
1 
 

 
 
 
 
 

SASAM  
 

GÜNEYDOĞU İLLERİ 

ÇALIŞMA VE GEZİ 

PROGRAMI 

ÖĞRENCİ RAPORU 

 
 

 

www.sahipkiran.org 

 

Esra SOLMAZ 

Yalova Üniversitesi 

http://www.sahipkiran.org/


2 
 

GİRİŞ 

“Çözüm Süreci” hem Kürt hem de Türk tarafları için önemli olup hakkında çok fazla tartışılan 

ve hala çeşitli sebeplerden dolayı neticelendirilemeyen “Türkiye” toplumunun kafasında çok 

fazla soru işareti oluşturan ve Türkiye gündeminde sıkça yer alan bir süreçtir. Her ne kadar 

her iki taraf da çözümü istese ve bu konuda kendince adımlar atıyor olsa da her iki tarafın 

attığı adımlar tarafları tatmin etmemekte ve süreç bir türlü olumlu bir şekilde 

sonuçlanamamaktadır. Bu durum her iki taraf arasındaki gerilimi gün geçtikçe arttırmakta ve 

süreç her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. 

İşte tüm bu sebeplerden dolayı süreci yerinde incelemek, sürecin aksayan yönleri olup 

olmadığını görmek varsa bunların neler olduğunu araştırmak, sürecin yolunda gitmesi ve 

olumlu sonuçlanması için katkıda bulunmak ve aynı zamanda bölgenin kültürünü tanıyıp 

insanların yaşayışlarını görmek ve onlarla empati yapabilmek için Sahipkıran Stratejik 

Araştırmalar Merkezi’nin düzenlemiş olduğu “Güneydoğu Araştırma ve İnceleme Gezisi” 

kapsamında 15 farklı üniversite ve 25 farklı ilden gelen 25 üniversiteli arkadaşımız, Stratejik 

Araştırmalar Merkezi Başkanı Sayın Süleyman ERDEM ile Başkan Yardımcısı Fatih 

TOPSAK ve rehberimiz Yeşim SAKGÜN ile birlikte bölgeye giderek konu hakkında 

gözlemler ve tespitler yaptık. 

Gezimiz 17-28 Nisan tarihleri arasında Ankara’dan başlamış olup sırasıyla Diyarbakır, 

Batman, Siirt, Şırnak, Mardin şeklinde devam etmiş ve Şanlı Urfa’da sonlanmıştır. Gezi 

boyunca görüştüğümüz taraflar ve süreç hakkında tarafların görüşleri ve yorumları şu 

şekildedir: 

TARAFLAR 

DİYARBAKIR 

DİYARBAKIR TİCARET BORSASI 

18.04.2015'te Ticaret Odası Başkanı Sn. Ahmet SAYAR ile Ticaret Borsası Başkanı Sn. 

Ebubekir BAL ile görüşülmüştür. 

Ticaret Odası Başkanı Sn. Ahmet SAYAR’ın süreç ile ilgili yorumları, görüş ve açıklamaları 

şu şekildedir: 

Cumhuriyet dönemine kadar Türk-Kürt ayrımı yapılmamıştır. Yöre halkının ayrı bir devlet 

kurulması gibi bir talebi ve isteği bulunmamaktadır. Gençlerimiz bugüne kadar izlenen yanlış 
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politikalar yüzünden dağlara çıkmıştır. Çözüm süreci tarihi bir noktadadır. Eğer insanlar 

demokratik bir talepte bulunuyorsa bu karşılıklı diyalogla çözülebilir. Süreç sırasında 

hükümet üyeleri karşılıklı diyalog adına kendini ifade edemeyen kesimlerle görüşmeler yapıp 

karşılıklı diyaloga girmek adına çaba sarf etmiştir. Bu süreci bozmak isteyen taraflar vardır. 

Bu provokasyonlar süreci etkilememelidir. Provokasyonlara karşı her iki taraf da çok hassas 

olmalıdır. Bu tür provokasyonları önlemek ve güvenlik için çözüm sürecini izleyen bir heyet 

olmalıdır. Çözüm süreci ayrılık süreci değildir. Tüm insanların aidiyetlerini sağlamak için 

yapılmaktadır. Çözüm süreci gerçekleşmezse durum süreçten önceki durumdan daha vahim 

olacaktır. Bu yüzden süreç kesinlikle başarılı olmalıdır. Uygulama konusunda bu süreçte 

önemli adımlar atılmalıdır ancak atılan adımlar olması gerekenin gerisindedir. 

Ticaret Borsası Başkanı Sn. Ebubekir BAL’ın süreç ile ilgili yorumları, görüş ve açıklamaları 

şu şekildedir: 

Bölgede sinagog, cami, kilise bir aradadır. Diyarbakır, Anadolu’da İslamiyeti ilk kabul eden 

ildir.(Hz. Muhammed’in vefatından 7 yıl sonra) Bölgede olaylar cumhuriyetin kabulünden 

sonra başlamış bu süreçte 40.000 insan ölmüş, 400 milyar dolar maddi zarar olmuştur. Ancak 

süreçle birlikte bu ölümler azalmıştır. Dolmabahçe Sarayında yapılan konuşma süreç için bir 

dönüm noktası olmuştur. Bu konuşmaya kadar her şey kapalı kapılar ardında sürdürülmüştür. 

Genel siyasette demokratik özerklik talebi yoktur. Hükümet tarafından yapılan en ufak bir 

açıklama bölgede bir gerginliğe bir gerilime sebep olmaktadır. Aynı zamanda HDP’nin 

yaptığı bir açıklama da Batı tarafını tedirgin edebilir. Bu süreçte tatlı dil çok önemlidir. 

DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMA MERKEZİ (DİTAM) 

18.04.2015'te DİTAM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KAYA, Başkan Yardımcısı Sedat 

YURTDAŞ başta olmak üzere diğer DİTAM üyeleri ile de görüşülmüştür. 

DİTAM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KAYA, Başkan Yardımcısı Sedat YURTDAŞ 

başta olmak üzere diğer DİTAM üyelerinin süreç hakkındaki görüş ve düşünceleri şu 

şekildedir: 

Çözüm süreciyle birlikte son 1-2 yıldır insanlar ölmemektedir. Çözüm süreci normalleşme ve 

demokratikleşme sürecidir. Cumhuriyet kurulurken Kürtlerin durumu ile ilgili çeşitli 

tartışmalar olmuştur. Kazımkarabekir ve Fevzi Çakmak tarafından Kürtleri Kürt olarak kabul 

edelim, tebaa olarak kalsınlar ancak askerlik yapmasınlar ve devlet yönetiminde yer 

almasınlar görüşü ortaya atılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ise Kürtleri vatandaş olarak kabul 

edelim, askerlik yapsınlar devlet yönetiminde yer alsınlar ancak Kürtleri Kürt olarak değil 
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Türk olarak kabul edelim görüşünü ortaya atmıştır ve bu görüşle birlikte Türkiye’de Kürt 

sorunu yoktur anlayışı gelişmiştir. Tüm bu sebeplerden dolayı Kürtler Türkiye’de 

içselleştirilemememiştir. AB süreciyle birlikte Kürtler kabul edilmeye başlanmıştır. Bu 

sorunun çözülebilmesi için anayasa değiştirilerek Kürtlerin kimliği tanınmalıdır. Açılım 

süreci halkın talepleriyle uyumlu olduğu sürece başarılı olacaktır. Sonuçlar ve sorunlar 

tanımlanmalı, görüşülmeli ve ona göre bir uygulama yapılmalıdır. 

DİYARBAKIR SANAYİCİ VE İŞ İNSALARI DERNEĞİ (DİSİAD) 

18.04.2015'te DİSİAD'ta yönetim kurulu başkan yardımcısı Osman AKYIL ile görüşülmüştür. 

DİSİAD yönetim kurulu başkan yardımcısı Osman AKYIL’ın süreç ile ilgili yaptığı 

açıklamalar şu şekildedir: 

Çözüm sürecinin verdiği güvenle insanların güveni kazanılıp bölgeye ve bölgenin 

ekonomisine yatırım arttırılabilir. 

Çözüm sürecinin alternatifi savaş ve kaostur ancak bu her iki taraf için de her açıdan kayıptır. 

Her iki tarafa düşen de çözüm sürecini sürdürmek ve başarılı olması için zorlamaktır. 

Çözüm sürecine doğu ve batı farklı bakış açılarına sahiptir. Doğu tarafın süreçten anladığı ve 

istediği Kürtlerin toplumsal haklarıyla ilgili anayasal düzenlemelerin yapılması, Kürt 

kimliğinin anayasada yer alması, anadilde eğitim hakkına sahip olunması, yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesi, kalkınma ajanslarının güçlenip yaygınlaştırılmasıdır. Kalkınma ajansları 

derken yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden bahsedilmektedir. Kürt halkı yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesini sadece Kürtler için değil  tüm Türkiye için bunu istemektedir. 

Bu durum sadece Kürtlere uygulansa da Kürtler bunu kabul eder ancak o zaman ortaya 

federasyon vb. şeyler ortaya çıkar. Bu yüzden de yerel yönetimler Türkiye genelinde 

güçlendirilmelidir. Ayrıca sürecin sonucunda tüm istekler karşılandıktan sonra Kürtler 

Abdullah Öcalan’ın da serbest bırakılmasını istemekte ve Abdullah Öcalan’ı kendi liderleri 

olarak görmektedir. Ayrıca Kürt halkı Türkiye’nin ortağı olduklarını düşünmektedir. 

DİYARBAKIR MAHALİ İDARELER DERNEĞİ 

Kürtler için anadilde eğitim şarttır. Kürtler Türkiye’de içselleştirilememiştir. Kürtler bu 

süreçte Türkler tarafından ya kazanılacak ya da kaybedilecektir. Kürtler Abdullah Öcalan’ı 

Tanrıya dönüştürmüşlerdir. Bu yüzden kendisinin kutsallığının azalması serbest bırakılması 

daha uygun olacaktır. Devlet bölgedeki gençlere sahip çıkmamaktadır. Bu yüzden de gençler 

PKK’ya kalmakta ve gençler dağa çıkmaktadırlar. Türkiye’de felsefi anlamda Kürt sorunu 
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çözülmüştür. Kürt sorunu diye bir şey yoktur demokratikleşme sorunu diye bir şey vardır. 

Daha ileri bir demokrasi için bu sorun çözülmelidir. Bu sorun pratik olarak PKK dağdan 

indiğinde çözülecektir. Türkiye’nin geleceği için HDP bu seçimlerde barajı geçmelidir. Sayın 

GÜNEŞ bu söylemlerinden sonra AKP politikalarını desteklediğini, Recep Tayyip Erdoğan’ın 

100 yılın kurtarıcısı olduğunu da dile getirmiştir.18.04.2015 tarihinde Mahalli İdareler 

Başkanı Ahmed Miktad GÜNEŞ ile görüşülmüştür. 

Başkan Ahmed Miktad GÜNEŞ’in sürece dahil görüş ve düşünceleri şu şekildedir. 

Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar Kürtler hakkında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 

Cumhuriyetten sonra birtakım politikalar güdülmüş haksız yere Kürt halkına zulüm 

yapılmıştır ve daha sonra bu politikalar ve yapılanlar inkar edilmiştir. Çözüm sürecinde 

diyalog çok önemlidir.  

GÜNEYDOĞU GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (GÜNGİAD) 

18.04.2015 tarihinde GÜNGİAD Başkanı Hakan AKBAL ile görüşülmüştür. Başkan 

AKBAL’ın süreçle ilgili düşünceleri şu şekildedir: 

Bir iş örgütünün siyasi olaylara müdahil olmasını hoş görmüyoruz. Bu işi siyasal elitlere 

bırakmayı, açılım süreci gibi konularda STK bilinciyle taşın altına elimizi koymamız 

gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin en büyük meselesi çözüm sürecidir. Ak 

Partinin bu konuda attığı adımı doğru buluyorum. Barış süreci sekteye uğrarsa her iki taraf da 

çıkmaza girer. Seçimden sonrada süreci aynı kararlılıkla gelecek Hükümet devam 

ettirilmelidir. Ağrı’da halkın canlı kalkan gibi askerleri kurtarması çözüm sürecinin ne kadar 

sahiplenildiğinin göstergesidir. TSK’nın açıklaması kardeşlik vurgusu önemlidir. Çözüm 

süreci bölgenin tarihi kaderidir. Bölgeye gelirken ön yargılar mevcut çünkü basın ön yargı 

yaratıyor. 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 

19.04.2015 tarihinde Diyarbakır'da HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel AYDOĞAN ile 

görüşülmüştür. 

Nursel AYDOĞAN’ın süreç ile ilgili görüş, düşünce ve açıklamaları şu şekildedir: 

Çözüm süreci sadece Kürt sorunu sadece Kürtlerin değil Türkiye’nin sorunudur. Çözüm 

süreci için muhatap Abdullah Öcalan’dır. Öcalan Kürt halkının lideridir. Bunun için Kürt 

halkından 3.5 milyon imza toplanmıştır. 2012 yılı her iki taraf için de zor bir yıldı ve yılın 

sonunda bu problemin savaşla çözülemeyeceği anlaşılmıştır. Bu sebeple 3 Ocak 2013’te 
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İmralı Adasına gidilmiş ve çözüm süreci başlatılmıştır. 21 Mart 2013’te Abdullah Öcalan 

gönderdiği mektupta silahlar sussun, olay kalemle çözülsün mesajını vermiştir ve 8 Mayıs’ta 

geri çekilme başlamıştır. PKK verdiği sözleri tutup yapması gerekenleri yaparken hükümet 

yapması gerekenleri geç yapmış, yapmamış veya ertelemiştir. PKK halen Türkiye’nin 

dağlarındadır. PKK ateşkes sürecinde daha güçlenmiştir. Ateşkesle birlikte dağa çıkışlar 

azalmamış aksine artmıştır. Bu süreçte 10.000 üniversite öğrencisi dağlara çıkmıştır. Bu 

dönemde bilinçli dağa çıkış artmıştır. Süreçte diyalog süreci bitmiştir. Artık müzakere 

sürecine geçilmelidir. Sekreterya ve izleme komitesi kurulmalıdır. Çözüm süreci 

demokratikleşme süreci ile doğru orantılıdır. Seçimlerden sonra süreç devam etmelidir. Kürt 

halkı sorunun çözülmesinden yanadır. Sorun çözülmezse çatışma tekrar başlarsa diye yüzler 

dağa dönüktür. 

Ağrı olaylarında gerilla provokasyonu sezerek müdahale etmiş ve bu sebepten dolayı olay çok 

büyük hasarlara neden olmamıştır. 

HÜR DAVA PARTİSİ (HÜDA-PAR) 

19.04.2015 tarihinde Diyarbakır'da Hür Dava Partisi yerinde ziyaret edilmiştir. Burada 

HÜDA-PAR Genel Başkanı (Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Adayı) Sn. Zekeriya 

YAPCIOĞLU ile görüşülmüştür. 

Sn. Zekeriya YAPCIOĞLU’dan alınan görüşler şu şekildedir: 

Var olan şiddet sonuçtur, sebep değildir. Her iki taraf da kabul edebileceği veya edemeyeceği 

talepleri ve şartları söylemeli ve belirtmelidir. Eğitim için silah sussun denildiğinde meşru 

taraf gayrimeşru tarafa itilmektedir. Süreç devam edip sonuçlanmalıdır. Siyasi çıkarlar 

milletin çıkarlarının önüne geçmemelidir. Eğer önüne geçerse samimi olamazlar. HDP’nin 

barajı aşması kolay değildir. Aldığı oylarla doyum noktasına ulaşmış görünmektedir. Çözüm 

süreci övülecek bir proje değildir. Kervan yolda düzülür mantığı ile süreç başlatılmıştır. Süreç 

boyunca bütün partiler arasında diyalog olmalıdır. 6-7 Ekim olayları çatışma değil saldırıdır 

ve bunda yabancı güçlerin parmağı vardır. 

HDP ile diyalog için adımlar attık onlar yanaşmadı. Bizim için sorun yok. Bizim için önemli 

olan doğrudur. Doğruyu kim söylerse kim olursa olsun biz onunla oluruz. 
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DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ  

19.04.2015 tarihinde Demokratik Toplum Kongresi Divan Üyeleri Sn.Seydi FIRAT ve 

Sn.Musa FARİSOĞULLARI ile görüşülmüştür. Divan üyelerinin süreç ile ilgili görüş ve 

düşünceleri şu şekildedir: 

Çözüm süreciyle birlikte Kürt sorunu temel sorun durumuna gelmiştir. Kürtler eşit 

vatandaşlık hakkına sahip değildir. 2013 Nevruz’da Öcalan yeni anayasayı içeren 10 

maddelik bir deklarasyon yayınlamıştır. Mevcut durumda çözüm sürecinde seçim baskısı 

vardır. Kürt sorunu barışçıl demokratik yöntemlerle siyasete insan haklarına, insan onuruna 

uygun bir şekilde çözülmelidir. Çözüm süreci Türkiye için altın değerinde bir süreçtir. Kürt 

sorunun çözümsüzlüğü daha büyük sonuçlara neden olabilir. Gerilla eylem yapmayacak, 

karakola saldırmayacak devlet de gerillanın bulunduğu bölgeye operasyon yapmayacaktı. 

Ancak devlet süreci savsaklayınca gerilla geri çekilmeyi bırakmıştır. Ağrı olayları ise de 

ateşkes bozulmuştur. AKP Kürtlerin istediği hiçbir şeyi vermemiştir. Durumu sadece idare 

etmeye çalışmıştır. Evet açılım yapılıp Kürtlere yaklaşılmıştır ancak Kürtlerin isteklerine 

yönelik bir adım atılmamıştır. Örgüt Ağrı olaylarını provokasyon olarak görmektedir ve örgüt 

buna hiçbir şekilde cevap vermeyecek, karşı atak yapmayacaktır. Ağrı olayları demokratik 

siyasete atılan kurşunlardır. Recep Tayyip Erdoğan çözümden yana değildir, kendisini samimi 

bulmamaktayız. 

BATMAN  

BATMAN VALİLİĞİ 

20.04.2015'te Batman Valisi Azmi Çelik ile görüşüldü. Vali Azmi Çelik bizlere Batman 

hakkında bilgi verip süreç hakkında görüş bildirdiği Vali Çelik’in açıklamaları şu şekildedir: 

Batman 16 Mayıs 1990 yılında il olarak kabul edilmiştir. 382.000 merkez nüfusu olmakla 

birlikte 550.000 toplam nüfusu vardır. Bu nüfusun yüzde 60’ı 25 yaşın altında nüfusun yüzde 

59’u çalışma çağındaki nüfustur. Batmanda aldığı göç sebebiyle düzensiz kentleşme 

oluşmuştur.  2007’de Batman Üniversitesi kurulmuştur. 8500 öğrencisi bulunmaktadır. 

Çözüm süreci hemen tamamlanacak bir şey değildir. Güvenlik kuvveti, jandarma güvenliği 

sağlamak için vardır. Ağrı olayları çözüm sürecini aksatıyor diye bir algı yaratmak çözüm 

sürecini sekteye uğratmaktadır. Süreçten herkes memnun ve umutkardır. Batman’da turizm, 

hizmet, üretim sektörleri buradaki olaylardan dolayı olumsuz etkilenmiş, insanlar mağdur 

olmuştur. Ağrı olaylarının çözüm sürecini sekteye uğrattığını söyleyen insanlar, Kobani 

olayları için aynı şeyi söylemediler. Bu meseleyi kendimiz için çözeceğiz başkası için değil. 
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Çözüm süreci insanları heyecanlandıran ümitlendiren ve artık olumlu olarak sonlandırılması 

gereken bir süreçtir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi bölgeyi özerkliğe götürmez. Ancak 

çözüm sürecinde özerkliğin adını geçirenler elbette vardır. Hiç kimse böyle bir düşünce yok 

diyemez. 

BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI   

20.04.2015'te Batman Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret edilmiş. Orada Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Sedat GÜNEŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet AŞSIZ ve Genel Sekreteri 

Şehmus İŞCAN ile görüşülmüştür. Bu kişiler süreç hakkında görüşlerini şu şekilde 

aktarmıştır: 

Güneydoğu bölgesi medyada çok farklı lanse edilmektedir. Bizim misafirlerimize dışarıdan 

gelenlere bir zararımız yoktur. Bizim zararımız kendimizedir. Bir insan para kazanıyorsa, işi 

varsa kimseyle çatışmaz. Huzurun olmadığı yerde ticaret de olmaz. Bölgenin tek sıkıntısı 

çözüm sürecinin olumlu bir şekilde sona ermesidir. Kürt halkı ciddiye alınırsa, samimiyetle 

yaklaşılırsa çözüm süreci sonuca ulaşabilir. Sonuç için ise konuşulan her şeyin gerçekten 

yapılması gerekir. Çözüm sürecinin bataryası zayıftır. Taraflar üç beş oy uğruna bu süreci 

sekteye uğratmamalıdır. HDP barajı geçmelidir. Seçim barajının olması insan haklarına ve 

anayasaya aykırıdır. HDP Edirne’den Şırnak’a halkların partisi olmalıdır. 6-7 Ekim 

olaylarında Batman çok geriye gitmiştir. Huzurla birlikte sermaye de bölgeye gelecektir. 

Birbirimizi seveceğiz başka yolu yok. 

BATMAN BAROSU 

20.04.2015 tarihinde Batman Barosu ziyaret edilmiştir. Burada Baro Başkanı Ahmet SEVİM 

ile görüşülmüştür. Sayın SEVİM konu ile ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: 

Kürtlerin kendi kaderini tayin etme isteğine Batı tarafı hazır değildir. Kürtler başkaları 

tarafından tanımlanmak istemiyor. HDP, hükümet veya resmi merciiler hiç kimse ben 

Kürtlerin temsilcisiyim diyemez. Kürtler için anayasal güvence gereklidir. Anayasada 

değiştirilemez, önerilemez görüş diye bir şey yoktur. Kürtlere bireysel ve toplumsal haklar 

verilmelidir. Kamu hizmetlerinde Kürtçe kullanılmalıdır. Yerel yönetimler güçlendirilmelidir. 

Seçim barajı olmamalıdır. Kürt sorunu silahsızlaşmayla bitecek bir şey değildir. Geçmişle 

yüzleşmek gerekir. Herkes ceza müeyyidesi olmadan gerçekleri anlatmalı ve toplumsal bir 

barış sağlanmalıdır. Devletin bu konuda hesap vermesi gerekir. Bu sürecin sahibi toplumun 

tamamıdır. Sürecin devamını sağlamak adına süreçle ilgili herhangi bir kaygımız yok desek 

de devlet bazı şeyleri savsakladığı için aslında bu konuda kaygımız bulunmaktadır. Devletin 
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güçlülüğü Kürtlerin haklarını yoksaymakla olacaksa, devlet zayıf olsun. Devletin yıkılması 

pahasına da olsa bir insanın hakkı yenmemelidir. HDP’nin barajı geçme konusuna değinecek 

olursam HDP mecliste olmalıdır. 

Koalisyon toplumsal barış için iyi bir şeydir. Bu durumda birbirini denetleyen mekanizmalar 

vardır. Birçok kesimden kişiler bir araya geldiği için her kesim temsil edilmektedir. Siyaset ve 

devlet pragmatisttir. 

SİİRT 

SİİRT VALİLİĞİ 

21.04.2015 Salı günü Siirt Valiliği ziyaret edilmiştir. Burada Siirt Valisi Sn.Mustafa 

TUTULMAZ ve Siirt Vali Yardımcısı Sn.Bahadır YÖRÜK ile görüşülmüştür. 

Kendilerinin süreçle ilgili görüş ve düşünceleri şu şekildedir: 

Önceleri şehrimizde Arap ve Kürt nüfusu yoğunluktaydı. 1990’larda köylerin 

boşaltılmasından sonra köyden kente göç olmuştur. Araplar İstanbul, Bursa Ve Yalova’ya göç 

etmiş, Kürtler ise Siirt’te kalmıştır. Siirt karışık bir nüfus yapısına sahiptir. Arap ve Kürtlerin 

yanında Koçerler de ilimizde bulunmaktadır. 

Örgüt burada çok güçlü değildir. Ancak nüfusun değişmesi, ekonomik yoksunluk burada 

örgütü güçlendirmeye başlamıştır. Günümüzde istenmese de Siirt’te sokak olayları 

olmaktadır. 6-8 Ekim olayları şehirde şok etkisi yaratmıştır. Kütüphane, çocuk esirgeme 

kurumu, okul, hastane gibi kurumlar yıkılmıştır. Kobane olayları insanların göç etmesine 

sebep olmuştur. Bu süreçte buradaki mollalar terörle ilgili halk üzerinde tesir edemediler. 

Bunun sebebi örgüt tarafından mollalara yapılan tehditler olabilir. Çatışmasızlık ile örgüt 

güçlenmiştir. Yürüyüşlere eskisi kadar müdahale edilmemektedir. Ancak Kobene olaylarında 

sonra güvenlik tedbirleri daha sıkıdır. Burada insanlar oylarını HDP’ye veriyor olsa da 

hükümete karşı karşıt bir durum yoktur. Halkın bu devletten ayrılmak, ayrı bir devlet kurmak 

gibi bir derdi yoktur. Kobani olayları devletin acizliğinden değildir. Kobani’ye trafik kazası 

olarak nitelendiriyoruz. Çözüm sürecinde herhangi bir sıkıntı yoktur. En uç kesimler bile bu 

süreci desteklemektedir. Çözüm süreci ile birlikte bölgede bir normalleşme süreci 

yaşanmaktadır. Hayat normal bir şekilde akmaya devam ediyor. Toplumu sıkıntıya sokan 

PKK örgütü yandaşlarıdır. Devlet oldukça sevecendir. 

Sayın Vali ve Vali Yardımcısına çözüm sürecindeki 2 yıllık süreçte dağ katılımların neden 

arttığını sorduğumuzda ise şu cevabı aldık: Örgüt burada devlet kuracağız diye propaganda 
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yapmıştır. Bu yeni devlette dağdakiler yönetime getirilecek denmiştir. Bu yüzden on binlerce 

genç dağa çıkmıştır. Ayrıca gençlerin dağa çıkmasında okudukları üniversitelerde yaşadıkları 

baskılar da bir etkendir. 

SİİRT BAROSU 

21.04.2015 tarihinde Siirt barosunu ziyaret edilmiş ve -Siirt Barosu Genel Sekreteri Sn.Deniz 

DOĞAN ve Baro Saymanı Sn.Mahmut ERTEK ile görüşülmüştür. 

Sayın DOĞAN ve Sayın ERTEK konula ile ilgili şu açıklamaları yapmışlardır: 

Türk-Kürt meselesinde şimdiye kadar hep garibanları anaları ağlamıştır zenginlerin değil. Bu 

sürecin başarılı olması için eşitlik temelinde anayasal tanınma olmalıdır. Kürt statüsü ve 

kimliği tanınmalıdır. Yerel yönetimler güçlendirilmelidir. Bölge halkının bağımsız bir devlet 

kurma gibi bir talebi yoktur. Talep Türkiye’nin demokratikleşmesidir. Bu süreçte hala yöntem 

konuşuluyor müzakere aşamasına bir türlü geçilememiştir. Demokratik cumhuriyet, 

demokratik özerklik olmalıdır ama bunun olması için Kürt kimliği tanınmalıdır. Bu süreçte ya 

hep ya hiç diye bir şey yoktur. PKK’nın olmazsa olmazı gibi bir şeyi yoktur. PKK silaha 

ihtiyaç duymadığı zaman silah bırakır. Çözüm sürecinde silah bırakmak PKK için bir çözüm 

değildir. PKK’nın silah bırakması sadece Türkiye ile ilgili değildir, Ortadoğu ile de ilgilidir. 

Süreçte hakikatlarla yüzleşme komisyonu hayata geçirilirse şeffaflaşma olur. Hükümet 

samimiyetsiz. Devlet haklarımızı kendiliğinden vermeyecektir. Bunun yöntemi demokratik 

mücadele yöntemidir. Siirt’teki Kobani olayları provokasyon değildir. Dışarıdan getirilen 

insanlarla yapılmıştır. Genel olarak süreçten ümitli değiliz. Çözüm süreci başarılı olmazsa 

daha şiddetli ve kanlı ortam olur. Ayrıca bölgedeki Arap halkında herhangi bir yönetim 

değişikliğine dair kaygıları vardır. 

ŞIRNAK 

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ (DTK) ve HALKLARIN DEMOKRATİK 

PARTİSİ 

22.04.2015 tarihinde DBP Şırnak İl Eşbaşkanı Sn.Salih GÜLENÇ, HDP İl Eşbaşkanı 

Sn.Sekvan KILINÇ, HDP Şırnak Milletvekili Adayı Sn.Leyla BİRLİK, Sn.Sekvan AYTUĞ, 

Şırnak Eski Belediye Başkanı Sn.Ramazan UYSAL ile görüşülmüştür. Bu toplantıda süreç ile 

ilgili açıklamalar şu şekildededir: 

Çözüm sürecini AKP kendi çıkarlarına göre yönetmektedir. Kürtleri temsil eden tüm partiler 

Öcalan’a sıkı sıkıya bağlıdır. Ateşkes yapılmasaydı AKP iktidarda kalamazdı. Askerlerin 
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sınıra gitmesi, havada helikopterlerin uçmayı hayra alamet değildir. Tomalar, akrepler 

çarşıda, sokaklarda geziyor. Bu halkı rahatsız etmektedir. Hükümet olayı silahsız siyasetle 

çözelim diyorlar ama hükümet siyaset yapmamıza izin vermemektedir.  Kürt halkı yasal 

olarak meşru değildir. Bu süreç için hepimiz heyecanlıyız ancak ortada somut bir adım yok. 

Bu yüzden insanların tahammülü kalmadı artık. Hiç kimse ne askerin ne de gerillanın 

parmağının kanamasını istemiyor. Gerillalar gelirse yasal güvencesi yok. Bu yüzden 

umutlarımız kırılıyor.  AKP çözüm için adımlar atmadıkça çözüm için umutlar tükenmektedir. 

Demokratik özerklik Kürt halkı içinde şarttır. Biz başkanlık sistemine karşı değiliz, biz tek 

adam sistemine ve diktatörlüğe karşıyız. Seçim barajını geçeceğimize inanıyoruz. Geçemesek 

bile bu süreci bozmayacağız. Barajı geçmesek bile mutabakatın uygulanması halinde sorun 

çıkmayacaktır ancak barajı geçersek fakat mutabakat uygulanmazsa sorun çıkacaktır.  

CİZRE BAROSU   

22.04.2015' te Cizre Barosunda Baro Başkanı Nurşiveran ELÇİ ziyaret edilmiştir. ELÇİ süreç 

ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştur: 

Barış sürecine inanç git gide azalmaktadır. Süreç bozulursa ya ülke bölünür yada çok şiddetli 

kavgalar çatışmalar olur. Recep Tayyip Erdoğan’ın kafasında oy kaygısı olmasaydı süreç çok 

farklı olurdu. AKP’nin ilk amacı başkanlık sistemidir. Bunun nedeni ise Recep Tayyip 

Erdoğan’ın kendi çıkarları ve egosudur. Süreci tek başına Öcalan yürütmektedir. Kürt sorunu 

çözülürse Türkiye atak yapacaktır. Sayın ELÇİ’ye son 2 yılda dağa çıkan üniversiteli gençleri 

sorduğumuzda ise kendisi şu şekilde cevap vermiştir: Kürtler okudukça kendilerine yapılan 

farkına varıp dağa çıkmaktadırlar. 

MARDİN 

MOR BARSAMOV KİLİSESİ 

23.04.2015 tarihinde Mardin Midyat’ta Mor Barsamov kilisesi ziyaret edilmiştir. Burada 

Süryani Cemaati Lideri Sn.Anton Nuay ve Mor Barsamo Kilisesi Din Görevlisi Sn.Ayhan 

GÜRKAN ile görüşülmüştür. Bölgedeki Süryanilerin durumu ve çözüm sürecine bakış açısı 

ile ilgili alınan görüşler şu şekildedir: 

Bu toplumda Süryanilerden çok çözüm sürecini isteyen başka bir kesim daha yoktur. Yeni 

anayasa herkesi kucaklamalıdır ve haklar anayasa güvencesine alınmalıdır. Süryanilerin kilise 

yapmasına izin verilmiyor, din adamları maaş alamıyor ve din adamlarının okuyacağı okullar 

yoktur. Süryanilerin bu bölgedeki diğer kesimlerden fazlası vardır eksiği yoktur. Çünkü 

Süryaniler yüzyıllardır bu topraklarda yaşamaktadırlar. Süryaniler bu ülkede polis, subay, 
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hakim, savcı, vali, kaymakam olamamaktadır. Süryaniler bu zamana kadar yaşadığı hiçbir 

toprakta ayaklanmamıştır bu yüzden Mardin’in kurtuluş günü yoktur. Mardin’de 120 Süryani 

aile vardır. Türkiye’de ise 25.000-30.000 civarında Süryani bulunmaktadır. 1928’den beri 

Süryanilerin okulları yoktur. Son birkaç yıldır tüm ısrarlarımızla Süryani anasınıfı açılmıştır. 

1933 yılından beri patrikhaneler Suriye’dedir. Süryaniler kendilerini bölgede yalnız 

hissetmektedir. İran’da, Kürdistan’da ve Suriye’de Süryanice resmi dildir. Ancak Türkiye bu 

duruma çok uzaktır. Biz dış güçlerin baskısıyla bir şeyler yapmamalıyız ne yapacaksak 

kendimiz birbirimizle diyalogla yapmalıyız. Devletin samimiyetine inanmıyorum ve devlete 

güvenmiyorum. Bizler öldükten sonra vatan sağolsun demenin bir anlamı kalmamaktadır. 

Süryaniler Kürtler gibi güçlü değildir, bizlerin silahları yoktur biz Kürtler gibi ses 

getiremeyiz. Bizim haklarımız için anayasa değişikliğine gerek yoktur. Süryani okullarının 

açılması yeterlidir. Zaman zaman İslamcı gruplar kiliseleri tehdit etmektedir. Bu ülkede tek 

sınır, tek bayrak, çok din, çok dil, çok halk görüşü olmalıdır. 

MİDYAT KAYMAKAMLIĞI 

23.04.2015 Perşembe günü Midyat Kaymakamı Oğuzhan BİNGÖL ile çadır kentte (Midyat 

Mülteci Kampı) görüşülmüştür. Sayın BİNGÖL bölgedeki ve kamptaki mültecilerle ve 

süreçle ilgili şu açıklamaları yapmıştır: 

Seçim sürecinin amacına ulaşacağına inanıyorum. Asıl sorun iletişim sıkıntısından 

kaynaklanmaktadır. Çözüm süreci Türkiye bağlantılı değil Ortadoğu bağlantılıdır. Yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesi şarttır. 6-8 Ekim olaylarını organize edenler iç güvenlik 

paketinin mimarıdır. 

Bu kamp benim terapi yerim. Allah’a burada kendimi yakın hissediyorum. Bu durum 

hepimizin başına gelebilir. Bu kamp için 60 milyon dolar, Türkiye’deki tüm kamplar için ise 

6 milyar dolar harcanmıştır. Kampta Ezidi ve Suriyeli misafirler bulunmaktadır. 2800 Ezidi 

misafirimiz var. Ezidi ve Suriyeli misafirlerimiz arasında herhangi bir sıkıntı ve çatışma 

bulunmamaktadır. Ezidiler burayı Avrupa’ya gitmek için kullanmaktadırlar. Ezidiler bir daha 

geri dönmek istemiyorlar tek yol olarak Avrupa’yı görüyorlar. Ancak yine de 500-550 

civarında Ezidi ülkelerine geri dönmüştür. Irak’ta AFAD’ın kampları bulunmaktadır eğer 

isterse Ezidiler orada da kalabilir. Kampa Ezidiler geldikten sonra Avrupa’dan gelen 

yardımlar kesilmiştir. BM görevlileri buradaki Ezidi misafirleri ziyaret etmemişlerdir. 

Suriyeliler ise Türkiye eğer onlara gerekli bir imkan sağlarsa geri dönmek istemiyorlar. 

Türkiye’yi Suriye’ye tercih ediyorlar. Kampa gelen yardımlar Kızılay’ın kontrolünde teslim 
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alınıyor. Kişi başı aylık 85 lira gıda yardımı yapılıyor bu miktar kendilerine veriliyor. Diğer 

ihtiyaçlar ise devlet tarafından karşılanmaktadır.  

Sayın BİNGÖL’e bölgedeki Süryanileri sorduğumuzda ise şu cevapları aldık: Süryanilere 

pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Manastıra yapılan yardımlar, tüm Midyat’a yapılan yardımlardan 

daha fazladır. Midyat’ta 250 dönüm yer Süryani Vakfına devredilmiştir. Bence bu doğru bir 

adımdır. Onlar bir kesimi ifade ettiği için onlar bir istese biz iki vermeliyiz. Süryanilerin bir 

kamu kurumunda istihdam gibi bir talepte bulunmadı. Eğer bulunsalardı ben onlara pozitif 

ayrımcılık uygulardım. Süryaniler, yaşam standardı olarak Kürtlerden ve Araplardan 

öndedirler ancak baskın kültür Kürtlerindir. Süryaniler için herhangi bir baskı veya zorlama 

yoktur. Süryanilerin Avrupa hayali onları buradan göç ettirmiştir. Ayrıca boşaltılan köyler 

yüzünden de göçler yaşanmıştır. 

VEDAT TİMURAĞAOĞLU VE MEHMET TİMURAĞAOĞLU (AŞİRET AĞALARI) 

24.04.2015 Perşembe günü Kızıltepe ve civarında yerleşik KİKAN Aşireti liderlerinden 

Sn.Vedat TİMURAOAĞOLU ile Sn.Mehmet TİMURAĞAOĞLU (AK Parti Mardin 

Milletvekili Aday Adayı) görüşülmüştür. Yapılan görüşmede şu açıklamalar yapılmıştır. 

Mardin'de Arap, Kürt, Ermeni, Yezidi, Yahudi vardı. Arapların tamamı Hanefi Mezhebine 

Kürtlerin tamamı da şafi Mezhebine bağlıdır. Estel'de Araplar Midyat'ta Kürtler yaşıyor. 

Mardin'de %83 Kürt'tür gerisi Arap’tır. Kürtlerin de %99 u Müslümandır. 

Şuan bir sorun vardır. Çözmek de mümkündür. Ümmetçilik ile çözmek mümkündür. 

Bağımsız bir Kürt devleti kurmak için tüm halkı dininden uzaklaştırması gerek. Aksi halde 

%99 ihtimalle olmaz. 

PKK bir sonuçtur. Hiçbirimizin anne babası Türkçe bilmiyordu. Kürtleri temsilen PKK 

görünüyor. Bu bir sorundur. Hepsi PKK'yı desteklemiyor. Kürtleri tamamen görmemezlikten 

gelirseniz bir sorun yaşarsınız. Beraber yürümek için ötekileştirmeden onu kabul etmiş olması 

lazım. PKK'dan dini eğitime karşı bir engelleme yok. Korucular şu an sorun yaşıyor. Şimdi 

devlet ile arada kaldılar. Bu barışın olabilmesi için buradakiler ile sürekli iletişim halinde 

olunması lazım. Batıdaki insan bunu anlamıyor. Yerel halk ile bu çözülecek. Barış önderleri 

her kim ise sisteme dahil edilecek. Atmosfer gergin bunu sabote etmek isteyen olabilir. 

Dikkatli olunması ve bu barış sürecinin mutlak gerçekleşmesi lazım. 

Ağrıdaki provokasyonun hükümet tarafından olduğu söyleniyor. 'Ya bu barış olacak ya bu 

barış olacak' insan merkezli çalışan hükümet sayesinde bu seviyeye geldik. Farklı merhametli 

bir devlet yapısına dönüş yapıldı. Hak ve hukuk temelli bir devlet olmalı. Bundan sonra ise 
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ayrışma değil birleşme olmalıdır. Bugün herkesin ihtiyacı olan demokratikliktir. HDP'nin 

demokratikleşmesi önemli. AKP'nin hedeflediği önce insanı yaşat ki insanlık yaşasın. 

%10’luk seçim barajı ahlaki değildir. Biz HDP'nin barajı geçmesini istiyoruz. HDP'nin de 

artık silahlanmayı bırakması lazım. AKP bölgede giderek ittifak kaybediyor. 

DİCLE KALKINMA AJANSI (DİKA) 

24.04.2015'te Dicle Kalkınma Ajansı ziyaret edilip, orada DİKA Genel Sekreteri Sn. Tabip 

GÜLBAY ile görüşülmüştür. Sayın GÜLBAY’ın konu hakkında yaptığı yorum ve 

açıklamalar ve DİKA hakkındaki bilgilendirmeler şu şekildedir: 

Sayın GÜLBAY 2009 yılında uzman olarak göreve başlamıştır. DİKA, Mardin, Siirt, Şırnak 

ve Batman’a bakmaktadır. GAP bölgesinde üç tane kalkınma ajansı vardır. Diğer ajanslar 

Diyarbakır ve Şanlıurfa’dadır. Yapılan toplantılara dört ilin valisi, belediye başkanı, Ticaret 

ve Sanayi Odası başkanları katılır ve yönetim kurulu bu kişilerden oluşmaktadır. Yatırım 

yapmak isteyenler için yatırım destek ofisleri vardır ve ofislerde yatırım hakkında ücretsiz 

danışmanlık hizmeti verilmektedir. Kalkınma ajansları 5449 sayılı kanuna bağlıdır. Hibeler 

konusunda küçük transferleri KOSGEB, orta ölçekli transferleri kalkınma ajansları, büyük 

ölçekli transferleri ise Ekonomi Bakanlığı yapmaktadır. Hibeler eş finansman şeklinde 

yapılmaktadır. Eğer 1 milyonluk bir yatırım yapılacaksa 500 bininin yatırımcı 500 binini ise 

kalkınma ajansları vermektedir. 

Bölgeye yapılan yatırımlar hakkında GÜLBAY şunları söylemiştir: Bölgenin yetişmiş 

personele ihtiyacı var. Bölgede şehir yaşantısının olması gerekiyor ki Batı’dan gelen Batı 

kültürüne alışmış olarak gelen kişi burada yaşamak ve çalışmak istesin. Çözüm sürecinden 

sonra buradaki yatırımda patlama yaşanacak diye bir şey yoktur. Yatırımı oluşturan birçok 

parametre vardır.  

Yerel yönetimler güçlendirilmeli ama üniter devlet kurulmamalıdır. Yerel yönetimin altı 

doldurulmalıdır. 

ŞANLIURFA 

TÜM SANAYİCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ   

25.04.2015'teTÜMSİAD Şanlıurfa Şubesi Başkanı Sn. Mehmet Sadık SADE ile 

görüşülmüştür. Kendisi şu şekilde açıklamalar yapmıştır:  

Şanlıurfa’da birtakım sıkıntılar yoktur. Sadece bazı ilçelerde birtakım sorunlar vardır. Devlet 

Batı’ya yaptığı yatırımları buraya yapsaydı buralar böyle olmazdı. Devletin teşvik 
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programlarında insanlar sorun olan yerlerde yatırım yapmak istemiyorlar. Merkeze veya 

gelişmiş yerlere yapmıyorlar. Eğer o yerlere yatırımı kolaylaştıracak şeyler yapılırsa o ilçeler 

gelişir. Valiler ve siyasiler sahaya inmek zorundadır. Organize Sanayi Bölgesinde sıkıntı var. 

Çünkü kurulduğu yer çok çorak bu yüzden de yeni yatırımların yapılması zorlaşıyor. Suriyeler 

talep edilen sektörlerdeki kalifiye eleman boşluğunu doldurdu. Tabi ki işgücü piyasasındaki 

ücreti de düşürdüler.  Suriyeler daha önceden çalıştıkları işlerde çalışıyorlar. 

Burada yaşayan Arapların hiçbir talebi yoktur ve Araplar adaya göre oy veriyorlar partiye 

göre değil. Ayrıca aşiret sisteminde aşiret ağası kime oy verirse aşiret de ona oy veriyor. 

Büyükşehir yasasıyla birlikte yerel yönetimler zaten güçlenmiştir. 6-8 ekim olaylarında 

Şanlıurfa’da huzurlu bir hayat devam ediyordu. Seçim barajı indirilmelidir. HDP’nin barajı 

geçmesi de geçmemesi de sıkıntıdır. Bu ülkede koalisyon görmek istemiyoruz. 

ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI 

25.04.2015 tarihinde Şanlıurfa Ticaret Odasında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcıları Sn. İbrahim ULUDAĞ, Sn. Halil AKKAYA ve Yönetim Kurulu 

Üyesi Sn. Murat İMAMOĞLU ile görüşülmüştür. Görüşmede yapılan açıklamalar şu 

şekildedir: 

Çözüm süreci her bakımdan her şeyi etkilemektedir. Çözüm sürecinin başarıyla 

sonuçlandırılması gerekmektedir. HDP’nin barajı geçmesi gerekir ve geçmesi de 

muhtemeldir. Koalisyondan korkmuyorum. Huzur istikrardan öncedir. MGP’den HDP’ye oy 

vereceğini söyleyenler var. Türkiye’de muhalefet sıkıntısı vardır. Ağrı olaylarından sonra 

halkta bir paranoya oluşmuştur. Bazı güçler Doğu’daki bu sorunun bitmesini istemiyorlar.  

DÜGERLİ AŞİRETİ LİDERİ NİHAT YILDIRIM 

25.04.2015 tarihinde Merkeze bağlı Mağaracık Köyü’nde Dügerli Aşireti Lideri Sn. Nihat 

YILDIRIM ile görüşülmüştür. Ağamızın süreç ile ilgili görüşleri ve açıklamaları ve aşiret ile 

ilgili verdiği bilgiler şu şekildedir: 

Aşiret 32 muhtarlıktan oluşmaktadır. Aşiret yaklaşık 6-7 bin kişiden oluşmaktadır. 25 km 

uzunluğunda ve 25 km genişliğinde bir yerleşim alanına sahiptir. Aslen Türkmenlerden 

gelmektedir. 400-500 yıl önce bu bölgeye yerleşmişlerdir. Aşiret içinde terör olayı 

yaşanmamıştır. Aşirette zaman zaman belirli partilere geçiş yapılmıştır. 19682’ten beri 

demokrat partiye, adalet partiye, 2 dönem MHP’ye sonra DYP’ye oy verilmiştir.  Şimdi ise 

ağırlıklı olarak AKP’ye oy verilmektedir. HDP’yi desteklemeyi düşünmüyoruz. Oy verme işi 

kişiyle alakalıdır. Aşirette herkes ağayı dinlemez ve ağanın verdiği partiye oy vermez. Ancak 
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bu durum Hakkari ve Şırnak’ta daha sıkıdır. Herkes ağayı dinler. Burada bu sistem deforme 

olmuştur. Bizim aşirette başlık parası kalkmıştır. Başlık parası 30-40 yıl önce vardı. 

Aşiretimiz de çok eşlilik de kalkmıştır. Töre cinayetleri yoktur. Kızlarımız da okula gider. 

Kızlarımızın başı açıktır. Hepsi kot pantolon giyer. 

Çözüm süreci ile ilgili barış taraftarıyız. Ancak hükümet tarafından bir icraat yoktur. Süreç bir 

an önce sonlanmalıdır. Şimdiye kadar gelen hükümetler Kürtleri dışlamışlardır. İkinci sınıf 

saymışlardır. Ya sev ya terk et demişlerdir. Kürtlerin cahil olması bizim suçumuz değildir, 

devletin suçudur. Burada çalışan subaylar bize psikolojik işkence yapmaktadırlar. Jandarma 

bize kötülük yapmakta devlet ise onları ödüllendirmektedir. Buraya gelen memurlar Kürtler 

hakkında eğitilmelidir. Hepimiz PKK’lı ve terörist değildir. Cumhurbaşkanı süreçte sadece bir 

zümreyi muhatap almaktadır. Sürecin sadece HDP ile yürümesi doğru değildir. Öcalan’ın 

serbestliğinden bir zarar gelmez. Öcalan olayı bir yoluna koyulmalıdır. Öcalan orada kaldığı 

sürece Kürt halkı onu kahraman yapıyor. Bölgenin ayrılmasını kabullenemeyiz. Tek ülke, tek 

bayrak istiyoruz. HDP’nin barajı geçmesi iyi olur ancak Kürtlerin hepsi HDP’yi 

desteklememektedir. PKK Öcalan bir liderdir bu kabul etmek lazım çünkü o ne derse o olur. 

Ağrı olaylarında bütün Kürtler HDP’yi desteklemektedir. Bütün terör olaylarını dış güçler 

desteklemekte ve organize etmektedir. Sürecin sonuçlanması için anadilde eğitim ve kültürel 

haklar şarttır. 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 

25.04.2015 tarihinde Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut GÜNEŞ ile görüşülmüştür. GÜNEŞ şu 

açıklamaları yapmıştır: 

Türkiye’de Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır. Urfa genelinde terör olayı olmamıştır. 

Ancak hükümet bu politikaları gütmeye başladığından beri Urfa’da ufak tefek olaylar 

yaşanmaya başlanmıştır. Teröre bulaşmış Kürtlerle teröre bulaşmamış Kürtleri birbirinden 

ayırmak gerekir. Türkiye sınırları içinde yaşayan herkes Türk’tür. Kürt milliyetçiliği AKP ile 

birlikte artmıştır. Kürt meselesi küresel bir meseledir. Sürecim bu şekilde süreceğine 

inanmıyorum bence süreç bitmiştir. 
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GEZİ GÖZLEMLERİ 

Gezi boyunca yapılan görüşmeleri aktardıktan sonra gezi ile ilgili gözlemlerime ve 

düşüncelerime değinmek istiyorum. Öncelikle Güneydoğu illeri görmek, tarihini, kültürünü, 

doğal güzelliklerini tanımak hep istediğim ve hayal ettiğim bir şeydi. Öncelikle bu hayalimi 

gerçekleştirmeme katkı sağladıkları için Sahipkıran Stratejik Araştırma Merkezi’ne ve Sayın 

başkanımız Süleyman ERDEM’e teşekkürü bir borç bilirim. 

Öncelikle Batı’da doğmuş ve yetişmiş bir birey ve bu bölgeyi yıllardır medyanın yansıttığı ve 

anlattığı şekilde bilen biri olarak gidip yerinden gözlem yapmak ve çeşitli kesimler ve kanaat 

önderleriyle görüşüp konu hakkında bilgi almak bende gerçekten farklı ufuklar açtı. Açıkçası 

siyasete ilgi duymadığım ve takip etmediğim için süreçle ilgili pek bir sahibi değildim. 

Aslında birçok şeyin de farkında olmadan bu geziye katıldım ve gezi sonunda yanımda 

getirdiğim birçok bilgi ve deneyim vardı. Üniversiteye gelinceye kadar etrafımda Kürt-Türk 

ayrımı yapılmazdı çünkü etrafımda Kürt kimse yoktu bu yüzden de hiçbir zaman bu sorun 

üzerinde kafa yorma gereği duymadım. Ayrıca yakınımda Kürt kimse olmadığı gibi Kürt 

insanlara da hep terörist veya kötü insan yaftası yapıştırılmıştır. Daha sonra üniversiteye 

geçtiğimde ise sınıfımın yüzde 80 ini Kürt’tü ve ben bu insanlardan Kürtlerin ne kadar iyi 

insanlar olduğunu ve aslında onlarla ne kadar güzel arkadaşlıklar kuracağımı anlamıştım. Her 

ne kadar Kürtlere bakış açım değişse de gerek özelde gerek derslerde yaptığımız siyasi 

tartışmalardaki söylemleri ya da zaman zaman yaptıkları Kürt milliyetçiliği, birbirilerine sıkı 

sıkı olan bağları beni korkutmaktaydı. Bölgeye gitmeden önce Kürtlerin isteklerinin bazılarına 

kesinlikle önyargı ile yaklaşıyordum ve imkansız isteklerde bulunduklarını düşünüyordum. 

Ancak bu gezi vasıtasıyla bölgeyi gittim gördüm inceledim ve onlarla birlikte empati 

yapmaya çalıştım. Tüm bunlardan sonra Kürtlere olan bakış açım değişmiş, birtakım 

önyargılardan kurtularak geri döndüm ki bu da bu gezinin amacına ulaştığının bir kanıtıdır. 

Artık Kürtlerin neler istediğini, bizim neler verebileceğimizi biliyorum çözüm süreci ile ilgili 

bilgi sahibiyim ve benim de artık bu konu hakkında görüşlerim var. Bu da en büyük 

kazanımım olsa gerek. 

Gezi sırasında birtakım güvenlik problemleri yaşadık. Bazı illerde eskortlar bize eşlik etti. Bu 

bazı arkadaşlara göre gereksiz bazı arkadaşlara göre olması gereken bir şeydi. Birkaç kritik il 

dışında bana kalırsa gerek yoktu. Çünkü biz oraya bir nevi turist olarak gelmiştik ve bölge 

halkının gelen misafirlere ve turistlere öyle sıcak ve ilgili davrandıklarını gördükten sonra 

onlara zarar vereceklerini düşünmüyorum bu yüzdendir ki aslında çok da gerek yoktu. Ancak 
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Siirt’ten Şırnak’a geçerken bazı problemlerle karşılaştık. Yolculuğumuz gece vakitlerinde 

olacaktı jandarma ilk önceleri sorun olmayacağını söylemişlerdi ama daha sonra bizi 

koruyamayacaklarını söylediler. Bu durumda iki seçenek vardı ya her şeyi göze alıp yola 

çıkacaktık ya da Mardin-Midyat üzerinden Şırnak’a ulaşacaktık ki bu yolumuzu 2-3 saat 

uzatacaktı. Aramızda yaptığımız uzun tartışmalardan sonra riske girmemeye karar verdik ve 

Midyat üzerinden Şırnak’a ulaştık ancak ısrarla bize o vakitte Cizre’ye girmemiz söylenmişti 

ve şoförümüz yolu bilmediğinden yanlışlıkla Cizre merkezine girmişti ve orada da bir 

jandarma çevirmesi yaşadık neyse ki o gece hiçbir şey olmadan otelimize ulaşabildik. Bunun 

dışında Cizre’den Midyat’a geçerken yine bir jandarma çevirmesiyle karşı karşıya geldik. 

Burada jandarma biraz daha sert davrandı ve otobüsün içine girerek kimlikleri toplamaya 

başladı. Sadece erkelerin kimliklerini topladılar. Daha sonra kontrol yapıldıktan sonra 

yolumuza devam ettik. Tüm bunlara rağmen güvenlik konusunda bir sıkıntımız olmadı. 

Gittiğimiz her yerde bizi çok iyi karşılayıp çok iyi misafir ettiler. Bizlerde onlara karşı olan 

önyargı onlarda bizlere karşı yoktu. Anadolu’nun o sıcacık yüzüyle karşı karşıyaydık. 

Güneydoğu gerçekten de tıpkı hayal ettiğim gibi her yerinden tarih fışkıran, doğal 

güzellikleriyle ve sıcacık kültürüyle dolu bir yerdi. Beni gerçekten her anlamıyla her şekilde 

etkiledi bazen de şaşırttı. Gezi boyunca gördüğümüz yerlerle ilgili hiç unutamayacağım 

diyeceğim bazı şeyler şunlardır: 

Diyarbakır’daki ön gözlü köprüde çekilen halayı, Diyarbakır’ın surlarını ve burçlarını, Cudi 

ve Gabar dağının arasındaki Kasrık boğazında yediğimiz yemeği ve o ortamı, Mardin ve 

Midyat’ın eşsiz güzellikteki taş evlerini ve sokaklarını ve peşimizi bırakmayan dünyalar tatlısı 

küçük çocukları, Batman’ın sandığımdan modern olmasını, Hasankeyf’teki mağaraları ve o 

mağaralarda yaşayan insanları, ayrıca Hasankeyf’i gördükten sonra oranın sular altında 

kalacağını bilmenin hüznünü, Urfa’daki Balıklıgöl’ün insanda bıraktığı huzuru, Harran’da 

gittiğimiz o kubbe evleri ve giydiğimiz yöresel kıyafetleri, Ceylanpınar’da Suriye sınırında 

içtiğimiz çayı, Midyat Mülteci Kampındaki insanları, Urfa’daki sıra gecesini, Batman’da 

yediğimiz muhteşem eti, Siirt’te valimizin ikramı olan Siirt fıstıklarını ve daha da önemlisi 

gezi boyunca edindiğim dostlukları hiç unutmayacağım. 

Bunların dışında aklımda kalan ve beni derinden etkileyen bir olayı da paylaşmak istiyorum. 

Diyarbakır’da Dicle Toplumsal Araştırma merkezi ile görüşmeye giderken binaya girmeden 

önce bir grup çocukla karşılaştık çocuklar orada oyun oynamaktaydılar biz de biraz kalabalık 

olduğumuz için biraz ürktüler ve bizim neden orada olduğumuzu merak ettiler. Siz buraya 

eylem yapmaya mı geldiniz neden geldiniz gibi sorular sormaya başladılar. Bu beni çok 
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etkileyen bir olaydı. Çocuklar buradaki olaylara eylemlere o kadar alışmışlar veya olan 

olaylardan o kadar etkilenmişler ki biraz kalabalık bir grubun yolda yürüdüğünü gördüğünde 

hemen farklı şekilde algılıyorlar ve birtakım olayların olacağı hissine kapılıyorlar. İşte bu 

manzarayı gördükten sonra çözüm sürecinin ne kadar önemli olduğunun, geleceğimiz ve 

çocuklarımız için bir an önce çözülmesi gerektiğini bir kez daha anlamış oldum.     

SONUÇ VE ÖNERİLER 

10 gün boyunca farklı illerde çok farklı kesimlerle bir araya gelerek çok farklı görüşler 

dinledik, genel olarak ortaya çıkan görüşler ve açıklamalar şu şekildeydi: 

Bölgede herkes böyle bir sürecin başlamasında çok memnun. Herkes sürecin devam etmesini 

ve başarılı bir şekilde sonlanmasını istemektedir. Her iki taraf da artık bu olayın silahlarla 

değil sadece siyasetle çözüleceğini anlamıştır ve bu işi siyasetle çözmeye kararlıdır. Ancak 

Kürt tarafının bazı istekleri vardır. Bu istekler ağırlıklı olarak anadilde eğitim, Kürt kimliğinin 

anayasada tanınması, yerel yönetimlerin güçlenmesi ve bazı kesimlerce de Öcalan’ın serbest 

bırakılması şeklindedir. Ancak kendi kanaatimce Türkiye bu isteklerin kabul edilmesine hazır 

değildir. Hükümet bunu bilmektedir. Bu yüzden de attığı adımları sindire sindire atmakta ve 

kamuoyunun bunları kabul etmesini beklemektedir. Ancak bu durum Kürt tarafında devlet 

bizi oyalıyor, yapacağız diye vaatlerde bulunup yapmıyor algısı yaratmaktadır ve bu algı da 

bölgede çözüm sürecine dair umutsuzluğa neden olmaktadır. Bu durum süreci çıkmaza 

sürüklemektedir. Bölge halkı hiçbir şekilde devletten ayrılıp ayrı bir devlet kurmak 

istememektedir. Ancak devletin de samimiyetsizliğinden şikayetçidir. 

Peki bu istekler kabul edilebilir mi? 

Burada kendi görüşlerimi dile getirmek istiyorum. Öncelikle anayasada Kürt kimliğinin 

tanınması isteği, Türkiye’deki tüm kimliklerin anayasada tanımlanması şeklinde olacaksa 

mümkün olabilir ki bunun böyle olması gerektiğini, bu şekilde olursa da kimliklerinin 

tanındıklarını kabul edeceklerini söyleyen Kürt kesimi yoğunluktadır. Sonuç olarak 

Türkiye’de herkes Türk değildir ve empati yapacak olursak bu istek Türkiye’deki diğer 

kimliklerin doğal hakkıdır. Farklılığımız zenginliğimizdir bu böyle kabul etmeliyiz. 

Anadilde eğitime gelince bu aslında biraz hassas bir konudur. Bana göre eğer konuşacak ve 

Türkiye’deki herkesle iletişime geçecek kadar Türkçe bildikleri sürece anadilde eğitimin 

hiçbir sakıncası yoktur. Ancak bu isteğin kabul edilmesi durumunda diğer kimliklerin de bu 

hakkı isteyeceği konusu gündeme gelmektedir ki bu durumda Türkiye’de tek dil, tek bayrak, 
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tek ülke anlayışı bozulacaktır. Bu da ne gibi sonuçlar doğurur bilinmez. O yüzden bu konu 

biraz hassastır ancak bana göre her milletin kendi anadilinde eğitim alması kesinlikle onların 

bir hakkıdır. 

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konusuna gelince bu husus bölgeyi bir özerkliğe 

götürmediği sürece herhangi bir sorun yoktur. Günümüzde çıkarılan büyükşehir yasasıyla da 

bu konuda birtakım adımlar atılmaya başlanmıştır. 

Öcalan’ın serbest bırakılmasına gelince bana kalırsa Türkiye yukarıdaki istekleri bir şekilde 

kabul edebilir ama bu isteği asla kabul edemez. Üzerinde de bir yorum yapmaya gerek yoktur. 

Peki süreç için ne yapılmalıdır? 

Bence her iki kesim bir araya gelerek ceza müeyyidesi olmadan her iki taraf da yaşanılanları 

ve olayları tüm açıklığı ile dile getirmeli, anlatmalıdır. Herkes her şeyi itiraf etmelidir. Daha 

sonra da tüm yaşanılanlara bir sünger çekilerek yeni bir sayfa açılmalı ve süreç bu yönde 

devam ettirilmelidir. Çünkü yapılan görüşmelerde de gördük ki her iki taraf da siz bize şurada 

şunu yaptınız siz bize burada şunu yaptınız diyerek birbirini suçlamakta ve bu süreç bu 

şekilde içinden çıkılamayacak şekilde devam etmektedir. Bu tür suçlamalarla hiçbir şekilde 

bir yere varılamaz.  İşte bu sebepten dolayı her iki taraf da birbirini dinlemeli, anlamaya 

çalışmalı ve empati yapmalıdır. Bu sürecin çözüme ulaşması için başka bir yol yoktur. 

 

 

 

 

 

 


