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Gül "Bu bir süreç iþi" dememiþ miydi?

Gül "Bu bir süreç iþi" dememiþ miydi? Logosu PKK'nýn kýrmýzý, yeþil ve mavi renklerinden oluþan TRT 6, Kýrmanç lehçesi
yayýna baþladý. Hem de, "Kürtçülük" te, Roj TV. ile tam anlamýyla yarýþacak dozla. Nitekim ilk gün; "Bu yayýnýn, 20'li yaþlard
ölen binlerce gencin zaferi sonucu" olduðu açýkça söylenmedi mi? TRT 6, sadece Güneydoðu'daki vatandaþlarýmýza deðil Ý
ve Suriye'deki Kürtlere de hitap edecekmiþ. Aynen teröristbaþýnýn, Barzani ve Talabani'nin hayal ettiði, BOP haritasýnda
belirlendiði gibi. "Ilýmlý Ýslam" ýn bir yazarýna göre de "böylece bir tabu daha" yýkýlýyormuþ. Belki de Erdoðan'ýn "Kýrmanç"
"Hayýrlý olsun" dediði de budur. Anayasamýz devletin dili Türkçe dediði halde, TRT 6'nýn etnik bir lehçe ile 24 saat üzerinden
yapacaðý böyle bir yayýn için Cumhurbaþkaný Gül ne diyor? Aynen okuyalým. "Yapýlan þey, Türkiye'nin demokratik standartl
topyekün yukarý çýkartmaktýr. Bu çerçevede birçok problemli konular da cevabýný buluyor. TRT'nin böyle bir yayýn faaliyetine g
aslýnda bu konularý, istismar edenlerin elinden istismar edeceði konuyu almaktýr. Ben faydalý olduðu kanaatindeyim. Bu ayný
zamanda bütün nüfusumuzu, Kürt vatandaþlarýmýzýn devletine olan baðlýlýðýný aidiyet duygusunu daha çok pekiþtirmiþ olacak
ben doðru buluyorum." Kekeleyerek yapýlan bu yorum üzerinde biraz duralým. Kýrmanç lehçesinden yapýlacak yayýnla;
Demokrasimiz geliþecekmiþ, problemli birçok konu (!) halledilecekmiþ, istismar konularý, istismarcýlarýn elinden alýnacakmýþ vs
Evet bu sözler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðüne yemin eden, "ýlýmlý Müslüman" cumhurbaþkanýna ait. Bizim
her kesimden destekçilerine hayýrlý (!) olsun!.. * * * Þu "demokratikleþme" nedir, anlamak için bir de tersinden bakalým.
Geliþmiþ Batýlý ülkeler, ABD dahil, ne kadar da akýlsýzlarmýþ. Ne terörle mücadeleden, ne de demokratikleþmeden anlýyorlar.
Tutturmuþlar devletin resmi dili bir tek olur diye. Neymiþ, millet bünyesine ait etnik dillere resmiyet tanýnýrsa, bünyede ayrýþma
baþlarmýþ, millet bütünlüðü zarar görür, etnik gerginlik yaþanýr, ülke bölünme sürecine girermiþ. Neymiþ, demokrasi etnik ve ýrk
bireylerin eþitliðine dayanan bir rejimmiþ. Bunun için demokrasiler etnik, ýrk, dil, din, sýnýf, cinsiyet gibi gruplarý görmez, dikkate
almazmýþ.
Þunlara bakýn tutturmuþlar, demokrasilerde millet ve birey esastýr diye. Bu da yetmemiþ, bir de bu anlayýþý, Ýns
Haklarý Evrensel Beyannamesi ve Avrupa Ýnsan Haklarý Bildirgesi gibi sözleþmelerle bütün dünyaya yaymýþlar. Uluslarüstü hal
getirmiþler. Þu tutuculuða bakýnýz. Yugoslavya'yý hatýrlayýn!. "Demokratikleþmeye" müsaade edilmediði için, etnik ve dinsel
gruplarýn baþýna ne belalar geldi? Þimdi de ayný tahammülsüzlüðü Irak'ta baþka çevreler gösteriyor. Ne güzel etnisite, din ve m
göre "demokratik bir rejim" kurulacak, býrakmýyorlar. Terörle, siyasetle karþý çýkýyorlar. Bu yüzden ülke harap oldu, kadýnlar s
döküldü, 1 milyonun üstünde insan hayatýný kaybetti. Ýþte bunun için etnisite ve ýrklara dayalý demokrasi yerleþemiyor, geliþe
standartlar yükselemiyor! * * * Gül, "Kürt sorununun çözümü için diyalog ve DTP'lilerle görüþme" isteyen Hakkari'den gelen P
heyete; "Söylediklerinizi de, söyleyemediklerinizi de biliyorum ve onaylýyorum. Bütün bunlar demokratik süreç içinde çözülecekti
bir demokratikleþme sorunudur." dememiþ miydi? Ýþte süreç de çalýþýyor. Kýrmanç lehçesinden yayýnla da, PKK'nýn bir istis
konusu daha elinden alýnacakmýþ. Yarýn eðitim dili de yapýlýr, iki dilli, iki kimlikli devlet rejimine de geçilir. Olsun, sonunda
istismar edilecek konu kalmaz, "demokratikleþme" olur ya, bu bize yeter. Bir gün bakýlýr ki, silahla yaptýrýlamayanlar bu yolla
bir bir gerçekleþmiþ, PKK iþsiz kalmýþ, terör de bitmiþ. Oh ne ala.!.. Bu bir süreç iþi " derken Gül, haksýz mýymýþ? Þu ferasete
siyasete bakýn!.. Durun bitmedi, bir soru var: Sürecin sonunda, " devlete aidiyet duygusu pekiþmez mi? " Elbette pekiþir.
Hangi devlete mi dediniz? Caným o kadarýný da karýþtýrmayýn!. Ey millet uyan. Ýmanýn en zayýf haliyle bari homurdan. Bu iþ
þakasý yok.
Sadi SOMUNCU 8.1.09 "Dünyanýn sana hürmet etmesini istiyorsan, kendi benliðine hürmet et... Milli benliðini
bulamayan milletler, baþka milletlerin avýdýr!", "Az rastlanmakla beraber üzüntüyle iþitiyoruz ki, milletin tarihini okumamýþ vey
millî duygudan mahrum kalmýþ olmasý gereken bazý kiþiler, yabancýlarýn aleyhimizde ileri sürdükleri suçlamalarý reddetmedikt
baþka, vatanlarýný suçlu göstermekten çekinmiyorlar, bu gibilere lanet!" Mustafa Kemâl ATATÜRK
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