
Cumhuriyet, 18.1.2008. olaylar ve görügler

Kürt Sorunu Ünihr Y*pr iEinde $zülmelidir
CC fTl ürk ve Kürt etnik yapr'

I yadayanandevletanla.
I ylqlrun,yenianayasaya

da yanslmast" isteniyor. Böylece ana-
yasal bir dayanakla upkr Sovyeder'de
ve Yugoslavya'da da göriildüfü gibi,
zamaru geldi$inde aynlrnanrn yasal da-
yana$mm gimdiden olugturulmast
amaglaruyor.

Federal Almanya Sol Parti Medis
grubundan küEük bir heyede arahk
ayr bagrnda Belgrad ve Kosov a' yabir
deferlendirme gezisi yapuk. Amas-
mlz Kosova'mn ba$rmsuhk istemle-
rine iligkin son durumu yerinde de-

lerlendirmek ve parlamento grubu-
muza bu konuda bilgi vermekti.

Uzun y'rllardrr ilgiyle izledigim Yu-
goslavya modeli ve onun giderek gö-
küsünün son halkasr olan Kosova
olapm, Belgrad ve Kosova'da yetki-
Ji kigilerden dinleme olana$ buldum.

Srrbistan hükümeti ve parlamen-
tosu yetkilileri, Slovenya, Fhrvatis-
tan, Bosna-Hersek ve Makedonya:
nnr, Yugoslalya Anayasast'n a daya-
narak avrildrklartru aclkladilar. "Yu-
goslavya Federal Devleti"nin fede-
re yaptsrrda bu ayrrlma hakkrnrr bu-
lundu[unu, oysa bunun Kosova iEin
söz konusu olrnadrgrru vurguladrl-ar.
Kosova'da en garpto agülamalan Ib-
rahim Rugova döneminde Kosova
Drgiqleri BakurLg görevinde bulunan
Edita Tahiri yapu.

Kosova'nn, Fhrvatistan ve Sloven-
ya gibi eski Yugoslavya'run federatif
bir üyesi oldugunu ve daha farkh bir
konumunakarqrn yasal olarak bu fe-
deratif yaprdan aynlma hakkr bulun-
dufunu önemle vurguladr. Tahiri bu
görügänü tarihive etikbir dizi argü-
mar:1a da destekledi.
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GerEekten de eski Yugoslarya Fe-
dere Devleti'nden aynlarak veya sa-
vagarak balrmsrzhlrna karugan beg
iilke, Federal Devlet anayasasmda
var olan haklanna dayanarak ayrt
devlet kurmayr bagardilar. Belgrad
ve Kosova'da edindilim izlenim, be-
nim iEin son derece önemliydi.

Qünkü Kürt sorununa Eözüm-
de Türkiye iEin gündeme taqrnmak
istenen etnik temelli Federal Dev-

Prof. Dr. Hakk KESKIiN Federal Almanya Palamentosu Milletvekili

Türkiye'nin hig kugkusuz biir Kürt sorunu vardrr. Uniter devlet yaprsrndan asla ödün
= vermeksizin, Kürt halkrnrn kültürel kimliSitanrnmahdrr. Resmi devlet ve okul diliu' Türkgenin yanr srra Kürtgenin anadil dersi olarak okullarda ö$renilmesinin kanrmca

higbir saktncasryoktur. Kugkusuz srnflarda Kürtgeyi anadil dersi olarak ö$renmek
isteyen yeterli sayrda ö$rencinin olmasr ve bu dersleri verecek e$itilmig elemanlann

:, yetigtirilmesi gerekmektedir.

let yaprsr, Türkiye'yi nasrl bir fela-
kete taqryabileceginin Eok Earprcr
bir örnegidir.

.GerEekten de Türkiye'nin segtili
"Uniter Devlet" sistemiyle, eski Sov-
yeder Birligi ve Yugoslavya Federal
Devletinde gördü$ümüz "Federal
Devlet" anlayrqlanru, tiim sonuglany-
la kargrlaqtrrmak gerektili karusm-
davrm, Türkive ile bu ülkeler arasm-
da-kumlug aqamasrndaki Eok önem-
li farkllklara karqn, varlan sonuE tar-
uqma götürmez aErllkla önümtizde-
dir. Kumlugunda etnik ö[elere daya-
nan federatif yaprdaki "Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyeder Birlifi" ve "Yu-
goslavya Federal Devleti", yaprlan-
nrn kagrmlmaz gere$i olarak parga-
lanmak zorunda kalmrglardu. Dagrl-
madaki en belirgin neden, etnik kö-
kene dayah Federal Devlet anlayqr ol-
mugtur.

ErNm oLMAYAN
FEDERALIZM

Türkiye'nin.ve birgok difer ülke-
nin seEtikleri Uniter Devlet sistem-
leri ise konumlanm korumaktadrlar.

Bitindigi gibi "Almanya Federal
Devleti"nin zaten tarihten gelen ge-
lenegini sürdürerek segtili Federal
Devlet yapts, bu sistemin en belirgin
ömeklerinden biridir. Almanya'run so-
zü gegen ülkelerden Eok önemli far-
la, buradaki federatif yaprda etnik
ölelerin olmayrgrdr. Yani zaten Al-
man olan Bavyeru, ya da Hessen, ya
da diger eyaleder kalkarak aynlmais-
teminde bulunmayacaklardrr.

Avrupa Birligi'nin baqgehrinin
bulundu[u BelEika'da ise yine et-
nik yapr agrrlk kazandrfrndan, üE
bölgeli devlet dagrlma agamasrna
gelmiqtir. Flamanlar adrm adrm \ü7a-
lonlar'dan ayrrlarak kendi etnik ya-

pilanna dayanan devleti kurmaya
gahgmaktadrrlar.

Bu sürtügmeler nedeniyle Avrupa
Birlifi'nin merkezi sayrlan Belgika'da
hükämet alu aysüren tarugmalardan
sonra gimdilik kurulabilmigtir. Fla-
manlar Belgika'da "konfederasyon
devlet" biEimi isteyerek, bir anlam-
da dolayh yoldan tamamen ba$msu-
lagmayr amaglamaktadrrlar.

Türkye'de PKK, günümüz kogul-
lannda terör yoluyla ayrr bir Kürt
devletinin kunrlma gansmrn olmadr-
grru görmüEtür. Ocalan bagta olmak
üzerePKK son dönemde özede, "Biz
ayn devlet istemiyoruz, Türk ve Kifut
federasyonundan olugan bir devlet
yapilanmasrm istiyoruz" diyorlar.
"Tüdr ve Kürt etnik yaprya dayanan
devlet anlayrglrun, yeni anayasaya da
vanstmasmltt istivorlar. Bövlece ana-
yasal bir dayanakia upkr Sovyetler'de
ve Yugoslavya'da da göriildüSü gibi,
zamam geldi$inde aynlrnarun yasal da-
yanalmn qimdiden oluqtunrlmas is-
teniyor. PKK yanhsr olmadrgr halde,
Kürt ve Türk kesimlerden, sonugla-
nm bilerek veya bilmeyerek, bu gö-
rüge destek geliyor. Bu öneriyle va-
nlmakistenen hedef Eok aErkur. Ko-
gullan olugtu[undave zamam geldi-
$inde, devletin ana unsurlan olarak
Türk ve Kürt etnisitesine dayandrn-
larak ve ̂ n y asay^ da attfta bulunu-
larak, federatif yaprdaki devletten
aynlma projeleri Eimdiden gündeme
tagnryor. Amacrnbu oldupu gok aErk
ve nefilr.

P**'** gANsr YoK

Ne var ki Türkiye'deki durum Sov-
yeder Birlili ve Yugoslavya'dakin-
den Eok farl,hdt Vatandaqlan arasrr-
da hiEbir etnik aynm gözetmeyen ve
uygulamayan Türkiye'deki üniter

devletyapnq etnik öfeleri geri pla-
na.llm$ur.

Ote yandan Kürt halla Türkiye'nin
her tarafinda yerleEerek ve milyonlar-
ca ortak evliliklerle Türk halkr ve di-
ler etnisiteler kaynaqmrg, ig ige geg-
miqtir. Günümtizde Kürt kökenli va-
tandaglanmzrn yandan fazlasr bau ve
Ege bölgesinde yagamaktadu.

Bu nedenle Kürt halkrru, uzun va-
deli hedeflerle de olsa ayrma proje-
leri, baqansr"ft äa mahkümdur. 24 yrl-
drr süren PKK terörüne kargrn, Türk
ve Kün komgulann, provoke edilen
bazr istisnalar drqrnda, karg karqtya
gelmemesi bundandrr, Bu, Türkiye
igin övüniilecek bir gergektir.

Lözürvr UNITER YAPr
tCtNon

Türhyehin hig kuqkusuz bir Kürt
sorunu vardr. Uniter devlet vaosn-
dan asla ödün vermelaizin, (trt hal-
krmn ktiltürel kimliÄi tamnmahdr.
Resmi devlet ve okul dili TürkEenin
yanr sra KürtEenin anadili dersi ola-
rak okullarda ölrenilmesinin kamm-
ca higbir sakmcau yoktur.

Kugkusuz srruflarda Kürtgeyi ana-
dili dersi olarak ölrenmek isteyen
yeterk sapda ölrencinin olmasr ve
bu dersleri verecek e[itilmig eleman-
lann yetiqtiriknesi gerekmektedir. Bu
amada üniversitelerde Kürt dili ve
edebiyau bölümleri kumlabilir. Ay-
nca Kürtge radyo ve televizyon yayrr-
larrnrn yaprlmasr, yaztJs. basmn ol-
ma.sr da ktilttirel ktunliäin gerelidir.

Ote yandan dofu-bau arasndaki
bölgeler.arasrkalkmril$Lk farkrnm da-
ha kararh prograrnlarla ivedi olarak
azalulmas ve igsizlik sorununa özel-
likle dofu ve gtineydo['uda gözüm
bulunmasr, PKK terörüne karlr en ka-
hcr önlemlerdir.


