Kürtlere Özgürlük!
Bugün içinde yaşadığımız dünyanın karmaşasını anlamak, yaşanan sorunları doğru tespit etmek ve
bunlara kalıcı çözümler bulmak için insanlığın en temel ortak değerlerine başvurmalıyız. Bu bağlamda
ele alabileceğimiz iki parametre vardır. Birinci parametre olan özgürlük; kişinin diğer bireylerin
haklarına saygı duyduğu sürece dilediği şekilde davranmasını, kimse tarafından zorla engellenmemesi
ya da durdurulmaması olarak tanımlanır. İkinci parametre olan insan hakları ise; tüm insanların hak ve
saygınlık açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır. İnsan hakları, her bir bireye
bağımsız seçim yapma ve yeteneklerini geliştirme özgürlüğü sağlar. Bu özgürlükler başkalarının
haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmektedir. Bir başka deyişle,
birçok hakkın yanında bir sorumluluk da bulunmaktadır.
Bireyler diledikleri gibi düşünebilir ve istedikleri gibi yaşayabilirler, yaşamları boyunca yaptıkları
seçimlere göre hayatlarını yaşarlar. Bu seçimler başkasının özgürlük alanına girdiği anda sorumluluğu
bireye yükler ve hukuk karşısında eyleminin karşılığı görür.
En temelde insanın yaşam hakkı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. İnsanlar bireysel ya da toplu olarak
var olan düzenin değişmesi ile ilgili fikir sahibi olabilirler ve dâhi bunu eyleme dökebilirler! Buraya kadar
her şey normal! Ne zaman ki bu fikir sahipleri kendileri gibi düşünmeyenlerin özgürlük alanlarını işgal
etmeye, boyun eğdirmeye ve öldürmeye başlarsa burada çok açık bir şekilde yapılan eylem fikirsel değil
eylemseldir. Şiddete başvuran eylem karşılığını hukuktan bulur ya da bulması beklenir. Ancak bu eylemi
gerçekleştiren gruplar yaptıkları keyfi eylemlerinin karşılığını bulmadığında diğer bireyler açısından bu
yaşamsal soruna dönüşür.
Buradan hareketle Türkiye ölçeğinde yıllardır var olan PKK (Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi)
sorunu doğru ele alınmalı ve akılcı bir çözüm bulunmalı. Son yıllarda devlet özgürlükler alanında büyük
gelişmeler kaydederek kendisini farklı tanımlayan vatandaşlara önemli açılımlar yapmıştır. Her kesimin
büyük kazanımlar elde ettiği bu süreçte iyi niyetle var olan sorunlara çözüm bulunulmaya çalışılmıştır.
Ancak bugüne kadar hiçbir çözüm politikası başarıya ulaşamamıştır. Terör günden güne kendisini
güncelleyerek insanımızın başına bele olmaya devam etmektedir. Ülkenin farklı bölgelerinin farklı
hassasiyetleri olduğu ve bölgesel faktörlerin de pratikte olasılıkları zorladığı düşünüldüğünde ne kadar
çetrefilli bir sorunla karşı karşıya olduğumuz görülebilir.
Bu karmaşık sorunla ilgili tamamen yerli, insan haklarına saygılı, demokratik ve insancıl bir çözüm
önerim var! Yıllardır sağduyu ile yaklaştığımız olaylar daha da tehlikeli boyutlara varmadan önce karar
vermemizi zorunlu kılıyor. Farklı etnik kökene sahip insanların kendi geleceklerini tayin etme haklarının
özgürlük bağlamında değerlendirilmesi gayet insanidir. Nitekim dünyanın farklı yerlerinde ayrılıkçı
bölgeler referanduma giderek kendi kararlarını alıyorlar. Benim önerim de bu yönde olacak; Her verinin
kayıtlı olacağı bir sistem kurularak T.C. numaraları ile bireyler seçimlerini yapsınlar ayrı devlet kurmak
isteyenler sayısı tespit edilsin ayrılıkçıların en çok yaşamayı düşündükleri güneydoğu illeri tespit edilsin
nüfus oranına göre oralar kendilerine tahsis edilsin. Ayrılmak istemeyenler hiçbir şekilde şiddete
başvurmayacağını taahhüt etsin (ilerde bu verdiği sözün aksi davranış içine girenler elektrikli sandalye
ile cezalandırılsın). Ve tüm bunların yanında milli sınırlar çizildikten sonra Türk Seddi yapılsın sınırın 1
km dışından askeri önlemler alınsın ve sınırın ihlal edilmesine asla müsaade edilmesin. Fırat ve Dicle
nehirlerini yatakları değiştirilip İç Anadolu Bölgesinden Ege Denizine dökülsün. Böylece hem tarım hem
içme suyu hem enerji hem kuraklık hem de turistik kazanımları elde etmiş olacağız. Ülkemizde bir daha
huzuru bozabilecek hiçbir eylem olmayacak ve mutlu mesut geçinip gideceğiz.
Bu güzel günleri görmek umuduyla…

