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Adým Adým Kürt Federe Devleti
ADIM ADIM KÜRT FEDERE DEVLETÝ 1
Türkiye Cumhuriyeti tasfiye ediliyor
Yeni Türk Ceza Yasasý ve Ýstinaf Mahkemeleri, kamu yönetimi reformu ve anayasada deðiþiklikleri üniter devletin tasfiyesi
amacýný taþýyan hukuksal yapýlanmalardýr.

Avrupa Birliði&rsquo;nin istek ve dayatmalarý ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti&rsquo;nin tasfiyesi sürecine girilmiþ ve bu süreçte
önemli bir yol da alýnmýþ bulunuyor. Bu süreç, Anayasa maddelerinde yapýlan deðiþikler ve çýkarýlan yasalarla yapýlmaktadýr.
Üzerinde yaþadýðýmýz bu topraklara &ldquo;vatan&rdquo; diyenler ve Türkiye Cumhuriyeti&rsquo;nin ne pahasýna kurulduðunu
bilincinde olanlar, bu sürecin aþamalarýný büyük bir kaygýyla kamuoyunun dikkatine sunmaktadýrlar. Ancak, süreç, önceden en
ayrýntýsýna kadar düþünülmüþ sinsi bir planýn aþama aþama yaþama geçirilmesi olduðu için, bu aþamalarýn ayrý ayrý ele alýnm
bütünün gözden kaçmasýna neden olabilmektedir. Ayrýca, özellikle Yeni Türk Ceza Yasasý ve Ýstinaf Mahkemeleri ile ilgili yasa
düzenlemeler üzerinde bu çerçevede kapsamlý olarak durulmuþ deðildir. Ne var ki, hukuk planýnda bu amaçla gerçekleþtirilenler
tümünü hep birlikte ele almak da çok kapsamlý bir irdelemeyi gerektirmektedir. Bu nedenle, üniter Türkiye Cumhuriyeti
Devleti&rsquo;nin tasfiyesi amacýný taþýyan yeni hukuksal yapýlanmanýn kimi ana aþamalarýný, bu bütünlüðü açýkça ortaya ko
biçimde ele alýnmasý daha uygun olacaktýr.

Milli çýkarlara aykýrý düþünmek suç olmaktan çýkarýldý...
3 Ekim 2001&rsquo;de kabul edilen 4709 sayýlý ve &ldquo;Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmes
Hakkýnda Kanun&rdquo; ile yapýlan deðiþiklikler, bu konuda bir kilometre taþýdýr.
Bu deðiþikliklerin AB için yapýldýðý, kanunun gerekçesinde þöyle belirtilmiþtir:
&ldquo;Avrupa Birliðine tam üyelik sürecinde, ekonomik ve siyasî kriterlerin karþýlanmasýnýn, bu alanda bazý yasal düzenleme
yapýlmasýnýn ön þartý olarak Anayasada bazý deðiþikliklerin yapýlmasý da kaçýnýlmazdýr.&rdquo;

Anayasa&rsquo;nýn baþlangýcý felsefeye ýþýk tutar
&ldquo;Baþlangýç&rdquo; metninde yapýlan deðiþiklik:
Anayasa&rsquo;nýn &ldquo;Baþlangýç&rdquo; metninde yer alan &ldquo;Hiçbir düþünce ve mülahazanýn&rdquo; sözcükleri
kaldýrýlarak yerine &ldquo;hiçbir faaliyetin&rdquo; sözcükleri konulmuþtur.
Oysa bu fýkra:
&ldquo;Hiçbir düþünce ve mülahazanýn&rdquo;,
&ldquo;Türk millî menfaatleri&rdquo;,
&ldquo;Türk varlýðýnýn devleti ve ülkesi ile bölünmezliði esasý&rdquo;,
&ldquo;Türklüðün tarihî ve manevî deðerleri&rdquo;,
&ldquo;Atatürk milliyetçiliði, ilke ve inkýlâplarý ve medeniyetçiliði&rdquo;
&ldquo;KARÞISINDA KORUMA GÖREMEYECEÐÝ&rdquo; biçimindeydi.
&ldquo;Koruma görememek&rdquo; hak ve özgürlüklere bir sýnýrlandýrma olarak deðerlendirildiði ve bu nedenle de bu sözcükle
kaldýrýldýðý, buna karþýlýk &ldquo;faaliyet&rdquo; in koruma göremeyeceði anlayýþýna fýkra metninde yer verilmiþ olduðu açýk
bilindiði gibi, anayasalarýn &ldquo;Baþlangýç&rdquo; bölümleri, o anayasaya, baþka bir deyiþle de, o devlete temel olan felsefey
ilkeleri belirler, anayasa hükümlerinin yorumlanmasýna ýþýk tutar.

Yeter ki faaliyet söz konusu olmasýn!..
Ne ki, bu deðiþiklikle ortaya çýkan sonuç:
&ldquo;Herhangi bir düþünce ve mülahazanýn&rdquo;,
&ldquo;Türk millî menfaatleri&rdquo;,
&ldquo;Türk varlýðýnýn devleti ve ülkesi ile bölünmezliði esasý&rdquo;,
&ldquo;Türklüðün manevî deðerleri&rdquo;,
&ldquo;Atatürk milliyetçiliði, ilke ve inkýlâplarý ve medeniyetçiliði&rdquo;
&ldquo;KARÞINDA KORUMA GÖRECEÐÝ&rdquo;
olmuþtur.
Yeter ki &ldquo;faaliyet&rdquo; söz konusu olmasýn!
Anayasamýzýn herhangi bir hükmünün;
ulusal çýkarlarýmýz, devletimizin ülkesi ve ulusu ile bölünmezliði, Türklüðün tarihî ve manevî deðerleri,
Atatürkçülük,
laiklik,
&ldquo;düþünce ve mülahazasý ile&rdquo; deðerlendirilip yorumlanmasý baþta AB olmak üzere bazý çevreleri rahatsýz etmiþ o
bu deðiþikliðe gerek görülmüþtür.

Temel hak sýnýrý Anayasa&rsquo;da yok
Ancak, bu deðiþiklikle yetinilmiþ deðildir.
(2) 13.maddede yapýlan deðiþiklik:
Yapýlan ikinci deðiþiklik, &ldquo;Temel hak ve hürriyetlerin sýnýrlanmasý&rdquo; baþlýðýný taþýyan 13.maddededir.
Bu deðiþiklikle, maddenin önceki biçiminde yer alan &ldquo;devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðünün, millî egemenliði
Cumhuriyetin, millî güvenliðin... korunmasý&rdquo; sýnýrlandýrma ölçütüne yer verilmemiþtir.
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13.madde, temel hak ve özgürlükler için genel sýnýrlandýrma maddesiydi. Nitekim, deðiþiklikten önce, 3.fýkrada:
&ldquo;Bu maddede yer alan genel sýnýrlandýrma sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir&rdquo; denilmekteyd
Bu nedenle artýk &ldquo;özel sýnýrlandýrma nedenleri&rdquo; geçerli olmuþ, yani temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir maddede
sýnýrlandýrma nedeni olarak &ldquo;devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðünün, millî egemenliðin, Cumhuriyetin, millî
güvenliðin.....korunmasý&rdquo; açýkça gösterilmemiþse herhangi bir hak ve özgürlüðün kullanýlmasýnda bu ölçüt geçerliliðini yi
Öte yandan, bu deðiþikliði, baþlangýç metninde yapýlan deðiþiklikle birlikte düþünmek gerekmektedir.

Laik cumhuriyet tanýmý havada kaldý
13.maddede yapýlan deðiþiklik:
Yapýlan üçüncü deðiþiklik, Anayasa&rsquo;nýn 14.maddesinde yer alan ve temel hak ve özgürlüklerin kullanýlmasýnýn:
&ldquo;dil, ýrk, din ve mezhep ayýrýmý yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüþlere dayanan bir devlet düze
kurmak amacý&rdquo; ile olamayacaðý hükmünün kaldýrýlmýþ olmasýdýr.
Oysa, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðüne ve insan haklarýna dayanan demokratik ve laik cumhuriyete en öne
ve ciddî tehdit;
dil, ýrk, din ve mezhep ayýrýmý yapanlardan, ve devlet yapýsýný bu temeller üzerinde deðiþtirmek isteyenlerden, gelmektedir.
Bu, yaþamakta olduðumuz bir gerçektir.
Bu nedenle de, bu sýnýrlandýrmaya yer verilmemekle &ldquo;devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðünü bozmayý önley
insan haklarýna dayanan demokratik ve laik cumhuriyet&rdquo; tanýmý ve ölçütü anlamýný yitirmekte ve havada kalmaktadýr.
Ulus, Anayasal korunmadan yoksun býrakýldý
AKP&rsquo;nin hazýrlattýðý anayasa taslaðý Türkiye Cumhuriyeti Devleti&rsquo;nin tasfiyesi sürecinin neleri amaçlamakta
olduðunu çok açýk ve tartýþmasýz
bir biçimde gözler önüne sermiþ bulunmaktadýr

Anayasamýzda yapýlan bu ve daha sonraki deðiþiklikler AB ve AKP iktidarýnca yeterli görülmemiþ olacak ki, Prof. Dr. Ergun
Özbudun baþkanlýðýndaki kimi kiþilere, herkesin bildiði üzere, yeni bir anayasa taslaðý hazýrlattýrýlmýþtýr. Bu taslaðýn yasalaþt
zaman ve zeminde yeniden gündeme getirilmek üzere þimdilik askýya alýnmýþ ve AKP, yürürlükteki Anayasa&rsquo;da bazý
maddelerin deðiþtirilmesini planlamakla yetinmek zorunda kalmýþtýr. Ne var ki, bu taslak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti&rsquo;nin
tasfiyesi sürecinin neleri amaçlamakta olduðunu çok açýk ve tartýþmasýz bir biçimde gözler önüne sermiþ bulunmaktadýr.
Taslak&rsquo;a egemen olan anlayýþ:
Taslak&rsquo;ýn &ldquo;Genel Gerekçesi&rdquo; nde Taslak&rsquo;ýn AB ölçütlerine göre hazýrlandýðý belirtildikten sonra,
3.maddenin gerekçesinde þöyle denilmektedir:
&ldquo;bölünmez bütünlük ilkesi, ülkenin tarihsel ve sosyolojik gerçekliðinden kaynaklanan farklýlýklarý dýþlama ya da bastýrm
gerekçesi olarak kullanýlmamalýdýr.&rdquo;
Bu ifadenin ne anlama geldiðini açýklamaya gerek yoktur!
Ayrýca, Türkiye Cumhuriyeti Devleti&rsquo;nin egemenliðinin sona ereceði düþünülerek bu Taslak&rsquo;ýn kaleme alýndýðý d
5.maddenin gerekçesinde þu sözlerle ikrar ve itiraf edilmektedir:
&ldquo;Türkiye&rsquo;nin Avrupa Birliði&rsquo;ne üyelik statüsü elde etmesi halinde, Türkiye Cumhuriyetinin sahip olduðu bazý
yetkilerin Birliðin yetkili organ ve makamlarýna devri kaçýnýlmaz olacaktýr.&rdquo;
&ldquo;Baþlangýç&rdquo; metni artýk hukuken geçersiz:

Devletin bazý görevleri budandý
Taslak&rsquo;ta &ldquo;Baþlangýç&rdquo; metni bir paragrafa indirilmiþ ve bunun da Anayasa metnine dahil olmadýðý öngörülm
Baþka bir deyiþle, bu bir paragraflýk metnin de hukuken bir geçerliliði olmadýðý belirtilmiþtir. Hukuken bir anlam ifade etmeyen bu
kýsa paragrafta yer alan bir anlatým da þudur:
&ldquo;...Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk&rsquo;ün çaðdaþ uygarlýk hedefi ile ebedî barýþ idealine baðlýlýðý
ifadesi olarak kabul ve teyid ederiz.&rdquo;
Öte yandan; 2001 deðiþikliðinde &ldquo;düþünce mülahaza&rdquo; sözcükleri yerine geçirilen &ldquo;faaliyet&rdquo; sözcüðü d
böylece hukuken bir anlam ve deðer taþýmaz duruma getirilmiþtir.
Öncelikle hukukun þu temel ilkesini burada yinelersek, taslaðýn ne anlama geldiðini daha iyi anlayabiliriz: Bir anayasada ya da
yasada yer alan bir hüküm, sonradan yürürlüðe giren yeni bir anayasada ya da yasada yer almayacak olursa, artýk bu hüküm
yürürlükten kaldýrýlmýþ, geçerliliði kalmamýþ demektir. Örneðin; önceki ceza yasasýnda suç sayýlan bir eyleme sonraki ceza ya
verilmemiþ ise, o eylem kendiliðinden suç olmaktan çýkarýlmýþ olur.
Bu temel ilke / kural ýþýðýnda Taslak&rsquo;a baktýðýmýzda, 1982 Anayasasý&rsquo;nýn &ldquo;Devletin temel amaç ve
görevleri&rdquo; baþlýklý 5.maddesi Taslak&rsquo;ta 4.madde olarak yer almýþ, ancak 1982 metninde yer alan &ldquo;Devletin
temel amaç ve görevleri, Türk milletinin baðýmsýzlýðýný ve bütünlüðünü, ülkenin bölünmezliðini.... saðlamaktýr&rdquo; sözcükle
çýkarýlmýþtýr. Açýkça anlaþýlacaðý üzere, devletimizin artýk böyle bir amaç ve görevi, anayasal düzeyde, olmayacaktýr!
Denilebilir ki, devletlerin bu amaç ve görevi zaten devlet olmalarýnýn gereðidir, o nedenle Taslak&rsquo;ta yinelenmesine
gerek duyulmamýþtýr. Ama o zaman sormak gerekir: önceki-sonraki yasa iliþkisinin genel bir hukuk ilkesi olduðu bilinmiyor mu
idi?
Kaldý ki, 1982 Anayasasý&rsquo;nýn Taslak&rsquo;tan önce yapýlan deðiþikliklere karþýn hâlâ &ldquo;Temel hak ve hürriyetler
kullanýlmasý&rdquo; baþlýðý altýnda ve hangi hak ve hürriyetin hangi durumlarda sýnýrlandýrýlabileceðini öngören 14/1.maddes
bulunan &ldquo;devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðünü.... amaçlayan&rdquo; faaliyetler sýnýrlandýrmasý, Taslak&rsq
konudaki 18/2.maddeye alýnmamýþtýr. Anlaþýlan o ki, Taslak&rsquo;ý hazýrlayanlar, bütün hak ve hürriyetlerin vataný ve milleti
amacý ile kullanýlabileceði görüþündedirler!...
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Tasarý askýda ama tehlike geçmedi
Ayný durum, 1982 Anayasasý&rsquo;nýn 26.maddesinde düþünce ve kanaat açýklamasýna getirilen sýnýrlamanýn Taslak&rsqu
kaldýrýlmýþ olmasýnda da görülmektedir. 1982 Anayasasý&rsquo;nýn 26/2.maddesinde þu hüküm yer almaktadýr: &ldquo;Bu
hürriyetlerin kullanýlmasý.... Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðünün korunmasý....am
sýnýrlanabilir.&rdquo; Taslak&rsquo;ta bu maddeye koþut olarak yer verilen ve &ldquo;Ýfade hürriyeti&rdquo; baþlýðýný taþýyan
26.maddede bu sýnýrlandýrma çýkarýlmýþtýr!...
Taslak&rsquo;a egemen olan ve ülkemizi karanlýða gömecek olan öteki maddelerinin üzerinde durmayacaðým ama metni
hazýrlayanlarýn &ldquo;kadýn&rdquo; ý ne gözle gördüklerini belirtmeden geçemeyeceðim. Bakýn, 46/3.maddede kadýnlar kimle
bir tutulmuþ:
&ldquo;Küçükler ve kadýnlar ile bedenî ve ruhî yetersizliði olanlar....&rdquo;
Evet, þimdilik bu Tasarý askýya alýnmýþtýr ama olanak bulunduðunda Türkiye&rsquo;nin nasýl daha da bir kara yazgý ile karþý
da besbellidir. ADIM ADIM KÜRT FEDERE DEVLETÝ 2

Kürt kökenli vatandaþlar azýnlýk statüsüne sokuldu
1966&rsquo;da kabul edilen, 57. Hükümet döneminde imzalanan, AKP iktidarý döneminde de onaylanan &ldquo;Ýkiz
Yasalar&rdquo; Lozan Antlaþmasý&rsquo;nýn azýnlýklarla ilgili bazý maddelerini hükümsüz kýldý. Müslüman bazý etnik unsurlar
azýnlýk statüsüne girdi
Dizimizin birinci bölümünda Türkiye&rsquo;nin tasfiye sürecinin baþlatýldýðýný, anayasada yapýlan deðiþikliklere dikkat çekerek
koymaya çalýþmýþtýk. Bugünkü bölümünde kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz.
Kamuoyuna &ldquo;Ýkiz Yasalar&rdquo; olarak yansýyan düzenlemeler, iki ayrý uluslararasý antlaþmanýn TBMM&rsquo;de iki
ayrý yasayla onaylanmasýdýr.
Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Haklara Ýliþkin Uluslararasý Sözleþme:

Halklar kendi kaderini tayin edebilirler
Bu sözleþme, Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu tarafýndan 16 Aralýk 1966&rsquo;da kabul edilmiþ ve yürürlük tarihi olarak da,
Sözleþme&rsquo;nin 27.maddesi gereðince 3 Ocak 1976 belirlenmiþtir. Türkiye, Sözleþme&rsquo;ye uzun bir süre katýlmamýþ,
15 Aðustos 2000&rsquo;de imzalanmýþ, 2003 yýlýnda da TBMM tarafýndan kabul edilmiþ ve 18 Haziran 2003 tarihli ve 25142
sayýlý Resmî Gazete&rsquo;de yayýnlanmýþtýr.
Bu Sözleþme&rsquo;nin 1.maddesinin ilk fýkrasý þöyledir:
&ldquo;Bütün halklar kendi kaderlerini tayin etme hakkýna sahiptirler. Bu hak gereðince halklar, kendi siyasal statülerini özgürce
kararlaþtýrýrlar....&rdquo;
2. fýkrasýnda da þöyle denilmektedir:

Baydemir madenlerden pay istemiþti
&ldquo;Bütün halklar.... kendi doðal zenginlik ve kaynaklarýndan özgürce yararlanabilirler. Bir halk, hiçbir durumda, kendi varlýðý
sürdürmesi için gerekli olan kendi olanaklarýndan yoksun býrakýlamaz.&rdquo;
Sözleþme&rsquo;nin yaþamsal önem taþýyan 2. maddesine geçmeden, bir süre önce Diyarbakýr Belediye Baþkaný Osman
Baydemir&rsquo;in, bölgesinin doðal kaynaklarýndan yararlanmak hakkýnýn kendilerine ait olduðunu öne sürdüðünü anýmsatma
yerinde olacak.
Sözleþme&rsquo;nin 2/1. maddesi de þu hükmü taþýmaktadýr:
&ldquo;Bu sözleþmeye taraf olan her devlet, münferiden ve ekonomik ve teknik plan baþta olmak üzere uluslararasý yardým ve
iþbirliði yoluyla, mevcut kaynaklarýn azamisini kullanarak, bilhassa yasal düzenleme suretiyle alýnacak tedbirleri de içerecek
þekilde her türlü uygun yöntem vasýtasýyla, bu Sözleþme&rsquo;de tanýnan haklarýn tam olarak kullanýlmasýný aþamalý olarak
amacýyla tedbirler almayý taahhüt eder.&rdquo;
Medeni Ve Siyasi Haklara Ýliþkin Sözleþme:
Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu&rsquo;nca 16 Aralýk 1966&rsquo;da kabul edilmiþ, 49.maddesi uyarýnca da 23 Mart
1976&rsquo;da yürürlüðe girmiþtir. Bu Sözleþme de Türkiye tarafýndan 15 Aðustos 2000&rsquo;de imzalanmýþ ve TBMM&rsquo
onaylandýktan sonra 18 Haziran 2003 tarihli ve 25142 sayýlý Resmî Gazete&rsquo;de yayýnlanmýþtýr.
Bunda da ilk sözleþmenin 1. ve 2. maddeleri aynen tekrar edilmektedir.
27.maddesi ise þu hükmü taþýmaktadýr:
&ldquo;Etnik, dinsel ya da dil azýnlýklarýnýn bulunduðu devletlerde, bu azýnlýklara mensup olan kiþiler, kendi guruplarýnýn diðe
üyeleri ile birlikte, kendi kültürlerinden yararlanma, kendi dinlerine inanma ve bu dine göre ibadet etme, ya da kendi dillerini
kullanma haklarýndan yoksun býrakýlmayacaktýr.&rdquo;
Ýkiz Yasalar Ne Anlama Geliyor?
Bu Sözleþmeler, Anayasýmýz&rsquo;a göre, iç hukuk hükmündedir. Yani, yasal olarak baðlayýcýdýrlar ve baþka bir yasa ile çel
olduðunda da onlarýn yeðlenmesi gerekir.

Süreç yeni baþladý tehlikeler kapýda
Maddeler o denli açýktýr ki, içeriklerini ayrýca açmaya gerek bulunmuyor. Þu kadarýný söyleyeyim ki, TBMM&rsquo;de onaylaný
yayýnlandýklarý günden bu yana ülkemizde olup bitenleri anlamak için bu Ýkiz Yasalar, bir anahtar görevini görür.
Gerçi, 2.sinin 27.maddesi için Türkiye Sözleþme&rsquo;ye Lozan Antlaþmasý&rsquo;nýn hükümlerine aykýrý olmamak çekinces
koymuþtur. Ne ki, bu çekincenin artýk hiçbir anlamý kalmamýþtýr. Çünkü, Lozan Antlaþmasý&rsquo;na göre, Türkiye&rsquo;de y
Ermeni, Rum ve Yahudi olmak üzere üç azýnlýk kabul edilmiþ, Müslüman azýnlýk olmadýðý öngörülmüþtür. Oysa, sözüm ona &l
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sorunu&rdquo; nun çözümü gerekçesiyle verilen ödünler ve AB&rsquo;nin dayatmalarý sonucunda Kürt kökenli Müslüman Türk
vatandaþlarý da, azýnlýk statüsüne fiilen sokulmuþtur.
Öte yandan, dýþ odaklarýn ve içimizdeki iþbirlikçilerin Türkiye&rsquo;de sürekli olarak yeni azýnlýklar yaratmak sevdasýnda olm
hatta Alevi vatandaþlarýmýzý da azýnlýk gibi göstermeye kalkýþmasý karþýsýnda, bu sözleþmelerin Türkiye&rsquo;ye nelere ma
açýkça ortaya koymaktadýr. Þu anda daha bu sürecin baþlangýç aþamasýndayýz!
Bölücüler ne kadar sevinse azdýr!..
Kalkýnma Ajanslarý ve Kamu Yönetimi Reformu ile merkezî devlet yönetiminin görev ve yetkileri
budanmýþ, bazý yetkiler yerel yönetimlere devredilmiþtir.

Tasfiye sürecinin en önemli ayaklarýndan birini Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý oluþturuyor.
Bu giriþim, Avrupa Birliði, IMF ve Dünya Bankasý&rsquo;nýn isteði ve yönlendirmesiyle gündeme gelmiþ bulunmaktadýr. 2003 y
Nisan ayýnda Bakanlar Kurulu&rsquo;ndan geçen bu tasarý, Türkiye&rsquo;nin tüm idarî yapýsýný alt üst etmekte, ülkenin yönet
belirtilen kuruluþlarýn çýkarlarýna göre biçimlendirmektedir.
Buna göre;
1-Bölge Kalkýnma Ajanslarý kurulmakta,
2-Devletin özel sektör ve sivil toplum kuruluþlarý ile ortaklaþa çalýþmasý öngörülmekte,
3-Merkezî devletin yetkileri ve faaliyetleri &ldquo;piyasa&rdquo; lehine kýsýtlanmaktadýr.
Geçici hükümlere göre de, Millî Eðitim Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým Ve Köy Ýþleri Bakanlýðý ve Sanayi Ve Ticaret Baka
teþkilatlarý Ýl Özel Ýdareleri&rsquo;ne devredilmektedir. Baþka bir deyiþle, bu bakanlýklar artýk yetkisiz kýlýnmaktadýr.
Ayrýca, belediyelere ve belediye sýnýrlarý dýþýnda Ýl Özel Ýdareleri&rsquo;ne Kültür Ve Turizm Bakanlýðý, Çevre Ve Orman B
Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü ve Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüðü&rsquo;nün görev ve yetkil
devredilmektedir.
Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþu, Koordinasyonu Ve Görevleri Hakkýnda Kanun:
5449 sayýlý olan bu yasa 25 Ocak 2006&rsquo;da kabul edilmiþ ve 8 Þubat 2006 tarihli ve 26074 sayýlý Resmî
Gazete&rsquo;de yayýnlanmýþtýr.
Yasanýn 3. maddesine göre bu Ajanslar bölgeler esas alýnarak kurulacaktýr.
3/3.maddeye göre de tüzel kiþilikli olacaklar ve özel hukuka tabi bulunacaklardýr. Baþka bir deyiþle, kamu hukuku alaný dýþýnda
býrakýlmaktadýrlar.
5.madde, görev ve yetkilerini saymaktadýr. Bunlardan yalnýzca birkaçý þöyledir:
* Tahsis edilen kaynaklarý bölge plan ve programlarýna uygun olarak kullanmak ve KULLANDIRMAK,
* Türk ya da YABANCI yatýrýmcýlarýn izin ve ruhsat iþlerini tek elden takip etmek.
* Türk ya da YABANCI GÝRÝÞÝMCÝLERÝ desteklemek,
* Uluslararasý programlarýn tanýtýmýný yapmak ve proje geliþtirmek.

Ajanslar ihale Kanunlarýný uygulamak zorunda olmayacaklar
Hemen söylemek gerekir ki, bu programlar AB tarafýndan kotarýlan programlardýr.
Ajanslar&rsquo;ýn Yönetim Kurullarý olacaktýr. 11.maddeye göre bunlarýn görevleri arasýnda þunlar bulunmaktadýr:
Mal alýmý, satýmý, kiralanmasý, hizmet alýmý,
Personelin iþe alýnmasý ve çýkarýlmasý.
27.maddeye göre ise, Ajans;
1- Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu,
2- Devlet Ýhale Kanunu,
3- Kamu Ýhale Kanunu hükümlerine tabi deðildir.
Geçici 3. madde ise son derece önemli:
&ldquo;Türkiye-Avrupa Birliði Malî Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen bölgesel programlarýn; bölgelerde yürütülmesi ve koordinasy
amacýyla oluþturulan proje birimlerinin yürütmekte olduðu iþ ve iþlemler, buna iliþkin hak ve yükümlülükler ile her türlü taþýnýr m
kararnamesinin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili ajansa devredilir.&rdquo;
CHP&rsquo;nin yasanýn iptali için Anayasa Mahkemesi&rsquo;ne baþvurmuþ olmasýna karþýn, bazý bölgelerde bu Ajanslar
kurulmaya baþlanmýþtýr.
Ajanslar&rsquo;ýn ne anlama geldiðini biraz daha açmadan önce Bitlis, Hakkari ve Van&rsquo;da Kalkýnma
Kurullarý&rsquo;nda hangi kuruluþlarýn yer aldýðý aydýnlatýcý olacaktýr.
Bitlis: Tatvan Belediyesi, Ahlat Belediyesi, Adilcevaz Belediyesi, Ticaret Ve Sanayi Odasý, Bitlis Ziraat Odasý, Bitlis Esnaf
Ve Sanatkârlar Odalarý Birliði, Bitlis Eðitim Kültür Ve Sosyal Yardýmlaþma Derneði, Bitlis Müteahhitler Derneði, Bitlis Genç Ýþad
Derneði.
Hakkari: Hakkari Esnaf Ve Sanatkârlar Odalarý Birliði, Hakkari Ziraat Odasý, Ziraat Mühendisleri Odasý, Yüksekova Ticaret Ve
Sanayi Odasý, Þemdinli Esnaf Ve Sanatkârlar Odasý.
Van: Erciþ Belediyesi, Gürpýnar Belediyesi, Özalp Belediyesi, Ticaret Ve Sanayi Odasý, Van Esnaf Ve Sanatkârlar Odalarý Birlið
Van Ticaret Borsasý, Doðu Anadolu Kalkýnma Birliði, Van Organize Sanayi Bölgesi, Van Aktif Sanayici Ve Ýþadamlarý Derneði,
Yarýnlar Ýçin Van Düþünce Platformu Derneði.
Devletin yetkileri ve kamu mallarý üzerinde artýk bunlar ve benzerleri söz sahibi olacak!... Böylece merkezî devlet yönetiminin
görev ve yetkileri sýnýrlandýrýlarak yerel yönetimlere devredilmiþ olmaktadýr. Buna karþýlýk yerel yönetimlerin görev ve yetkileri
sýnýrlandýrýlamayacaðý hükme baðlanmýþtýr. Yasaya göre; merkezî yönetim, yerinden yönetim ilkesini kýsýtlayýcý yasal düzen
yapamayacak, yerel yönetim alanýnda ayrýca bir teþkilât kuramayacak ve harcama yapamayacaktýr. Bölücüler ne kadar sevinse
azdýr! ADIM ADIM KÜRT FEDERE DEVLETÝ 3
http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 6 June, 2020, 03:11

Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

PKK ile mücadele edenler Lahey&rsquo;de yargýlanabilir
Askerî plan gereðince silahlý çatýþmalarda PKK&rsquo;lý bir teröristi öldüren veya yaralayan bir asker ya da polis, TCK&rsquo;d
yer alan &ldquo;insanlýða karþý bu suç&rdquo; fiilini iþlemiþ sayýlabilir mi? Hemen &ldquo;Olmaz öyle þey&rdquo; demeyin...

Anayasa&rsquo;da yapýlan ve yapýlmasý düþünülen deðiþikliklerin, Ýkiz Yasalar&rsquo;ýn her halka kendi kaderini belirme hakk
tanýmasýnýn ve öngördüðü öteki hükümlerin, merkezî devlet yetkilerinin yerel yönetimle ve Türk ve yabancý özel sektöre devri ile
düzenlemenin, Türkiye&rsquo;yi nasýl bir uçuruma doðru sürüklemekte olduðu kendiliðinden ortadadýr. Ama bunlara bir de dil ve
benzeri konularda verilen ödünleri, iktidarýn izlediði teslimiyetçi politikayý, özelleþtirmelerle kamu varlýklarýnýn bunlarýn çoðunun
ve ekonomik stratejik kuruluþlar olduðu göz ardý edilerek yabancýlara peþkeþ çekilmesini ekleyin!...
Ne var ki, Türkiye&rsquo;nin özellikle korumasýz býrakýlarak bölünüp tasfiyesi ile sonuçlanacak bir baþka olumsuzluk da Yeni T
Ceza Kanunu&rsquo;nda yer alan bazý hükümlerdir. 301.madde deðiþtirilerek &ldquo;Türklüðe hakaret&rdquo; in suç olmaktan n
çýkarýldýðý herkesçe bilindiði için, burada bu madde üzerinde bir kez daha duracak deðilim. Ama öncelikle, bu yasanýn 305. ve
77.maddelerinin konumuz açýsýndan içerdiði tehlikeleri belirtmekle yetineceðim. Ýstinaf Mahkemeleri ise, Türkiye&rsquo;nin huk
birliðini bozarak bölgesel hukuk düzenleri oluþmasýna yol açacaktýr.

Yeni Türk Ceza Yasasý
Yasayý Kimler Hazýrladý? Ama önce, bir geçeðin altýný çizmek gerek: Türkiye&rsquo;de bu kadar çok tanýnmýþ Ceza Hukuku
varken neden bu yasanýn üç doçente hazýrlattýrýldýðýný araþtýrdýðýmýzda karþýlaþacaðýmýz durum þudur: Yasayý hazýrlaya
Sözüer ile Doç.Dr.Ahmet Gökþen, Recep Tayyip Erdoðan hakkýnda Ýstanbul Belediye baþkaný iken kimi baþka kiþilerle birlikte Ü
2.Aðýr Ceza Mahkemesi&rsquo;nin E.2002/265 sayýsý ile görülen davada, bilirkiþi olarak 6 Ekim 2003 tarihli ve sanýklarýn lehin
rapor vermiþlerdir. Mahkeme, 2003/413 sayýlý ve 1 Aralýk 2003 tarihli kararý ile Erdoðan&rsquo;ýn dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlm
istemini TBMM Baþkanlýðý&rsquo;na bildirmiþ bulunmaktýr. (Sanýklara yüklenen suçlar ise þöyledir: &ldquo;zimmet, kamu taþým
biletlerinde kalpazanlýk, resmî evrak ve kayýtlarda sahtecilik ve cürüm iþlemek için teþekkül oluþturmak&rdquo;.)
Doç. Dr. Ýzzet Özgenç hakkýnda ise, Erdoðan&rsquo;ýn belediye baþkanlýðý sýrasýnda, Eyüp C.Baþsavcýlýðý&rsquo;nýn &ldq
kurumunu dolandýrmak, dolandýrýcýlýða iþtirak, cürüm iþlemek amacýyla teþekkül oluþturmak, ihalelere fesat karýþtýrmak, hizm
emniyeti suiistimal&rdquo; savlarý ile yürüttüðü hazýrlýk soruþturmasý sonucunda öteki kimi kiþilerle birlikte Hz.2001/1790 ve 12
2002 tarihli Ek Takipsizlik kararý verilmiþ bulunmaktadýr. (Ýzzet Özgenç, þu anda profesör olarak YÖK Baþkan Vekilidir.)
Demek ki, bu üç doçentin de Erdoðan ile þu ya da bu biçimde bir iliþkisi bulunmaktaydý.
Baþbakan&rsquo;la yakýn iliþki içerisindeler
Þunu da anýmsatayým: Yeni bir ceza yasasý hazýrlamak görevi bu üç kiþiye verildiði tarihte, Ord.Prof.Dr.Sulhi Dönmezer baþka
bir yeni ceza yasasý hazýrlanmýþ, hatta bu taslak Adalet Bakanlýðý tarafýndan kitap olarak bastýrýlmýþ bulunuyordu!... Vatanýn
Baðýmsýzlýðý, Toprak Bütünlüðü, Rejimi Adalet Bakanýna Emanet Þimdi önce Yeni Türk Ceza Yasasý&rsquo;nýn 305.maddesi
&ldquo;Temel millî yararlara karþý fiillerde bulunmak maksadýyla veya bu nedenle, yabancý kiþi veya kuruluþlardan doðrudan
doðruya veya dolaylý olarak kendisi veya baþkasý için maddî yarar saðlayan vatandaþa ya da Türkiye&rsquo;de bulunan
yabancýya, üç yýldan on yýla kadar hapis .... hükmolunur.

Herþey bakanýn iki dudaðý arasýnda
Suç savaþ hali dýþýnda iþlendiði takdirde, bu nedenle kovuþturma yapýlmasý Adalet Bakanýnýn iznine tabidir.
Temel millî yararlar deyiminden; baðýmsýzlýk, toprak bütünlüðü, millî güvenlik ve Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel nitelik
anlaþýlýr.&rdquo;
Demek ki, bu maddede öngörülen suç, bir düþünce açýklamasý deðildir. Belirtilen amaç veya nedenle &ldquo;fiil&rdquo; de, yan
eylemde bulunmaktýr. Üstelik, bu fiili iþleyen kimse, bunu maddî çýkar karþýlýðýnda yapacaktýr. Bu da yetmezmiþ gibi, bu madd
yabancý kiþi veya kuruluþlardan saðlayacaktýr. Böyle biri yakalandýðýnda, bütün kanýtlar da onun suçluluðunu açýkça ortaya ko
Bakaný izin vermezse yargýlanamayacaktýr! Söz gelimi, yabancý vakýflardan ya da AB fonlarýndan para alarak bu eylemlerde
bulunanlarýn yargýlanabilmeleri, Adalet Bakaný&rsquo;nýn iki dudaðýnýn arasýndan çýkacak söze baðlý olmaktadýr.
Gelelim 76. ve 77.maddeye. Maddelerin yer aldýðý Kýsým baþlýðý þöyle: Uluslararasý Suçlar &ldquo;. Bu, bu suçlarý iþlediði ön
Uluslararasý Ceza Mahkemesi&rsquo;nde yargýlanmalarý demek.
76.madde &rdquo; Soykýrým &ldquo;, 77.madde de &rdquo; Ýnsanlýða Karþý Suçlar &ldquo; baþlýklarýný taþýyor. Her ikisinde
zamanaþýmý süresinin söz konusu olmadýðý öngörülmüþ.

Soykýrýmý suçlamasý baþ aðrýtacak
76.maddeye göre; &rdquo; Bir planýn icrasý suretiyle millî, etnik, ýrkî veya dinî bir gurubun tamamen veya kýsmen yok edilmesi
maksadýyla, bu guruplarýn üyelerine karþý aþaðýdaki fiillerden birinin iþlenmesi, soykýrým suçunu oluþturur.
77.maddeye göre de; &ldquo;Aþaðýdaki fiillerin siyasal, felsefî, ýrkî veya dinî saiklerle toplumun bir kesimine karþý bir plan
doðrultusunda sistemli olarak iþlenmesi, insanlýða karþý suç oluþturur.&rdquo;
Her iki maddede de kasten öldürme ve yaralama eylemleri bu türden sayýlmýþ. Bu eylemler tek bir kiþiye karþý iþlenmiþ olsa bil
76.madedeki maksatla ve 77.maddedeki saiklerle ve bir plan doðrultusunda iþlenmiþ olmasý da buna dahil. Þimdi þöyle düþüneli
Cumhurbaþkanýnýn ve baþbakanýn kendi anlatýmlarýna göre &ldquo;Kürt sorunu&rdquo; nu çözmek için hazýrlanan bir askerî p
gereðince silahlý çatýþmalarda bu maksat ve saikle PKK&rsquo;lý bir teröristi öldüren veya yaralayan bir asker ya da polis, bu su
iþlemiþ sayýlabilir mi?
Hemen &ldquo;Olmaz öyle þey&rdquo; demeyin. Anýmsayýn: Orgeneral Yaþar Büyükanýt baþta olmak üzere TSK mensuplarý
PKK&rsquo;ya karþý çete kurmakla suçlanmaya kalkýþýlmadý mý? Ergenekon soruþturmasý nedeniyle, tutuklanan asker ve poli
kiþilerin hemen tümü PKK ile aktif mücadele yapanlar deðil mi? PKK&rsquo;nýn sonunu getirmek amacýyla yapýlan silahlý
mücadeleye kimlerin karþý çýktýðýný da bir düþünün!
http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 6 June, 2020, 03:11

Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

Hele, 76.maddenin bir (c) fýkrasý var ki, önlem olarak köy boþaltmalarýný gerçekleþtirenler için rahatlýkla söz konusu olabilecek
&ldquo;Gurubun, tamamen veya kýsmen yok edilmesi sonucunu doðuracak koþullarda yaþamaya zorlanmasý.&rdquo; Ýþte, bu
da soykýrým suçu sayýlýyor.
Tüm bu söylenenler &ldquo;varsayým&rdquo; ya da &ldquo;vehim&rdquo; denebilir. Ne var ki, 7 Mayýs 2004 tarihinde
Anayasa&rsquo;nýn 38.maddesinin son fýkrasý deðiþtirilmiþ ve vatandaþýn suç sebebiyle yabancý bir ülkeye verilemeyeceði hük
kaldýrýlarak madde þöyle olmuþtur:

TSK karþýtý kampanyalar
&ldquo;Uluslararasý Ceza Divanýna taraf olmanýn gerektirdiði yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaþ, suç sebebiyle yabanc
ülkeye verilemez.&rdquo;
Baþka bir deyiþle, 76 ve 77.maddelerdeki suçlarý iþlediði öne sürülen kiþinin La Haye&rsquo;deki bu mahkemede yargýlanabilec
öngörülmüþtür.
Buna koþut olarak da Yeni Türk Ceza Yasasý&rsquo;nýn 18/2. maddesine þu hüküm konulmuþtur: &ldquo;Uluslararasý Ceza
Divanýna taraf olmanýn gerektirdiði yükümlülükler hariç olmak üzere, vatandaþ suç sebebiyle yabancý bir ülkeye verilemez.&rdq
Sýra þimdi ilgili sözleþmenin imzalanmasýnda... Söylediklerimi &ldquo;varsayým&rdquo; ya da &ldquo;vehim&rdquo; olarak
düþünenler varsa, þimdi þu sorularý yanýtlamalýdýrlar: Türkiye&rsquo;de kim, kimler ya da hangi kuruluþ üyeleri soykýrým suçun
iþlemekle La Haye&rsquo;deki savcý tarafýndan suçlanabilir?
Bu Anayasa deðiþikliðinin yapýlmasý ve ceza yasasýna bu maddenin konulmasý ne için?
Bu sorularý yanýtlarken, AB&rsquo;nin ve onun yerli iþbirlikçilerinin TSK&rsquo;ne karþý yürüttükleri karalama kampanyasýný
aklýnýzdan çýkarmayýn.
Türk hukuk birliðine Ýstinaf darbesi
Bu mahkemelerin kurulmasý AB&rsquo;nin dayatmasýdýr. O kadar ki, Diyarbakýr Ýstinaf Mahkemesi&rsquo;nin binasý AB
fonlarý ile yaptýrýlmaktadýr

Ulusal bir devletin en baþta gelen koþulu hukuk birliðidir. Bu nedenle de, Cumhuriyet kurulur kurulmaz bu amaçla devrimci
uygulamalar yapýlmýþtýr. Federal devletlerde ise, federal hukuk düzeninin yaný sýra her federe devletin kendine özgü bir hukuk
düzeni bulunur.
Bu gerçeðin ýþýðýnda geliþmelere baktýðýmýzda önce þunlarý görürüz: Birincisi, Yeni Türk Ceza Yasasý, eskisinden apayrý bir
sonucudur. Ýkincisi, yeni birtakým suçlar ve cezalar öngörmüþtür. Üçüncüsü, bazý hükümleri içinden çýkýlmaz, çeliþkili ve hatta
olanaksýz niteliktedir. Örnek vermek gerekirse, kasden yaralama suçunun ihmalî davranýþla iþlenmesinden söz edilmektedir.

Çeliþkiyi ifadeler
Kasýt ve ihmal ayný eylemde nasýl baðdaþabilirse! Kasdý aþan yaralama suçunda, yani yaralamak kasdýyla (öldürme kasdý
olmaksýzýn) iþlenen bir eylem sonucu maðdur ölmüþse, cezayý arttýrýcý neden olarak yaralama dolayýsý ile hayatî tehlike, yüzd
eser, çocuk yapma yeteneðinin kaybolmasý gösterilmektedir. Bir kimsenin hayatý tehlikeye girmeden ölmesi olanaklý imiþ gibi; ö
yüzünde sabit iz kalmasý önem taþýrmýþ gibi! Fuhuþ suçunda fahiþelerin tedavi ve terapi altýna alýnmasý öngörülmektedir, fahiþ
iyileþtirilecekse! Dolayýsý ile, bir kere 80 yýldýr oluþan Yargýtay içtihatlarýnýn büyük bir bölümünün artýk bir anlamý kalmamýþtý
içtihatlara bakarak deðil, yeni baþtan hüküm kuracaklardýr.
5235 sayýlý ve 26 Eylül 2004 tarihli yasa ile istinaf mahkemelerinin kurulmasý kararlaþtýrýlmýþ, buna koþut olarak da 5271 sayý
4 Aralýk 2004 tarihli Ceza Muhakemesi Kanunu&rsquo;nun 272-285.maddeleri bu mahkemelerle ilgili olarak düzenlenmiþtir.

AB fon yaðdýrdý
AB&rsquo;nden gelen istek üzerine Ýstinaf Mahkemelerinin öncelikle Diyarbakýr, Ankara ve Erzurum&rsquo;da kurulmasý
kararlaþtýrýlmýþtýr. Aslýnda, Yasa gereðince bu mahkemelerin 1 Haziran 2007&rsquo;ye kadar faaliyete geçmeleri gerekiyordu
ama maddî nedenlerle bu gerçekleþtirilememiþ bulunuyor.Bu mahkemelerin kurulmasý AB&rsquo;nin dayatmasýdýr. O kadar ki,
Diyarbakýr Ýstinaf Mahkemesi&rsquo;nin binasý AB fonlarý ile yaptýrýlmaktadýr ve inþaatýn giriþinde de bu durumu bildiren bir y
bulunmaktadýr.
Ne var ki, AB, kendi üyeleri için bu mahkemeleri gerekli görmemekte ve hatta bazý durumlarda sakýncalý bile görmektedir. Örne
Avrupa Birliði Deðerlendirme Komitesi 2001&rsquo;de Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi yönünden bu mahkemelerin
uygulamada kaos yaratacaðý, uygulama birliðini bozacaðý sonucuna varmýþ bulunduðu gibi, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi
ayrý kararýnda Ýnsan Haklarý Avrupa Sözleþmesi&rsquo;nin âdil yargýlama ile ilgili 6.maddesinin 1.fýkrasýnýn sözleþmeci devle
istinaf mahkemeleri kurmalarýný zorunlu kýlmadýðýný belirtmiþtir. (Gilles Duterte (Avrupa Konseyi Ýnsan Haklarý Genel Direktör
Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi Ýçtihatlarýndan Alýntýlar; Avrupa Konseyi yyn., 2005, s.216)

Yargý bölgeselleþiyor
Bu yeni düzenleme ile Bölge Adliye Mahkemeleri (Ýstinaf) tarafýndan verilen 5 yýlý aþmayan özgürlüðü kýsýtlayýcý (hapis) ceza
ya da 5.000 TL para cezasýný geçmeyen kararlarýn Yargýtay incelemesine ve denetimine tabi olmadan kesinleþeceði öngörülmü
bulunmaktadýr. Bu, tüm ceza davalarýnýn %80&rsquo;nin Yargýtay denetimine tabi olmamasý demektir. Yukarýda sýralanan
gerçeklerle birlikte düþünüldüðünde, Türkiye&rsquo;nin deðiþik bölgelerinde ayný hukuksal durum için deðiþik ve hatta çeliþkili ka
verilecek olduðunu ve bu kararlarýn tüm mahkemelerin üstünde ve onlarýn kararlarýnýn denetim yeri olan Yargýtay&rsquo;dan
geçmeyerek kesinleþecek olduðunu kestirmek hiç de güç deðildir. Böylece ülkede hukuk birliði yok edilmekte,
&ldquo;Yargýtay&rsquo;ýn yetkileri bölgelere daðýtýlmaktadýr. Yargý erki bölgesel hale getirilmekte, öngörülen modelle federaliz
yargý ayaðý hayata geçirilmektedir.&rdquo; (Ömer Faruk Eminaðaoðlu: &ldquo;Ýstinaf Ve Yargýtay&rdquo; ; Cumhuriyet, 5 Nisa
2005)
http://turkcutoplumcu.org
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Hitabeyi hatýrlayýn
Bir yanlýþ anlamayý önlemek için þu da belirtilmelidir ki, Bölge Ýdare Mahkemeleri&rsquo;nin Ýstinaf Mahkemeleri ile bir ilgisi
yoktur. Çünkü bu mahkemelerin verdikleri kararlarýn temyizen incelenmesi Danýþtay&rsquo;da yapýlmaktadýr.

Türkiye&rsquo;nin gittikçe ivme kazanan adýmlarla nasýl parçalanmaya doðru sürüklendiði konusunda söylenecek daha çok þey
Burada yalnýzca Anayasa&rsquo;da yapýlan bazý deðiþiklikler ve gerçekleþtirilen yasal düzenlemelerden yalnýzca birkaçýna
deðinerek karþý karþýya bulunduðumuz yýkýma bir parça olsun dikkati çekmek istedim. Atatürk, bu günleri görmüþtü. Gençliðe
Hitabesi&rsquo;ni anýmsayýn. BÝTTÝ
Çetin Yetkin
Yeniçað Güncesi 3.6.2009
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