlıklarıdır. Ruhları şad olsun. Malumunuz, içinde
bulunduğumuz bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü.
Gazi Meclisimizin Başkanı olmak, bizatihi başlı başına en büyük iftihar vesilelerinden
biridir. Açılışının 100. yılında, çok anlamlı bir tarihte, Meclisimizin Başkanı olmak ise
benim için ayrıca çok kıymetli ve ilave bir iftihar sebebidir. Bunun için Cenabıhakk'a ne
kadar şükretsem azdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı,
tarihimizdeki bir çok önemli ve büyük olayın 100. yıl dönümü aynı zamanda. İşte
bugün burada, bunların en önemlilerinden biri için, Pozantı Kongresi'nin 100. yıl
dönümü için bir aradayız."
Pozantı Kongresi'nin, esasen Milli Mucadele'nin guney cephesinin oluşturuldugu,
tarihin askeri, idari ve siyasi bakımdan çok onemli bir donum noktası olduğunu
vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle tamamlandı:
"Tarihi olaylar, olanı biteni anmak, bir heyecanı tekrar yaşamak için degil bugune bir
anlam taşımak, bugunu onceki olayların ışıgında degerlendirmek için, yani anlamak için
anılır. Pozantı Kongresi ve bir butun olarak Milli Mucadele, milletimizin tam istiklal,
tam bagımsızlık iradesinin, hurriyet sevdasının şartlar ne kadar guç ve agır olursa olsun
geçerliligini korudugunu ispat etmektedir. Pozantı nutkunda, TBMM Başkanı Mustafa
Kemal Paşa bunu ifade eder, 'Peygamber'in esaret tanımayan dindar ümmetinin cihat
ordularına öncü olmak şerefiyle mübahi bulunan siz aziz Adanalı dindaşlarımız' der.
Adanalılar, esaret tanımamakla, cihat ordularına öncü olmakla övünürler. Bütün bir
vatan sathı böyledir. İstiklal savaşını kazandıran işte bu azim, bu kararlılıktır."

