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Ayrýlma bildirisi ve Sevr

Geçtiðimiz yýlýn son haftasýnda toplanan Demokratik Toplum Kongresi (DTK), 14 maddelik bir bildiri yayýnladý. Bu bildiriye
&ldquo;Özyönetim Bildirisi&rdquo; adý verdiler, oysa açýkça bir &ldquo;ayrýlma ve yeni bir devlet kurma&rdquo; bildirisidir.

Bu bildiri, Milli Mücadele ruhuna, temel olarak 1923&rsquo;te Türkiye halký tarafýndan kurulan Türkiye Cumhuriyeti&rsquo;nin
kuruluþ ilke ve felsefesine aykýrýdýr.

Birinci Dünya Savaþý&rsquo;nýn yenilgiyle sonuçlanmasý, 30 Ekim 1918&rsquo;de imzalanan Mondoros Ateþkes
Antlaþmasý&rsquo;ný getirdi. Bu antlaþmanýn imzalanmasýndan bir hafta sonra Ýngilizler Musul&rsquo;u iþgal etti. Daha sona
Çanakkale Boðazý ardýndan Ýstanbul, daha sonra da Ege ve Akdeniz Bölgesi emperyalist güçlerin desteðiyle iþgal edildi,
&ldquo;ordunun elinden silahlarý ve cephanesi alýnmýþ ve alýnmaktaydý...&rdquo;

Atatürk Nutuk&rsquo;ta þöyle diyor: &ldquo;Gerçekte, Osmanlý devletinin temelleri çökmüþ, ömrü tamamlanmýþtý. Onun da pay
saðlanýyordu.... Bu durum karþýsýnda bir tek karar vardý. O da milli egemenliðe dayanan, kayýtsýz þartsýz, baðýmsýz yeni bir T
devleti kurmak.&rdquo;

ANTÝEMPERYALÝST SAVAÞ

Bu baðýmsýzlýk savaþý binbir zorlukla ve üç buçuk yýl mücadele edilerek kazanýlmýþtýr. Bu savaþ, Milli Misak sýnýrlarý içinde k
ve Trakya&rsquo;nýn bölünmez bütünlüðü ilkesine dayanmýþtýr. Bu savaþta kökeni ne olursa olsun (Türk, Arap, Kürt, Gürcü, La
halký birlikte omuz omuza savaþtýlar. Bu nedenle sonuç bütün Türkiye halkýnýn müþterek zaferidir. Atatürk bu nedenle Cumhuri
kurulduktan sonra &ldquo;Türkiye Cumhuriyeti&rsquo;ni kuran Türkiye halkýna Türk milleti denir&rdquo; demiþtir. Bu ilke,
anayasaya da girmiþtir.

1921 ANAYASASI ÖZERKLÝÐÝ SAVUNMAZ

Milli Mücadele TBMM ile kazanýldý ve 1921 Anayasasý&rsquo;nýn temel felsefesi kuþkusuz &ldquo;yeni ulus devleti&rdquo;
haber veriyordu. Kimi yazarlar 1921 Anayasasý&rsquo;nda &ldquo;özerklik&rdquo; niteliðine vurgu yaparlar oysa
&ldquo;1921 Anayasasý&rsquo;nda yerel þuralara hiçbir biçimde&rdquo; yasama yetkisi tanýnmamýþtýr. 1924, 1961 ve 1982
Anayasalarýnýn da &ldquo;milletin tekliði&rdquo; ve &ldquo;ülkenin bölünmez bütünlüðü&rdquo; ilkeleri yer almýþtýr. Anayasalar
&ldquo;Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür&rdquo; ilkesini tartýþmasýz kabul etmiþtir. Anayasalarýmýzda,
milliyetçiliði olarak tanýmlanan temel ilke, dinsel ve etnik baðlara deðil; kaderde, tasada, kývançta ortaklýk gibi niteliklere
dayanmýþtýr. Anayasa Mahkemesi de bu konuda çok önemli kararlar vermiþtir.

Bütün bu hukuksal, anayasal ve milli mücadele felsefesi ve baðýmsýzlýk savaþýnýn müþterek kazanýlmasý dayanaklarý, DTK&r
yayýnladýðý ayrýlýk bildirisini temelsiz kýlmaktadýr.

Ýþin korkunç yaný, bu bildiri yüz yýllýk emperyalist rüyalarý yeniden ortaya atarak Atlantik ötesi projelere dayandýðýný gösterme
bildiri açýkça Sevr Antlaþmasý&rsquo;nýn ruhunu ve maddelerini günümüze taþýmakta, Türkiye&rsquo;nin bölünmesini ve Güne
Anadolu&rsquo;da bir Kürt devleti kurulmasýný istemektedir.
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EMPERYALÝZM ÇÖZÜM GETÝRMEZ

Bundan 96 yýl önce Osmanlý devleti tarafýndan kabul edilen Sevr Antlaþmasý&rsquo;nýn 62, 63 ve 64. maddeleri ile bu bildirge
bire bir paralellik taþýmaktadýr. Sevr&rsquo;in 62. maddesi &ldquo;Kürdistan&rdquo;ý tanýmlýyor. Bu bölgeye yerel özerlik
verilmesini istiyor, 6 ay içinde Ýstanbul&rsquo;da toplanacak olan Ýngiliz, Fransýz ve Ýtalyan hükümetlerince atanacak üç kiþilik
komisyonun özerk yönetim için karar vereceðini hüküm altýna alýyor. 64. maddeye göre de baðýmsýzlýk prosedürünün iþleyeceð
ediliyor.

Tarihi unutuyor muyuz? Sevr Antlaþmasý, evet Osmanlý Saltanatý tarafýndan imzalandý ama uygulanamadý. Türkiye halklarý bu
emperyalist karara karþý savaþtý. Kan döktü ve bu antlaþmayý yýrtýp attý. Lozan Antlaþmasý ile de Sevr tarihin çöp sepetine atý
Sevr&rsquo;deki bu istekler özellikle son 30 yýldýr yeniden ýsýtýlýp uygulamaya sokulmak isteniyor. Büyük Ortadoðu Projesi bu
planýn somut kanýtýdýr. BOP ile Ortadoðu&rsquo;daki 22 devletin sýnýrlarýnýn deðiþtirilmesi planlanmýþtýr. Irak, Suriye, Tunus
Libya&rsquo;da olup bitenler bu planýn uygulama parçalarýdýr. Kuzey Irak&rsquo;ta oluþan özerk Barzani bölgesi bu politikanýn
ürünüdür. DTK bildirisi, bir bölünme ve ayrýlma deklarasyonudur. Yüz yýllýk emperyalist rüyalarýn somut dýþa vurumudur.

Ayrýlma ve bölünme istekleriyle bu sorunun çözümlenmesi olanaksýzdýr. Kürt kökenli vatandaþlarýmýzýn çoðunluðu da bölünme
istemiyorlar. Kazýlan özyönetim hendeklerinden bezerek kaçan Kürt kökenli yurttaþlarýmýz neden Barzani&rsquo;nin fedodal
devletine deðil de Ýstanbul&rsquo;a, Mersin&rsquo;e ve Ege bölgesine gidiyorlar. Çünkü oralarda akrabalarý var. Oralarda ortak
yaþam, ortak kültür var...

Çözüm, bölünme, parçalanma ve Sevr&rsquo;de deðildir. Çözüm, Atlantik ötesi emperyal isteklere dayanmak ve süper güçlerin a
yerine getirmekle saðlanamaz. Çözüm, Kuvay-ý Milliye ile birlikte kurduðumuz Türkiye Cumhuriyeti&rsquo;nin bölünmez bütünlüð
saðlanmasýndadýr. Çözüm insan haklarýna dayalý gerçek demokrasinin kurulmasýndadýr. Bir kez daha yineleyelim: Atlantik öte
emperyal güçlerin kurguladýðý ve Orta Doðu&rsquo;da uygulamaya soktuðu mezhep ve etnik savaþlar ülkemize çözüm getirmez

Dr. M. Alev Coþkun

http://www.aydinlikgazete.com/ozgurluk-meydani/ayrilma-bildirisi-ve-sevr-h81495.html

http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 21 February, 2019, 20:22

