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ÇÖZÜM SÜRECİNİN GERÇEK BAŞARIYA ULAŞMASININ İKİ TEMEL UNSURU 

Türkiye toplumu, içinde bulunduğumuz zaman diliminde, en temel ve hayati sorununun son bulması 

yönünde büyük umutlar besliyor. Geçmişi yüzyılı bulan ve Batı emperyalizminin, islam-doğu coğrafya 

ve halklarını parçalara ayırıp birbirine düşürme ve bu yolla güçsüzleştirip problematik ve kendisine 

bağımlı hale getirme politikalarının bir sonucu olan “kürt sorununun” ilelebet çözüme ulaşması, 

ülkemiz, bölgemiz ve kuşkusuz tüm insanlık için adil ve barışçıl bir toplumsal yaşamın oluşması 

açısından büyük önem taşımaktadır.  20.yüzyıl Batı Sömürgeci ve Maddeci Modernitesi olgusunu 

kavramadan, günümüz dünyasındaki ve özellikle islam-doğu coğrafyasındaki katliam, soykırım, savaş, 

iç çatışma ve asimilasyon politikalarının gerçek yüzünü ve anlamını kavramak mümkün değildir. 

Günümüz dünyasındaki tüm bu trajik ve dramatik olguların temelinde, Batılı ve Avrupalı insanı “üstün 

ve mükemmel”, bunun dışındakilerini ise “yabani ve yetersiz” gören; demokrasi, sosyal adalet, hukuk 

devleti, temel insan hak ve özgürlükleri gibi ilkeleri, tüm insanlık için değil yalnızca kendi 

toplumlarının çıkarına olduğu için ve bu bağlamda kabul eden Batılı Faydacı (Utilitarianist) felsefe ve 

mantalitenin2 bulunduğunu iyi kavramak gerekir. 

İnsanımızın büyük umut bağladığı bu çözüm sürecinin gerçek başarıya ulaşması açısından, iki temel 

koşul/unsur/dinamikten söz etmek mümkündür. Kanımızca bu iki temel unsurun gerçekleştiği ve 

varlık bulduğu bir kabul ve yöntemle yol alınması durumunda, on yıllardır tüm enerjimizi ve varlığımızı 

tahrip eden ve güçsüzleştirilmiş doğu-islam coğrafya ve halklarının kurtuluşu için bir öncü-ışık 

olabilecek Yeni Türkiye’nin kurulmasının önündeki tek engel olan “kürt sorunu” ilelebet çözüme 

kavuşturulmuş olacaktır. 

Çözüm sürecinin gerçek başarıya ulaşmasının birinci temel koşulu, ‘manevi/içsel/sübjektif’ olarak 

isimlendirebileceğimiz boyuttur. Bu manevi unsur, siyasi iktidar ve bu süreçte ona eşlik eden ya da 

öyle kabul edilen resmi ve sivil kişi, kurum, organizasyon, gönüllü hareket vb. tüm süjelerin, bu 

yaklaşımlarında ‘samimi, içten, dürüst, iyiniyetli’ olmaları gereğini ifade ediyor. ‘Samimi olmak’, en 

direkt ve net anlatımla, karşınızdakine “bu senin hakkındır, senin hakkını kabul ve teslim ediyorum” 

iradesini ve içsel tutumunu sergileyebilmenizi ve bunun dışında hiçbir “hesap- kitap içinde olmadan”, 

politik/erksel/ideolojik vb. hiçbir kaygı ve gizil amaç gütmeden bunu yapıyor olabilmenizi gerektirir. 

Manevi/içsel unsurun varlık yapısı ne kadar nitelikli ve geniş katılımlı olursa, sürecin gerçek başarıya 

ulaşma zemininin temeli de bu oranda güçlü ve sağlıklı olacak ve ikinci unsur olan 

maddi/objektif/dışsal boyut bu sağlam temel üzerine inşa edilebilecektir. 

Sürecin ikinci temel koşul unsuru olan ve ‘maddi/objektif/dışsal’ olarak isimlendirebileceğimiz bu 

boyut, “çözüm sürecinde neyin, hangi hakkın kabul edileceği” sorusunun yanıtını içermektedir. 

Manevi unsuru barındıran, yani ‘samimi ve içtenlikle kabul ve teslim edilecek’ hakkın içeriğini, en net 

ve direkt anlatımla, tüm kadim insanlık kültürünün ürünü olan ve çağdaş uygar dünyanın da en 

azından teorik olarak kabullendiği toplumsal yaşam standartlarını ifade eden ve belirleyen Evrensel 

Hukuk Değerleri ve İlkeleri3 oluşturacaktır. Böylece ‘maddi/objektif/dışsal’ unsurun kriterini, 
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demokratik toplumsal yönetim, hukuk devleti, insan hakları, temel hak ve özgürlükler, eşitlik, 

özgürlük, toplumsal adalet vb. gibi temel evrensel ve nesnel hukuk değerleri ve bunların somut 

içeriksel çerçeveleri oluşturacaktır.  

Özetlemek ve sonuç olarak Kısaca vurgulamak gerekirse, tek yapılması gereken; başka hiç bir kaygı ve 

amaç gütmeden, samimi ve dürüst bir içtenlikle başkasının evrensel, objektif ve insani çerçevede var 

ve geçerli olan hakkını ve yine bu çerçevedeki varsa kendi haksızlığını kabul, ikrar ve teslim etme 

faziletini gösterebilmektir. 

İşte bunu yapabilene gerçekte AŞK olsun. 

 

 


