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2003 y1l1n1n ülkemiz ve dünya aç1s1ndan en
önemli olay1 _üphesiz ABD ve müttefiklerinin, dünyay1 Saddam Hüseyin
tehdidinden kurtarmak ad1na Iraka sald1rmas1 ve i_gal etmesi idi.

Irak
sorununun bir diktatörlük demokrasi, özgürlük kölelik ya da
güvenlik sorunu olmad11, ne Saddam ad1n1n ve zalim bir diktatör
portresinin ne de kendi halk1 üzerinde bile kullanmaktan çekinmedii
kitle imha silahlar1na sahip bir haydut devlet imaj1n1n ya_anan
süreci aç1klamad11 gerçei tüm taraflarca biliniyordu.

Fakat,
dünyadaki tüm yönetim kademelerince Iraka özgürlük ve demokrasi
getirmek, Irak1 zalim bir diktatörün zulmünden, dünyay1 ise haydut
bir mekanizman1n tehdidinden kurtarmak, dünya halklar1na sava_1
aç1klaman1n gerekçeleri olarak kullan1ld1.

ABDnin yönetimine
gelmi_ ekip, dünyan1n tek efendisi olma ko_ullar1n1n olu_tuu ve
gereklilii fikrine kendini inand1rm1_, bu fikri projeye dönü_türmü_ ve
11 Eylül sonras1nda olu_an uygun ortamda projesini uygulamaya
sokmu_tu. Bu tür operasyonlar s1ras1nda uluslararas1 kurumlar1n
desteini almak için giri_imlerde bulunmak ve uluslararas1 dengeleri
gözetmek de, onlar1n gözünde art1k ihtiyaç olmaktan ç1km1_t1. Özellikle
sava_1n / sald1r1n1n ba_lad11 20 Mart tarihine kadar ya_anan süreçte,
ABD yönetimi, Birle_mi_ Milletleri (BM) ve BM prosedürlerini kendini
yava_latan bir angarya olarak görmü_, BM kararlar1n1n kendisini
engellemeyeceini belirtmi_ti. Bu ekibin ve ABDnin Ba_kan1 olarak
George W. Bush, BMye ültimatomlar yad1rm1_; en sonunda BMyi devre
d1_1 b1rakt11n1 ve Avrupa Birliinin yeni bir dünyada gerekli olup
olmad11n1 incelediini belirtmeye ba_lam1_t1.

Gerçekten, ba1ms1z devletlerin egemenlik haklar1n1n bir k1sm1n1
özgürce devrettii bir üst birlik görünümündeki Avrupa Birlii,
geni_lemesinin h1zla sürdüü bu dönemde ya_ad11 ilk ciddi krizde
birlik olamam1_; 0ngiltere ba_1ndan beri ABD ile tam bir ittifak içinde
davranm1_, ABD Ba_kan1 George W. Bush'un ocak sonunda yapt11 "Birliin
Durumu" konu_mas1n1n ard1ndan 0ngiltere, 0talya, 0spanya, Portekiz,
Polonya, Macaristan, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti liderleri bir
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bildiri yay1nlayarak, Irak'1n dünya bar1_1 ve güvenlii aç1s1ndan
ciddi tehdit olu_turduu ve bu ülkenin silahs1zlanmas1 için Avrupa'n1n
ABD ile birlikte "kararl1 bir biçimde" hareket etmesi gerektiini
belirtmi_lerdi.

Ba_ta Almanya, Fransa ve Rusya olmak üzere
dünyan1n dier egemenleri; Irak sorununun bar1_ç1 yollarla çözmek
konusunda tüm olas1klar1n tükenmediini savunup, hem BMdeki hem de
NATOdaki hak ve yetkilerini kullanarak ABDnin dünyan1n tek efendisi
olma yönündeki ad1mlar1n1 engellemeye çal1_m1_lard1. Fakat, Irak1n
i_gali sonras1nda ise hem Iraktan hem ortadoudan pay kapmak için
hemen devreye girmi_lerdi.

Irak1n somutunda; zorun, zorbal11n ve tehdidin gölgesinde dünya yeniden payla_1l1yordu.

ABDnin
Iraka sald1r1n1n hemen öncesinde 9. Cumhurba_kan1 ve y1llar1n
siyasetçisi Süleyman Demirel; Irak krizi nedeniyle AB'nin
parçaland11n1, BM'nin de çökme tehlikesi içinde olduunu belirterek,
bu sistemin çökme tehlikesinin Irak meselesinden çok daha önemli
olduunu ve BM düzeninin y1k1lmamas1 gerektiini söylediinde
uluslararas1 arenada gelinen durumu özetlemi_ti.

2002 y1l1
sonlar1nda, yeni bir hükümetin i_ba_1na geldii Türkiyede ise,
Türkiyenin almas1 gereken tav1r, en az1ndan daha reel argümanlarla
tart1_1lm1_; dei_ik kesimlerin uygulad1klar1 politikalar bu
argümanlara göre deerlendirilmi_ti.

Irak sorununa ili_kin olarak Türkiyede egemen çevrelerce ortaya konan argümanlar genel olarak _unlard1:

* Türkiye Irak sorununun sava_ olmadan çözülmesinden yanad1r; sava_ tüm
ortadoudaki dengeleri bozar ve istikrars1zl11 körükler; Türkiye bölge
ülkesi olarak bar1_ çabalar1n1 sürdürmelidir.
* Türkiye,
uluslararas1 toplumun ve BMnin bir üyesi olarak, Iraka kar_1
giri_ilecek bir askeri operasyon ve bu operasyonda yer almak için BM
Güvenlik Konseyinin bu yönde bir karar almas1n1 (uluslararas1
me_ruiyet) önko_ul olarak görür. Bu önko_ul bir gereklilik olarak
Anayasada da yaz1l1d1r.
* Dier yandan, BM ya da Almanya,
Fransa, Rusya, Çin veya kim ne derse desin ABD, Iraka sald1racakt1r.
ABDnin yan1nda olan kazanacak, dierleri kaybedecektir.
*
ABnin iki büyük devi Fransa ve Almanyan1n sava_1 desteklememesinden
korkmamal1, t1pk1 ABDnin olu_turduu koalisyon güçleri aras1na kat1lan
dier ülkeler gibi ABDnin yan1nda yer al1nmal1d1r.
* Uzun da
sürse, k1sa da sürse sava_ sonras1 denklemin içinde bulunmak, masada
yer almak için ABDnin yan1nda yer almak, koalisyon güçlerine kat1lmak
gerekir.
* Iraka yönelik askeri bir operasyon, Kuzey Irakta
ba1ms1z bir Kürt devleti olas1l11n1 güçlendirir. Türkiye zaten
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_imdiden Kuzey Iraktad1r ve operasyon s1ras1nda da Kuzey Irakta
olmal1d1r.
* Türkiye, operasyon öncesinde ve sonras1nda Irak1n
bütünlüünden yanad1r. Parçalanm1_, federatif bir Irak Türkiyenin
ba_1na yeni sorunlar açar. Federatif bir yap1 olacaksa bile, etnik
temelde deil corafi temelde olmal1d1r.
* Sava_1n ç1kmas1
durumunda hem Türkiyeye doru olacak olas1 bir göçü hem de PKK
KADEKin s1zmalar1n1 önlemek için Kuzey Irakta önlem al1nmal1d1r.

* Türkiyenin ba_ka _ans1 yoktur. Ülkenin ekonomik ko_ullar1, ABDnin
denetimindeki IMF, Dünya Bankas1 v.b. organizasyonlar1n uygulamalar1na
ve ABDye ba1ml1d1r. ABDnin yan1nda yer al1nmamas1 durumunda ortaya
ç1kacak ekonomik krizin yükünü ülke kald1ramaz.
* Türkiye bu
durumu f1rsat bilmeli ve Körfez Sava_1nda kaybettiklerini de masaya
getirerek, sava_1n neden olaca1 ekonomik kay1plar1 ABDnin tazmin
etmesini istemelidir. ABDnin de Iraka asker gönderilmesi durumunda
buna haz1r bir görüntü vermesi bulunmaz nimettir; bu nimet
deerlendirilmeli, Türkiye, koalisyon güçleri aras1na aktif olarak
kat1lmal1 ve ekonominin sava_ ortam1nda rahat bir nefes almas1
salanmal1d1r. Ve hatta sava_, belirli sektörlerde olsa bile ekonomiyi
canland1r1r.
* Ba_ta Musul ve Kerkük olmak üzere Irakta ya_ayan
Türkmenlerin güvenliini salamak ve bu Kerkük petrollerinin Kürtlerin
denetimine geçmemesi için Türkiye Irakta olmal1d1r.
* ABDnin
sava_1 kolayca kazanmak için Kuzey Irakta bir cephe açmas1 zorunludur.
Bu cepheyi açmazsa sava_ çok uzar ve ABDnin kay1plar1 artar. Bu
zorunluluk hem pazarl1kta avantaj salar hem Türkiye Kuzey Iraka
girererek, Kürtleri denetler, hem de Türkmenlerin güvenliini salam1_
olur.
* Türkiye, Irak1n sava_ gücüne kar_1 korunmas1 için
NATOnun güvenlik _emsiyesi alt1na girerek kendini daha da güvence
alt1na alabilir ve bu durumdan daha da güçlenmi_ olarak ç1kar.

Bu
argümanlardan da görülebilecei gibi, Türkiyede egemenlerin cephesinde
- tam bir konsensus salanm1_ olmamas1na kar_1n- genel eilim; sava_1n
önlenmesine ili_kin giri_imlerde bulunman1n yan1s1ra, BM Güvenlik
Konseyinin karar almas1 durumunda ABD operasyonuna destek, her ko_ulda
Kuzey Irakta asker bulundurmak, ABDnin Türkiye ekonomisine desteinin
salanmas1 ve operasyonun Türkiyenin kâr hanesine yazacaklar1n1
artt1rmak biçiminde özetlenebilirdi.

Her ko_ulda Kuzey Irakta
asker bulundurmak argüman1; iktidar1 ile muhalefeti ile tüm egemenlerin
ortak olarak saptad11 bir gereklilikti ve farkl1 ve çeli_ik fikirler
aras1nda konsensusu salamak için tüm tart1_malarda ve kriz
dönemlerinde bir çimento olarak kullan1ld1.

Konsensusu önleyen
argüman ise uluslararas1 me_ruiyetin gereklilii ve bunun Anayasa
maddesi olarak da yaz1lm1_ olmas1 idi. Ba_ta Cumhurba_kan1 olmak üzere,
MGKda bu argüman ciddiye al1nm1_ ve kararlar verilirken ölçüt olarak
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kullan1lm1_t1.

AKP hükümetinin politikas1 ise basitçe,
geleceini ABDnin politikalar1 ile birle_tirmek ve bunun kar_1l11nda
yüklü bir para koparmakt1. Tüm tav1rlar1n1, bu basit ve ilkel politika
aç1klamaya yetiyordu.

Türkiyede ba_ta hükümet olmak üzere
egemenlerimiz, ABDnin yan1nda Irak Cephesini açt1klar1n1 birkaç kez
aç1klamalar1na kar_1n 1 Mart Türkiyenin Irak politikas1n1n tümüyle
devre d1_1 kalmas1na, ABDnin ise sald1r1 planlar1n1 dei_tirmesine
yolaçt1..

1 Mart1n Türkiyenin Irak politikas1n1 devre d1_1
b1rakmas1n1n dorudan iki sonucu oldu. ABD ve Türkiye ili_kileri, eski
s1cakl11n1 yitirirken, ABD Kürt Örgütleri yak1nla_t1. ABD 0srail
Kürt Örgütleri i_birlii güçlendi.

Ve 2003 Kas1m1nda Türkiyenin
Iraka asker göndermesi ve içten müdahil olmas1n1n ko_ullar1 k1sa dönem
için tamam1yla ortadan kalkt1.

Iraka sald1r1 ve i_gal, sava_1n
tüm irençliini dünya halklar1na birkez daha gösterdi. Sava_,
binlerce askerin ölmesinin yan1s1ra, çocuklar ba_ta olmak üzere tüm
sivil halk1n planl1 bir _ekilde katledilmesi anlam1na geliyordu. Sava_,
yama ve talan demekti.

Ama Irak i_gali ayn1 zamanda _unu da
gösterdi: Ne kadar güçlü olursan1z olun, kendi yan1n1za ne kadar çok
i_birlikçiler bulursan1z bulun ve hatta ne kadar güzel vaadlerde
bulunursan1z bulunun, i_gal kendi direni_çilerini yarat1r. Gerçekten
Irakta direni_ h1zla örgütlendi; 2003 y1l1nda yay1lmaya ba_lad1, k1sa
dönemde ABDnin ve Irak yerel yönetiminin öngörmedii boyutlara ula_t1.

Dünyan1n
efendilerinin son derece güçlü olduunu iddia ettikleri ve kendileri de
bu görüntüyü veren tüm mekanizmalar1, birlikleri Irak1n payla_1m1
gündeme girince da1l1rken, kar_1t cephe ise insanl1k tarihinde ilk kez
hep birlikte davranma ve sava_1 ve bu yöndeki politikalar1 tek a1zdan
lanetleme onurunu ya_ad1.

Gerçekten, sava_ kar_1tl11, dünya
ölçeinde (yani o kötü ünlü sözcükle küresel) bir harekete dönü_tü.
Sava_ politikalar1n1n uygulanmaya ba_lad11 andan itibaren sava_
kar_1tlar1 tepkilerini ortaya koydular. Özellikle 15 _ubat, sözcüün
gerçek anlam1yla küresel bir muhalefetin gösterilerine sahne oldu.
Yüzmilyonlarca insan tek bir a1zdan sava_1 ve kendi ülkelerinin sava_a
yönelik politikalar1n1 lanetledi. Dünya ölçeinde iki küresel güçten
söz edilmeye ba_land1. Bir yanda, ABDnin ba_1n1 çektii, tüm iç
çeli_kilerine kar_1n dünyan1n dier efendilerinin de bulunduu blok,
dier yanda, sadece sesi ve tepkisi olan ama sokaa ç1kt11nda dünyan1n
tüm ordular1n1n toplam1ndan daha fazla bir büyüklüe eri_en sava_
kar_1t1 hareket.

Sava_ kar_1tlar1n1n dünya ölçeinde sadece
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yan1ndaki omuzdan destek alarak olu_turduu bu güç, insanl11n ve
dünyan1n gelecei üzerine birçok ütopyan1n kurulabileceini ve
kurulmas1 gerektiini, bu gelecek tasar1mlar1n1n öznesinin hangi
tabakalar ve s1n1flar olduunu tüm aç1kl11yla bir kez daha gösterdi.
Bu hareketlerin ta_1d11 potansiyel ve sunduu olanaklar, tüm benzer
hareketlerle birlikte analiz edilmeli ve bu hareketlerin
_ekillenmesinden, yükselmesinden ve sönmesinden gerekli dersler
ç1kar1lmal1d1r.

Ülkemiz gelince; önce aç1kça vurgulamal1y1z: Bu
ülkenin s1radan insanlar1, ne Irak sava_1n1 ne de bu sava_ içinde
Türkiyenin _u ya da bu ölçüde yer almas1n1 destekledi. Hükümetin ve
esas olarak ABDnin borazan1 durumuna dönü_en egemen medyan1n tüm
propagandas1na, yönlendirmesine kar_1n sava_ istenmedi ve bu sava_
içinde yer almaya kar_1 ç1k1ld1.

Irak sava_1na ve ülke
egemenlerinin sava_ yönündeki politikalar1na aktif biçimde kar_1 ç1kan
kesimler için ise iki farkl1 dönem için iki farkl1 olgunun saptanmas1
gerekiyor. Bu kesimler sava_a kadar olan dönemde _imdiye dek
gerçekle_tirilmemi_ olan1 gerçekle_tirdiler ve 2002nin sonbahar1ndan
itibaren birlikte davranmay1 ba_ard1lar. Tüm iç çeli_kilerine ve
kat1l1mc1lar1n karar almadaki beceriksizliklerine kar_1n esas gövdeyi
olu_turan Irakta Sava_a Hay1r Koordinasyonu ve dier benzer
organizasyonlar sava_1 lanetlediler, sava_ kar_1tlar1n1 biraraya
getirdiler ve tüm sava_ taraftarlar1n1 te_hir ettiler. 0lk giri_imleri
0stanbulda yap1lan bu organizasyonlar, tüm ülke için örnek oldu ve
sava_ kar_1tlar1 dei_ik adlarla da olsa hemen hemen tüm illerde
biraraya gelmeye ba_lad1lar.

6 _ubat tarihinde Greenpeace
üyelerince gerçekle_tirilen ve Irakta Sava_a Hay1r Koordinasyonuna
maledilen Atatürk Kültür Merkezine pankart asma eyleminin özel bir
önemi olduunu vurgulamak gerekiyor. Ayn1 gün, hükümet, Irakta art1k
ABDnin yan1nda hareket edeceklerini aç1klar ve gazeteler aç1lan
cepheyi man_et yaparken yap1lan bu eylem, hem sava_ kar_1tlar1n1n
moralini yükseltmi_ti hem de herhangi bir birlik içinde yer al1rken
nas1l davran1lmas1 gerektii üzerine çok ya_amad11m1z olumlu bir örnek
olmu_tu.

Gerçekten, Türkiye için tam bir dönüm noktas1 olan ve
Irak batakl11ndan ülkeyi kurtaran, ABD için ise ciddi bir yenilgiyi
ya_atan 1 Marttaki tezkerenin reddinde, en az 1 Marttaki o muhte_em
Ankara Mitinginin etkisi kadar, bazen c1l1z, bazen güçlü biçimde
yürütülen sava_ kar_1t1 faaliyetin tümünün etkisi vard1.

Aç1kça
vurgulanmal1d1r: Politik sonuçlar1ndan ba1ms1z olarak, 1 Mart
Türkiyeye onurunu kazand1rd1. Tüm dünya halklar1n1n gözünde sayg1n bir
yer edinmesini salad1.

1 Mart sonras1 sava_ kar_1t1
etkinlikler, kazan1lan moralle tüm ülke çap1nda yükseldi. Sald1r1n1n
ba_lamas1 ile birlikte, ilk gün youn bir tepki gösterilmesine kar_1n
etkinliklerin gücü azalmaya ba_lad1.

Bu sürece ili_kin olarak
aç1kça vurgulamak gerekiyor: Tüm eksikliklerine kar_1n, olumlu bir
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süreç ya_anm1_ ve 1980den beri biraraya gelemeyen birçok
organizasyonun Irakta sava_a kar_1 ç1kmak temelinde birarada olmas1
salanm1_t1.

Sonra? Sonra, olumlu bir süreçten olumsuz bir ders
ç1karmay1 ba_ard1k! Irak1n i_gali sonras1nda olacaklar üzerine tüm
yaz1lanlara, çizilenlere kar_1n, binbir gerekçe s1ralayarak, binbir
tahlil yaparak tekrar ayr1_t1k ve ülkede sava_ kar_1tlar1n1n gücünü yok
ettik.

Ve Irak i_gal edildikten sonra, sava_tan çok daha fazla
ac1n1n ya_and11, katliamlar1n yap1ld11 bu sürece, müdahale
olanaklar1m1z1 yitirdik. Bundan sonra kim taraf1ndan yap1l1rsa
yap1ls1n, herhangi bir etkinlik çar1s1 kitleler taraf1ndan genel
kabul görmedi.

***

Türk askerlerinin Iraka, giderek
yükselen ve denetimden ç1kan direni_i k1rmak için bile olsa girmesini,
ABDnin Kürt örgütlerine kabul ettiremeyecei aç1a ç1kt1ktan sonra,
hükümetin ve medyan1n dahi Iraka asker gönderme hevesi k1r1lm1_ iken
sava_1n gerekçelerinden biri olarak gösterilen terör ülkeyi vurdu.

0stanbulda
kas1m1n 15inde Neve ^alom ve Beth 0srael sinagoglar1na 20 Kas1mda ise
Levent'te HSBC Bank Genel Müdürlüü ile Tepeba_1'nda 0ngiliz
Konsolosluuna bomba yüklü araçlarla yap1lan sald1r1larda 50 den
fazla ki_i öldü 750 den fazla ki_i yaraland1. Sald1r1lar1 üstlenen El
Kaide'ye bal1 Ebu Haf1z El Masri Tugaylar1, sald1r1lar1 "0slami Demir
Çekiç Operasyonu" olarak adland1rd1. Aç1klama, "0slam'la sava_an
0ngiltere'nin bar1_1n1 bozmak amac1yla, 0ngiliz ç1karlar1n1n hedef
al1nd11" belirtiyordu.

Bu sald1r1; terör, islami terör, teröre kar_1 uluslararas1 mücadele v.b. tart1_malar1 yeniden körükledi.

Ayn1 terör, 2004de 0spanyay1 vuracakt1.

***

Almanak
2001 ve 2002de de gerekli ilgiyi gören Avrupa Birlii süreci ve bu
süreçle ilgili olarak Yeniden Yap1land1rma ve Uyum Yasalar1, Kamu
Yönetimi Yasa Tasar1s1, Yerel Yönetimler Yasa Tasar1s1 v.b ülke
gündeminde her zaman yerald1.

K1br1s, art1k K1br1sl1lar için de
kangrene dönü_mü_ bir sorun olmas1n1n yan1s1ra, hem Avrupa Birlii
tart1_malar1n1n hem de ABDnin sava_ politikalar1n1n nesnesi olarak
yine gündemin ön s1ralar1ndayd1.

AKP Hükümetinin iç politikalar1
kapsam1nda gündeme giren laiklik, ordu, YÖK, Yeniden Yap1land1rma
Yasalar1 ve Uyum Paketleri, Kamu Yönetimi Yasa Tasar1s1, Yerel
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Yönetimler Yasa Tasar1s1, kadrola_ma konular1 ön plana ç1kt1.

Almanak, bu konulara zaman dizinlerde ve analizlerde olabildiince yer verdi.

Son
olarak toplumsal hayat üzerindeki etkileri aç1s1ndan son derece önemli
olan iki yasan1n yürürlüe giri_ biçimine dikkat çekmek istiyoruz.

Birincisi,
0_ Güvenlii Yasas1n1n yürürlüe girmesi15 Mart tarihinden, 30 Haziran
tarihine Sanayi ve Ticaret Bakan1n1n Konya'da yapt11 daha sonra
Ba_bakan1n da tekrar ettii ve _imdiye dek bu konuda dü_ünenlerin
hiçbirinin akl1na dahi gelemeyecek olan olaanüstü bir yakla_1mla,
i_yeri güvencesi olmadan i_ güvencesinin olmayaca1 belirtilerek
ertelendi. Haziran ay1nda ise TBMMde, 14.5 Milyon çal1_an1
ilgilendiren; Deniz Baykal1n i_çi aç1s1ndan sendikas1zla_t1rma,
i_veren aç1s1ndan da kay1t d1_1na ç1kma anlam1na geldiini söyledii,
sendikalar1n kölelik ve angarya olarak nitelendirdii 0_ Yasas1,
siyasal, toplumsal kurumlar1n ve elbetteki sendikalar1n ve toplumun tüm
tepkisizlii içinde - sözde en sert nitelemelerin ve tehditlerin
yap1ld11, pratikte böyle bir yasan1n kamuoyunun gündeminde belirli bir
a1rl1k kazanmas1na dahi yetmeyen bir tepkisizlik içinde yasala_t1.
D0SK Ba_kan1 Süleyman Çelebi dier i_çi konfederasyonlar1n1n 0_ Kanunu
ile ilgili tutumlar1n1 ele_tirip D0SK, mücadelede yaln1z b1rak1lm1_,
ihanete uram1_t1r derken asl1nda organize edilen tepkinin düzeyini
aç1kça belirtiyor ama suçu, emekten yana olan ya da olduunu iddia eden
tüm organizasyonlar1n hemen her konuda yapt11 gibi kendi d1_1nda
ar1yordu. Türkiyede belirli kesimler aç1s1ndan, AKP Hükümeti
sonras1nda son umuda dönü_en Cumhurba_kan1na hem D0SK hem TÜRK 0^
taraf1ndan ba_vuruldu ama yasa Cumhurba_kan1 taraf1ndan onayland11
anda uygulamaya girmi_ ve ülkenin ve çal1_anlar1n gündeminden dü_mü_
oldu.

0kinci yasa ise yeniden yap1land1rma ve uyum yasalar1
içinde yer alan, yabanc1lar1n mülk edinmesine olanak salayan yasa idi.
Yasa 14.5 milyonu ya da sadece çal1_anlar1 deil, ülkenin tümünü
ilgilendiriyordu. Sevr ve kapitülasyonlar1 ya_am1_, ulusal kurtulu_
sava_1 vermi_, yüzy1llard1r tüm ku_aklar1n1 bir kar1_ toprak
verilemez yakla_1m1 ile büyütmü_ bir ülkede, ba_ka ko_ullarda çok
büyük tart1_malara ve tepkilere yolaçabilecek bir sorun uyum yasalar1
çerçevesinde bir gecede a_1ld1. Yasa sessiz sedas1z uygulamaya girdi.
Bu yasan1n ne anlama geldii konusunda k1smen geni_ tart1_ma 2004
y1l1nda ilk sonuçlar ortaya ç1kt11nda ba_layacakt1.

Almanak
2003ün kitap versiyonunun yüklendii misyonunu yerine getireceini
umuyor; www.sav.org.tr ya da www.almanak.net adreslerinden eri_ilebilen
internet versiyonunun ise 2003 üzerine kitap versiyonunda bulunmayan
verileri de içerdiini belirtiyoruz.
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