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Ýstanbul Barosu’ndan yapýlan 14 maddelik açýklama

Ýstanbul Barosu Baþkaný Ümit Kocasakal, özerklik açýklamasýna tepkilerini ortaya koydu. Ýstanbul Barosu&rsquo;ndan yapýlan
maddelik açýklama þöyle:

&ldquo;1) Ayrýlýk deklarasyonu anlamýnda dile getirilen bu talepler
emperyalizm destekli bir etnik kalkýþma ve ayaklanmanýn ulaþtýðý aþamayý
göstermektedir.

2) Özü itibariyle bu deklarasyon terör örgütü
PKK-Kongre Gel&rsquo;in 17 Mayýs 2005 tarihinde kabul ettiði &ldquo;KCK Sözleþmesi&rdquo;
ndeki isteklerin, &ldquo;siyasi talepler&rdquo; kýlýfýyla sözde &ldquo;demokrasi&rdquo; ve &ldquo;özgürlük&rdquo; maskesiyle
tekrarýndan ibarettir.

3) Bu deklarasyonu kaleme alanlar emperyalizmin Türkiye üzerindeki 100
yýllýk rüyasýnýn güdümlü ve gönüllü taþeronlarýdýrlar. Sevr&rsquo;in
güncellenmesinden baþka bir þey olmayan bu bildirge gerçekte
emperyalizmin talepleridir.

4) Sýk sýk kullanýlan &ldquo;demokratik&rdquo;
kelimesi, metinde çokça dillendirilen &ldquo;özyönetim&rdquo; ve &ldquo;özerklik&rdquo;
talebiyle, ülke topraðýnýn belli bir bölümünün merkezi yönetimin dýþýna
çýkarýlarak parçalanmayla sonuçlanacak bir yola girilmesi, Anayasanýn
deðiþtirilemeyecek ilk üç maddesinin ortadan kaldýrýlmasýna yönelik
olduðunu gizlemeye yetmemektedir.

5) Kaldý ki metinde talep
edilen sözde &ldquo;demokratik özyönetim&rdquo; veya özerkliðin parçalarý olarak öne
çýkarýlan yasama, karar alma, yargý, vergi toplama, asayiþ ile ilgili
hususlar da gerçek amacý ortaya koymaktadýr.

6) Hedeflenen &ldquo;özyönetim&rdquo; in &ldquo;özü&rdquo; nün ve amacýnýn ne olduðu, &ldquo;Biji serok Obama&rdquo;
sloganýnda saklýdýr.

7) Bu talepler, þimdiye kadar halký aldatmak için takýlan bazý
maskeleri indirmiþ, makyajlarý dökmüþ, deyim yerindeyse takke düþmüþ,
kel görünmüþtür.

8) Ülkenin içine sürüklendiði bu etnik
kalkýþma ortamýndan, terör örgütünü masum siyasi bir hareket gibi
göstermeye çalýþanlarýn, Kandil&rsquo; den &ldquo;yerli&rdquo; bir &ldquo;Mandela&rdquo; yaratmaya
soyunanlarýn, hendek ve barikat ardýndan halka, güvenlik güçlerine silah
sýkanlarý &ldquo;özgürlük savaþçýsý&rdquo; olarak yansýtanlarýn sorumluluklarý
büyüktür.

9) Terör örgütünce hendekler kazýlýr, barikatlar
örülürken ülkenin yönetiminden ve kamu güvenliðinden sorumlu olanlarýn
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akýl almaz aymazlýðýný da hatýrlatmak isteriz. Kent merkezlerinin ve
þehirler arasý yollarýn patlayýcýlarla doldurulmasýnýn, sözde &ldquo;açýlým&rdquo;
sürecinin, halktan gizlenen Oslo görüþmelerinin, Habur aymazlýðýnýn
siyasi sorumlularýnýn, ortaya çýkan vahim tablonun sorumluluðundan
sýyrýlmaya çalýþmasý bize hiç de þaþýrtýcý gelmemektedir.Yaþanmakta olan
etnik kalkýþma süreciyle ülkenin karþý karþýya geldiði bölünme
tehlikesinden, 13 yýllýk tek baþýna yönetimi ve uygulamalarýyla
öncelikle siyasi iktidar sorumludur ve bu aðýr bir sorumluluktur.

10) Kendisini &ldquo;Türkiye&rdquo; partisi olarak göstermeye çalýþan, bölgedeki
feodal düzene karþý tek kelime etmeyen, emperyalist güçlerin
Ortadoðu&rsquo;daki varlýðýndan rahatsýz olmak bir yana onlarý davet eden,
olaylara emekçinin ve yoksul halkýn safýndan bakmak yerine etnik gözle
bakan, &ldquo;demokrasi&rdquo;, &ldquo;barýþ&rdquo;, &ldquo;siyasi çözüm&rdquo; sözcüklerini dilinden
düþürmeyen, tekke ve zaviyelerin açýlmasý yönünde kanun teklifi veren,
gerici ayaklanmalarý anan ve kutsayan bir partinin, bu taleplere olan
desteði ile birlikte gerçek yüzü ve amacý, ne kadar &ldquo;Türkiye&rdquo; partisi ve
&ldquo;sol&rdquo; olduðu da tam olarak ortaya çýkmýþ bulunmaktadýr. Gerek bu parti
gerekse terör örgütü hiç bir þekilde Kürt kökenli yurttaþlarýmýzý temsil
etmemektedir.

11) Ýleri sürülen taleplerin, gerçekte
&ldquo;demokrasi&rdquo; ve &ldquo;barýþ&rdquo; ile bir ilgisi olmayýp; Türkiye Cumhuriyeti&rsquo;nin
varlýðýna, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüðüne yönelik,
terör örgütü üzerinden, siyasi iktidarýn da parçasý olduðu küresel
emperyalizmin Büyük Ortadoðu Projesinin ( BOP ) son aþamasýdýr.

12) Bu arada, anýlan bildiride, dile getirilen taleplerin sürekli
olarak, siyasi iktidar tarafýndan da taahhüt edilen ve giriþimlerine
baþlanan sözde &ldquo;Yeni Demokratik Anayasa&rdquo; ile iliþkilendirilmesi,
gerçekte yeni anayasa sürecinin neyi hedeflediðini, bu hususta siyasi
iktidarla anlamlý birlikteliði de açýkça ortaya koymaktadýr. &ldquo;Yeni
Anayasa&rdquo;talebinin gerçek amacý, Anayasanýn deðiþtirilemez maddelerinin
bir oldu bitti ile deðiþtirilmesi suretiyle amaçlanan bölünmenin
Anayasal alt yapýsýný, hukuki dayanaðýný oluþturmaktan ibarettir. Ancak
bu hukuken de fiilen de mümkün deðildir.

13) Bilinmelidir ki,
hangi oy veya çoðunlukla olursa olsun, hukuken deðiþtirilemez maddelerin
deðiþtirilmesi imkaný bulunmamaktadýr. Üstelik bu hukuki gerçek
karþýsýnda, bu yöndeki her giriþim Türk Ceza Kanunu&rsquo;nun 309.maddesindeki
suçu oluþturacaktýr. Buna izin verilemeyeceði açýktýr.

14)
Türkiye Cumhuriyeti&rsquo;nin bölünmesini, parçalanmasýný içeren emperyalizm
ve onun yerli iþbirlikçilerinin 100 yýllýk bu &ldquo;rüyasý&rdquo; yine &ldquo;rüya&rdquo;
olarak kalacak, bunu talep edenler içinse &ldquo;kabus&rdquo;a dönüþecektir!

Zira Kürt kökenli yurttaþlarýmýzýn da eþit bir parçasý ve mensubu
olduðu &ldquo;Türk Milleti&rdquo; buna asla izin vermeyecek, bu emperyalist saldýrý
ve oyunu bir kez daha birlik ve bütünlüðü içinde püskürtecek,
Cumhuriyetin deðerleri içerisinde gerçek barýþý, birlikteliði,
demokrasiyi gerçekleþtirecektir.
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Hiç bir güç ve provokasyon,
yurttaþlarýmýz arasýnda etnik bir kavga ve kargaþa yaratmaya yetmeyecek,
Türk Milleti bu oyuna gelmeyecektir. Çözüm, bölünme ve parçalanmada
deðil, ortak aidiyet duygusunun temeli olan ulus devlete sýmsýký
sarýlarak birilikte emperyalizme karþý koymaktýr. Ülkemizin üzerinde bu
karanlýk oyunlarý oynayanlar da mevki ve konumlarý ne olursa olsun, er
geç hukuka hesap vereceklerdir.
Ýstanbul Barosu olarak, Anayasanýn
deðiþtirilemez, deðiþtirilmesi teklif dahi edilemez ilk üç maddesini
kararlýlýkla savunacaðýmýzý, Cumhuriyete ve onun deðerlerine sonuna
kadar baðlý kalarak bunlarý koruyacaðýmýzý, üniter, demokratik, laik
sosyal hukuk devletine yönelik her türlü saldýrýya karþý koyacaðýmýzý,
Türkiye&rsquo;yi etnik bir cehenneme çevirme planlarýna karþý sonuna kadar
kardeþliði ve gerçek barýþý savunacaðýmýzý, sorunlarýn ülkenin birlik ve
bütünlüðü içinde ve herkes için daha fazla demokrasi talebiyle çözümü
yönünde davranacaðýmýzý bir kez daha kamuoyuna saygý ile duyururuz.&rdquo;
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