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Sivil cehalet
ANAYASA'NIN SÝVÝLÝ OLMAZ
Bir "sivil anayasa" lafýdýr gidiyor. Cumhuriyet Devrimi'nin yýkýcýlarý, hazýrladýklarý anayasaya "Sivil anayasa" adýný verdiler.
Dünyada sivil olamayacak ne vardýr derseniz, ilk akla gelen devlettir ve anayasýdýr. Hiçbir anayasa sivil olamaz, sivil olan
herhangi bir þey de, anayasa olamaz. "Sivil anayasa"dan söz etmek, sýradan bir cahillik deðil, zýrcahilliktir. Cahilliðin sivili de
oluyor, resmîsi de.
Anayasanýn niçin "sivil"i olmaz?
Sivil ne demek?

Latince civis kökenli sözcük, bütün Batý dillerine girmiþtir. Tarihin seyri içinde þehirli, yurttaþ (vatandaþ), medenî (uygar) ve resm
olmayan gibi anlamlar yüklenmiþ. Kavram, þehir medeniyetlerinde ortaya çýktý, özellikle Roma'da geliþti. Her þehirli, ayný zaman
yurttaþ idi ve medeniyete mensuptu. O yurttaþlarýn kendi aralarýndaki iliþkileri düzenleyen hukuka da Medenî Hukuk (Ius civile)
deniyordu. Devletin özel bir kiþilik olarak yurttaþla girdiði iliþkiler, örneðin alým satým, kira, borç sözleþmeleri de kuþkusuz Meden
alanýna girer.
Ancak Devletin yurttaþla kamu otoritesi olarak girdiði iliþkiler, Kamu Hukukunun alanýdýr.
Sivil, konumuzla ilgili olarak devlet dýþý alaný kapsayan bir kavramdýr. Politik toplum-sivil toplum karþýtlýðýnda, politik toplum
devletle ilgili alandaki bütün kurum ve iliþkileri içermektedir. Sivil toplum ise, devlet dýþýndaki toplumsal ve ekonomik iliþkileri
kapsar.Anayasa, yurttaþlar arasýndaki özel iliþkilerle ilgilenmez; yurttaþlarýn devletle olan özel iliþkileri de genel olarak Anayasa
Hukukunun ilgi alaný dýþýndadýr. Eskiden Esas Teþkilat Hukuku da deniyordu, Anayasa Hukuku, devletin temel hukudur;
devletin esas örgütlenmesini düzenler ve devletin temel ilkelerini belirler.
Devlet, politik alanýn merkezindeki ve eksenindeki kurumdur. Sivil olan, devlete ait deðildir. Devlete ait olan da sivil deðildir.
Bu nedenle anayasanýn sivili olmaz. Anayasa, dendiði zaman devlet vardýr. Sivil dendiði zaman da, devlet dýþýlýk vardýr.
Kanarya Sevenler Derneði'nin tüzüðü sivildir. Devletin anayasasý ise, ancak ve ancak kamusaldýr; resmîdir.
NERDEN ÇIKTI BU "SÝVÝL ANAYASA"

"Sivil anayasa" tuhaflýðý, millî devlet düþmanlýðýndan çýktý. Kemalist Devrim'le kurduðumuz devleti yýkma programýný uygulay
emperyalist merkezlerin ideologlarý, daha 1980'li yýllarda "Sivil toplum" teranesine baþladýlar. Kavrama yüklenen ideolojik
görev, devrim yýkýcýlýðý idi. Onlara göre, devrime ve Atatürk Cumhuriyetine ait olan her þey kötüydü. Devleti þeytanýn alaný ilan

Topluma ait olan her þey, ekonominin baronlarýyla, cemaatiyle, tarikatýyla iyiyi temsil ediyordu. Sivil toplumda, Fethullah
Hoca türünden melekler uçuþuyordu. Sivil toplum kavramý, her tür devrim düþmaný kurum, iliþki ve giriþimi kucaklayan bir içerikl
doldu. Kitle örgütlerinin adý bile, ABD'nin küreselleþme saldýrýsýna uygun olarak, "sivil toplum kuruluþlarý" diye deðiþtirildi. "Sivil
Toplumculuk" konusunda yürüttüðümüz ideolojik mücadele için, "Osmanlý'dan Bugüne Toplum ve Devlet" baþlýklý kitabýmýza
bakýlabilir.Sivil sözcüðüne yüklenen millî devlet düþmanlýðýyla baðlantýlý olarak, ayný çevrelerde "sivil anayasa" lafý üretildi. Bil
konuþanlar hadi neyse, sorumlu görevlerde bulunan hukukçular bile, bu kavramý kullanmaya baþlayýnca kulaklarýma
inanamadým. Bu konuyu iþlemek için, 2000 yýlý baþýndan beri notlar almýþým. Örneðin o zaman Barolar Birliði Genel Sekreterli
Özdemir Özok, 7 Ocak 2001 günü NTV ekranýnda "sivil anayasa" dan söz etmiþ. O zamanki Yargýtay Baþkaný Sami Selçuk, 11
2001 günü Gaziantep'te verdiði konferansta, "Türkiye'nin bir sivil anayasaya ihtiyacý olduðunu" belirtiyor (Hürriyet, 12 Þubat 2001
Sami Selçuk'a göre, "Türkiye'de cumhursuz cumhuriyet, halksýz demokrasi var.
"ONLARIN CUMHURU

Ýlk bakýþta ne doðru sözler deðil mi? Ancak üstündeki yaldýzý kaldýrdýðýmýz zaman, altýndan ABD'nin "Turuncu Devrimi" çýký
Anayasa'nýn "cumhuru", Atatürk devrimiyle özgürleþtirilmiþ yurttaþlar topluluðu deðildir. Onlarýn cumhuru, devleti haraca baðlaya
tefecilerden, dolar ve borsa vurguncularýndan, þeyhlerin müritlerinden, cemaat ve tarikat mensuplarýndan oluþuyor. Ne yazýk
ki, Atatürk Devrimi'ni yýkmýþlar ve o cumhuru oluþturmuþlardýr. Artýk yapýlan iþin adý da konuyor. Ertuðrul Özkök, Abdullah Gü
Cumhuriyet'in Birinci Cumhurbaþkaný" ilan etti (Hürriyet, 29 Aðustos 2007). Batý gazeteleri de, Türkiye'de Kemalist Devrim
döneminin sona erdiðini, "Atatürk'e güle güle" dendiðini yazdýlar. Doðrudur, Atatürk Cumhuriyetinin Ýkinci Dünya Savaþý sonras
beri devam eden yýkýlmasý süreci, 22 Temmuz 2007 günü esas olarak tamamlanmýþtýr. Þimdi o Turuncu Karþýdevrim'in anaya
hazýrlanmaktadýr.
TURUNCU ANAYASA VE SÝVÝL MEZAR

"Sivil Anayasa"ya renk beðenecek olursanýz, "Turuncu" yakýþýr. Bu Anayasa, ABD ve AB emperyalistlerinin millî devletimizi
yýkarak kurduklarý Mafya-Tarikat rejiminin anayasasýdýr. Bu anayasada sivil diye maskeledikleri sýnýf ve zümreler, mafyadýr;
Fethullah Hocagillerdir. Özgürlükler de, onlarýn özgürlüðüdür. Yurttaþ ise, pençelerinde kývranacaktýr.Sivil Anayasa'nýn esaslarý
Atatürk Devrimi'nin yýkýlýþýný hukuka geçirmek, millî devleti tasfiye etmek, milleti parçalamak, vataný bölmek, kamu ekonomisin
https://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 28 November, 2021, 12:15

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

boðmak ve canlanmasýný önlemek, Ortaçað iliþkilerini hakim kýlmak, yurttaþý mürit ve kul yapmak."Sivil anayasacýlar"a gelince,
bunlar anayasacý olamazlar, ancak mezar kazýcýlarý olabilirler. Kendi mezarlarýný kazýyorlar; yani mafya-tarikat rejiminin
mezarýný. Sivil mezar!
Doðu Perinçek
Alýntý: Aydýnlýk Eylül 2007
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