
 

BASINA VE KAMUOYUNA 

Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesi adına 

Demokratik Toplum Kongresi 27/12/2015 tarihinde 14 madde halinde özyönetimlerle 

İlgili Siyasi Çözüm Deklarasyonu yayınlamıştır. Bir hukuk kurumu olarak hukukun 

üstünlüğünü ve insan haklarını savunma ve koruma görevi bulunan İstanbul Barosu, 

DTK'nin açıkladığı tartışmaya açık bir deklarasyona karşı "Sözde Demokratik 

Özerklik", "Cumhuriyete Kalkışma ve Meydan Okuma" gibi klasik devlet refleksiyle 

yanıt vermiştir. Uzun süredir Kürt illerinde Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi ile güvence altına alınmış olan Yaşam Hakkı, Özgürlük ve Güvenlik 

Hakkı, Mülkiyet Hakkı, Eğitim ve Öğretim Hakkı gibi en temel hak ve özgürlüklerin 

ihlal edildiği ve askıya alındığı darbe yönetimlerini dahi aratmayan uygulamalara 

karşı sessiz kalan İstanbul Barosu, fikri tartışmaya açık Siyasi Çözüm Bildirisine 

karşı "Sevr Paranoyası" hezeyanıyla cevap vermiştir. Biz de Özgürlükçü Hukukçular 

Derneği İstanbul Şubesi olarak; İstanbul Barosu Yönetimi'ni, hukuk sınırlarına davet 

ederek bu kana ortak olmamaya çağırıyoruz. 

1) Sayın İstanbul Barosu Yönetimi; "Ayrılık deklarasyonu" diye tanımladığın metin, 

ayrılık değil birlik deklerasyonu idi. Yüzlerce yıldır aynı coğrafyayı paylaştığınız 

Kürtlerin barış taleplerinin karşılıksız bırakılmasına rağmen, sürdürdüğü ortak yaşam 

ısrarıdır. 

2) Yıllardır güvenlik adı altında uygulananların tekrarının sonuçları ortada. Tarihi 

yanlışa ortak olma. Birlik Deklerasyonu yirmi dokuzuncu hak ve özgürlük haykırışının 

en güçlü ve kararlı talebidir. 

3) "Büyük Ortadoğu projesi" paranoyası ezberinizden arınmanız gerekmektedir. 

Gelişen ve değişen dünyanın ihtiyaçlarına gözünü kapamış dünyanın en büyük 

barosu olma sıfatıyla övünen İstanbul Barosu Yönetimi, gelinen süreçte Kürtleri 

tanımayan hiçbir küresel proje hayata geçemeyecektir ve siz tarihin akışını kanla 

bozmaya çalışanlarla ortak olacak bir misyona sahip olmadığınız gerçeğini 

unutursanız biz de size hatırlatmayı görev bileceğiz. 

4) "Fiilen ülkenin yönetim sistemi değişmiştir" demek, idari kararlar ile anayasal 

hakları askıya almak Anayasanın ihlali değil de ülke halklarının özerklik talebini mi 



anayasal suç ilan ediyorsunuz? Birlikte yaşamak için, yaşamın her alanında 

Demokratik Toplum'un kuralları geçerli olmak zorundadır. Statüsel korkularınız, 

halkların özgürlük ve barış taleplerinin önüne geçemeyecektir. 

5) Demokratik Özyönetim; beslendiğiniz her türlü statüko ve rant alanının yok olması 

demektir. En temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesine göz yummanız, zımni ve açık 

açık beyanlarınızla destek olmanız bundandır. Bu topraklar üzerinde yaşayan bütün 

"ötekilerin" karar alma mekanizmalarında yer almasının rahatsızlığının tarihsel ve 

sınıfsal köklerini bu tutumunuz ortaya koymaktadır. 

6 ) Kadın Özgürlükçü eksende inşa edilecek yeni yaşam, eril aklınızın sınırlarını 

zorlamaktadır. Duyduk, gördük, biliyoruz. 

7) Özyönetim, kadim Mezopotamya'nın bütün halklarının istemlerini içermektedir. 

Bütün halkların toplumsal tarihsel belleğinin ürünüdür. Toplumsal travmaların bir 

daha yaşanmaması umudunu taşır. Bu sebeple boşuna bölücülükle itham ederek 

yanlış algı yaratmayın. 

8) Yanı başınızda, tarihin en büyük savaş suçları listesine girecek katliamlar, infazlar, 

gasplar, kültürel kırımlar yaşanırken susmak suça ortak olmaktır. Böyle devam 

etmek akan her bir damla kanda pay sahibi olmanız demektir. 

9) Bir halkın; fiziksel, kültürel ve tarihsel varlığını koruyabilmek için geliştirdiği 

özsavunma yöntemleri sonuçtur. Binlerce yıla tekabül eden imha-inkar ve 

asimilasyon politikalarının sonucudur. Nedeni, sizin ilkesiz ve omurgasızca 

koruduğunuz egemen ideolojidir. 

10) Bütün evrensel değerlere saygıyı bünyesinde toplamış, her türlü farklılığın çatısı 

altında toplandığı, insan haklarının ve demokrasinin teminatı, kadın özgürlükçü 

ilkeleri benimsemiş, altı milyonun iradesine söz söylemek hakkınız ve haddiniz 

değildir. Faili malum hiçbir devlet cinayeti ve katliamının takipçisi olmamış, iktidarın 

kendi tekellerinize dokunan icraatları dışında muhalif tek söz söylememiş sizlerin 

hakkı ve haddi değildir. 

11) Bir halkın en temel hak ve özgürlük istemlerine tahammülsüzlüğünüz; yüzyıllık 

paranoyanızın ilanıdır. Kandan beslenen resmi ideoloji sahiplerinin asla 

anlayamayacağı, özgünlükleri ve özgürlükleri yok etmeden yaşayabilmenin formülü 

olacaktır elbet. Birlikte ve hep beraber özgür yaşamanın formülünü korkularınızın 

kurbanı etmeye hakkınız yok. 

12) Hukuk; toplumun ihtiyaçlarını karşılamayacak duruma gelmiş, kangrene 



dönüşmüş ise toplumsal ihtiyaca ve talebe denk düşen düzenlemeler ile 

değiştirilmesini, aslında en hararetli savunması gereken sizlersiniz. Esas ve temel 

olan özgür ve eşit bir yaşamın teminidir. Hiçbir hukuk kuralı değişmez değildir. 

13) Kutsadığınız hiçbir yazılı kural; otuz beş günlük bir bebekten, sokak ortasında 

katledilen bir kadından, otuz dört sivil gencin hayatından daha vazgeçilmez değildir. 

Etnisite, dil, kültür ve bütün öteki varoluşsal aidiyetlerimiz vazgeçilemez, 

tartışılamazdır. 

14) Halkların, hak ve özgürlük mücadelesi kazanacak ve siz savaştan beslenenler 

buna şahitlik edeceksiniz. 

Ey baro yönetimi halkların adına söz söyleme hakkın olmadığını da bir kez daha 

hatırla. 
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