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M E C U S BÜLTENI

T B M M BAŞKANI ÇİÇEK, MİLLÎ ANAYASA
ŞÛRASI'NIN AÇILIŞINA KATILDI

• TBMM Başkanı Cemil Çiçek,
Şûra'da yaptığı konuşmada
"Sorunların çözümü için kim hak,
hukuk ve demokrasi çerçevesinde
-normal yollardan- değil de kan
dökerek, kin kusarak, masum
insanları katlederek neticeye
varmak istiyorsa, bunlar çağ dışı
yaratıklardır. Bu bir ilkelliktir, çağ
dişiliktir" dedi.

T B M M Başkanı Cemil Çiçek,
21 Ekim'de Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar Merkezi (ESAM)
tarafından, Rixos Otel'de düzenlenen
"Mülî Anayasa Şûrası"nın açılışına
katıldı.
Şûranın açılışında konuşan T B M M
Başkanı Çiçek, son terör saldırılarında
şehit olanlara rahmet, ailelerine
başsağlığı ve gazilere şifalar dileyerek
sözlerine başladı.

CİNAYET İŞLEMEK

MAZUR GÖRÜLEMEZ
Bir toplumda, bazı kesimlerin zaman
zaman toplumu yönetenlerden
şikâyeti ve talepleri olabileceğini
belirten T B M M Başkanı Çiçek,
demokratik toplumda bunların
anlayışla karşılanması gerektiğini,
ancak talepleri elde etmek için adam
öldürmenin, cinayet işlemenin mazur
görülemeyeceğini söyledi.
T B M M Başkanı Çiçek, "Sorunların
çözümü için kim hak, hukuk ve
demokrasi çerçevesinde -normal
yollardan- değil de kan dökerek, kin
kusarak, masum insanları katlederek
neticeye varmak istiyorsa, bunlar çağ
dışı yaratıklardır Bu bir ilkelliktir.
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çağ dışdıktır Geldiğimiz bu noktada
amasız, fakatsız herkesin safını
belirlemesi lazım. Ya demokrasiden,
haktan, hukuktan yana olacağız ya da
masum insanları katletmek için çaba
sarf eden, başkalarının oyuncağı hâline
gelmiş kesimlerden yana olacağız.
Günümüzde bu safların çok net ve açık
ortaya çıkmış olması gerekir" dedi.
Türkiye'nin birçok sorununun
sebebi olarak görülen anayasanın
değiştirilmesi konusunda TBMM'de
çalışmaların başladığına işaret eden
Çiçek, Meclis'teki siyasi partilerin yanı
sıra diğer siyasi partiler ve sivü toplum
örgütlerinin de sürece katkdarını
sunması gerektiğine işaret ederek,
bu doğrultuda 14 bin sivü toplum
kuruluşuna davetiye gönderdiklerini,
taleplerin üetilmesi için T B M M
bünyesinde büro oluşturulduğunu
anlattı.
"Hak ve özgürlük talep edüiyorsa,
bir kısım uygulamalardan şikâyet
ediliyorsa bunun yolu cebir değü,
şiddet değü, sürece katkı vermektir"
diyen Çiçek, şöyle devam etti:
"Toplum olarak burada bir
mecburiyetimizin olduğunu
düşünüyorum. 1950'den bu tarafa

