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SUNUŞ 

Kürt meselesi, Türkiye toplumunun en büyük sorunlarından birisi olan can kaybına ve 

ekonomik kayıplara neden olan gerilim ve kutuplaşma yaratan toplumun dinamik enerjisini 

her açıdan tüketen bir sorundur. Çözüme kavuşmamış bu ülkenin belki de en önemli 

sorunlarından bir tanesidir. Yasal çözüme kavuşturulmamış bu sorunun manevi değerlere 

zarar verdiği gibi çok büyük maddi zarara da sebebiyet vermiştir. Türkiye’nin sırtındaki bu 

kambur olduğu sürece ilerlemesi ileri demokrasiye doğru ilerlemesi mümkün değildir.  

Kürt sorunu bünyesinde Ekonomik, Siyasal-Hukuksal, Sosyo-Kültürel ve Psikolojik boyutları 

olan komplex bir sorundur. bu sorunu sadece güvenlik ya da sadece ekonomik olarak ele 

almak çözümün kilitlenmesine ve çözümün zorlaştırılmasına neden olacaktır. bu sorunun 

temelinde yatan tüm sebep ve sonuçları ile analiz ederek çözüm yolunda adım atılması 

gerekmektedir. bu zorlu ve meşakkatli süreçte Anneler artık çığlıklarla dünyaya getirdiği 

çocuğunu çığlıklarla uğurlamak istemiyordu. Bunun için ne gerekiyorsa yapılması 

gerekmektedir. Bu soruna Kürt sorunu, Terör sorunu isterse Güneydoğu sorunu olarak lanse 

edelim ortada bir sorun var olduğu aşikârdır. Gözlemlediğimiz kadarıyla Kürt sorununa 

inanmayanların da sorunu reddetmedikleri adına Terör ya da güvenlik sorunu olarak 

isimlendirmektedirler ve bunların da çözüme olan inancı bir gerçekliktir. Bu sorun olduğu 

sürece kaybedenlerin Türkiye toplumunun tamamı olacağı bir gerçektir. 

YÖNTEM VE KATILIMCILAR  

Bu çalışmamda izlediğim yöntem gezide gördüklerimi ve görüştüğümüz yerlerde aktarılanları 

not alarak raporuma yazmaya çalıştım. Görüşmeler de tarafların görüşlerine kendi görüşümü 

katmadan düşüncelerimden bağımsız olduğu gibi aktardım. Ankara'dan, Diyarbakır'a, 

Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Urfa’ya kadar olan 10 günlük programda 6 İl’de 25 Üniversite 

Öğrencisi ve SASAM Başkanı Sayın Süleyman ERDEM ve Fatih TOPSAK hocamızla çözüm 

sürecini analiz etme fırsatını yakaladık. İlk analizimi Ankara'dan Güneydoğuya gelecek olan 

arkadaşlarımdan sürece bakış açıları bölge hakkındaki izlenimlerini ele aldım ve program 

sonrası görüşlerinden yararlanarak gezi öncesi ve gezi sonrası izlenimlerini yöntem olarak ele 

aldım. Bölgeye gittiğimizde bölgede ki Vatandaşların görüşlerinden Valilerin STK, Kanaat 

önderlerinin görüşlerine ve bende ki izlenimlerini aktarmaya çalıştım. 
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TARAFLAR 

AKP, MHP, HDP, HÜDA PAR, Vali, Kaymakam ve Kaymakam Yardımcısı, STK,   AKP'ye 

yakın görüşler, HDP' ye yakın görüşler,  Araplar, Süryaniler, Dini Kanaat Önderleri (Şeyh 

Bedrettin), Resmi makamlar, Ekonomik Kurumlar(ŞUTSO, TÜMSİAD, DİTAM, BATSO, 

TOBB, DİSİAD  ), Kanaat kurumları (Aşiret Liderleri), ve Vatandaşlardan oluşmaktadır.   

PROJEYE YAKLAŞIMLAR 

Sahipkıran Araştırma Merkezi (SASAM) tarafından içişleri Bakanlığı Dernekler dairesi 

Başkanlığının desteğiyle gerçekleşen Güneydoğu Gezisi projesi 10 gün süren 6 ili kapsayan 

(Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin, Urfa Nevşehir) seyahatte 15 farklı üniversiteden 

25 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Projenin amacı Türkiye’nin en önemli meselelerinden 

bir tanesi olan çözüm sürecinin analizi masa başından değil, bölgeyi görerek sağlıklı 

politikalar sonucu böyle bir proje gerçekleşti. Doğru kararlar alarak kanaat sahibi olmak ve 

bölgedeki gelişmeleri inceleyerek doğru fikir sahibi olup bunu rapora aktararak ilgili 

makamlara ulaştırmaya çalışmaktır.    

GÜNGİAD çok memnun olduğunu farklı Üniversitelerden farklı renklerden öğrencilerin 

çözüm sürecine olan duyarlılığından dolayı mutluluk duyduğunu ve bu öğrencilere bu projeyi 

sunan SASAM’a teşekkür etti 

DİTAM: Bu görüşmeden dolayı çok memnun kaldığını ve bölge açısından çok önemli bir 

proje olduğunu söyledi. 

Mardin kaymakamı gençlerin böyle bir çalışmanın içerisinde bulunması ne kadar sevindirici 

bir durum olduğunu bu projenin çok önemli olduğunu aslında gençlere böyle projelerle 

önlerini açmak gerekir. Biz gençleri okumadığımızdan gençlerin adına karar vermemizden 

dolayı bu sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Biz söylemeden böyle sahaya inmeleri çok güzel ve 

umut verici bir gelişmedir.  Bölgeye gelmiş olmanızı önemsiyorum hepiniz farklı 

üniversitelerde farklı üniversitelerde gelmişsiniz. Bunun için size teşekkür ederim söylemi ile 

projenin önemine vurgu yaptı.  

Her gittiğimiz ve görüşme yaptığımız yerlerde SASAM'ın bu projesinin önemine vurgu 

yapıldı. Bu projelerle bölgeye özellikle medyanın etkisiyle oluşan önyargıların kırıldığını 

yerinde gözlemlerle bölgeyi daha tanıma şansı olmasını sağladığından dolayı çok mutlu ve 

memnun olduklarını ilettiler. Bu ve benzeri projelerin çok önemli olduğunu özellikle 



4 
 

gençlerin içinde olması sorunları analiz etmeleri umut verici olduğunu takdir edilecek bir 

çalışma olduğunu söylediler.   

TARAFLARIN GÖRÜŞLERİ VE İZLENİMLERİM 

Görüşme yaptığımız yerlerde tarafların fikirlerine aşağıda olduğu gibi değiniyorum. 

Tarafların kendi görüşleridir izlenimlerde bölgede tamamen gözlemlerimiz sonucu 

gerçekleşen durumlardır. görüştüğümüz taraflar: AK Parti ve Yakın tarafları, HDP ve Yakın 

Taraflar, MHP, Araplar, Süryaniler, Dini Kanaat Önderleri, Resmi makamlar(kaymakam ve 

yardımcıları, Vali, Barolar..), Ekonomik Kurumlar, Kanaat kurumları (Aşiret Liderleri), 

Vatandaşlardan oluşmaktadır.   

(izlenim: Ankara'dan Diyarbakır'a doğru yol aldığımızda Batıda yaşamış arkadaşlarımın 

tedirginlikleri gözlerinden belli oluyordu.  İlk durağımız Diyarbakır oldu Diyarbakır'a 

vardığımız gibi Sivil polisler eşliğinde hareket ettik her gittiğimiz yerde bizleri takip etti kötü 

bir izlenim olduğu bir gerçekti çünkü gittiğimiz yerde çıkana kadar sanki bölge halkının her 

an arabayı taşlayacakmış ve arabanın içerisindekilere zarar verecek izlenimi doğdu.  Eskortlar 

eşliğinde görüşme yerimize Ticaret borsası ve Ticaret Odasına gittik. Bizleri Sayın Ahmet 

Sayar ve Ebubekir Bal karşıladı. )   

18.04.2015, DİYARBAKIR, TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TOBB, 

SAYIN AHMET SAYAR, EBUBEKİR BAL  

Bu mesele ile ilgili güncel durumu ifade ederken günün koşullarından zaman içerisinde ortaya 

çıkan bir mesele olmadığı için tarihine inmek gerekir. Bu bölgede çok farklı kimlikte insanlar 

yaşamaktadır ancak yoğunluklu olarak Kürtler yaşamaktadır.  Cumhuriyet kuruluşundan 

itibaren bir sorun yokken herkesin sırt sırta verip bu toprakları işgalcilerde kurtarmıştır. Türk 

Kürt sorunu yoktu. Batı kamuoyunun bölgeyle ilgili yanlış politikalarından dolayı Batı 

kamuoyunun burayla ilgili algısı sanki bunlar hak arayışı veya demokratik arayışları dışında 

ayrılıkçı toprak kurma anlayışı empoze edilmiştir.  

Bu realiteyi bilmek gerekir burada her taraftan marjinal grupların var olduğunu ve bunları 

dışarıda tuttuğumuzda buradaki bölge İnsanlarının ayrılık gibi bir hedeflerinin olmadığı net 

bir gerçektir. Özellikle son iki yıldır görüşmeler mahiyetinde çok önemli adımlar atılmıştır. 

Bugüne kadar dağdaki gençlerin Yunanistan’da Ermenistan’da veya başka bir ülkede gelip 

topraklarımıza göz diktiği gibi bir algı vardı. Halk burada geçmişte yaşanan asimilasyonlar 

politikalar yanlış uygulamalar maalesef sonucunda bu yörenin insanları bir şekilde dağlara 
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çıktı. Bizim gibi okuyan insanlar kendilerini diyalog ortasında ifade edemeyince bunlar 

dağlara doğru yol almıştır. Doğruluğu yanlışlığı ayrı bir şeydir. 

Gelinen bu çözüm surecini biz bu ülkede yaşayan 77 milyon insanımız için tarihi olarak 

değerlendiriyoruz. Özellikle Ortadoğu coğrafyasında ki komşu ülkedeki karışıklığı göz 

önünde bulundurduğumuz zaman. Yani bizim ayrı gayri bir amacımız söz konusu değilse 

bizim burada demokratik anlamda ülkemizin daha demokratik bir ülke olması noktasında 

insanların talebi varsa bu çok rahat bir şekilde karşılıklı diyalogla çözülebilecek bir mesele 

olduğunu ifade edebiliriz bunu görebiliriz.  

Süreci tarihi olarak değerlendirdiğimizi belirtelim. Bu güne kadar bir şekilde devlet organları 

kendilerini ifade edemediği gruplarla görüşme yapıyorlar bu çok önemli. Süreç o kadar 

hassastır ki geçmişe dayalı bir mesele olduğundan dolayı kolay bir mesele de değil. Bugünden 

çözülsün diyebileceğimiz mesele olmadığı gibi oluruna bırakılacak bir meselede değildir.  

Özellikle son dönemde siyasetçilerin zaman zaman seçimden dolayı yaptığı açıklamalar 

toplumsal güvensizliğe ve gerilimlere sebep oluyor bunu unutmamak gerekiyor ki 

Türkiye’deki bu meselenin çözümünü istemeyen kesimler olabilir işlerine gelmiyor olabilir. 

Ülke içerisinde bir takım kesimler bu süreci bozmaya yönelik çabalar içerisinde olabilirler. Bu 

çabaları bu çalışmaları sürece zarar vermeme noktasında özellikle tarafların çok dikkat etmesi 

gerekmektedir. Yani bir provokasyonla tehlikeli olabilir.  

Ağrı olayı son iki buçuk yılın en tehlikeli olayıdır. Genel olarak baktığımızda yaşanan olay 

görüntülerden çıkan bir Silvan meselesine benzer bir olayın burada bir şekilde sonuçlandırıp 

bu süreci heba etmeye yönelik bir girişim olarak değerlendiriyorum. Buradan çıkacak 

cenazeler Batıya gitmesi durumunda ada buradaki cenazelerin Diyarbakır ilinde olması 

durumunda batı kamuoyu diyecek ki; “bu ne çözüm süreci işte Asker cenazeleri geliyor.  

Bölgedeki gençlerimiz ölmeye devam ediyor .’’ gibi provokasyonların olmaması noktasında 

siyasetçilerin söylemlerine dikkat etmesi çok dikkat etmesi gerektiği ve diyalogunu taraflar 

çok daha hassas tutmaları gerekmektedir. Gerekirse bu konu hakkın da bir biri ile irtibat 

halinde olması gerekmektedir.  

Ağrı olaylarını kim yaptı kamuoyunda birbirlerini karşılıklı suçlama var burada bir izleme 

heyeti olmuş olsaydı ve bu izleme heyeti kamuoyunu kimin yaptığını açıklasaydı toplum 

tarafından yapan kişi mahkûm olurdu. Ancak şuanda herkes kendi tabanına bir açıklama 

yapıyor herkes kendi sözcüsü olarak gördüğü insanların ifadelerini gerçekçi sayıyor. Hakem 

heyetinin çözüm surecinin içerisine girmesi yarın oluşabilecek risklerden arındırır.  
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Çözüm sureci ayrılıkçı bir süreç değil tamamen ülkenin bütün bireylerine aidiyet duygusunu 

oluşturmaya yönelik bir adımdır. Bu coğrafyada Kürtler ile Türkler birlikte kurtuluşunu 

sağladı. İngilizce konuşurken aydın kültürlü olarak göründüğümüz de Kürtçe 

konuştuğumuzda bu ne kadar cahildir. Bu ne diyor gibi bir önyargı vardı bu yüzden bu süreç 

çok önemli herkesin çıkarınadır süreci seçime heba etmemek gerekiyor. Olabildiğince hızlı 

adımlar atılmalıdır. 

18.04.2015, DİYARBAKIR, TOBB, EBUBEKİR BAL  

Cumhuriyetten önce ki tarihlerde Kürtler eyalet şeklinde veya başka bir yönetim biçimiyle 

kendi kendini yönetiyordu. Cumhuriyetten sonra farklı bir bütün oldu olaylar bölge üzerinde 

etkisi çok fazla oldu.  Dersimde şeyh Sait ve 40 bin insanın öldüğü 400 milyar doların zararın 

olduğu ancak AK Parti başa geçmesi ile silahlar sustu şehit haberleri gelmemeye başladı. Bu 

bile ülkemiz için önemli bir adımdı. Ve akabinde Dolmabahçe de yapılan tarihi açıklama 

olarak değerlendirdiğimiz silahların bırakılması sevindirici bir durum oluşturdu.    

Daha önceki açıklamalar kapalı kapılar ardında konuşuluyordu ancak Dolmabahçe Sarayında 

de basın önünde konuşulması sürecin gidişatındaki olumlu durumu gösteriyordu. Önümüzdeki 

seçimde siyasetçilerin siyaset yaparak toplumu tedirginleştirmesi çözüm surecinin bittiği 

hissiyatını uyandırdı. Bizi bir birimize bağlayan bağlarımız var 1 milyonun üzerinde evlilik 

mevcuttur. Süreç siyasi partinin ya da birilerinin elinde olmaması gerekir. Gençlerin 78 

milyonunun sorumluluğunda olması gerektiğini bu işi çözeceklerin ele alması gerektiğini 

açıkladı. Mezhep ayrılığı yok Ortadoğu gibi bir ateş çemberinin içinde değil. Türkiye’de ki 

Kürtlerin de Türklerinde aynı mezhebe aynı inanca sahip olduğu için çözüm bu açıdan daha 

kolaydır. Gençlerden tek isteklerinin görmeden bilmeden ön yargılı olmaması gerektiğini ve 

buradan gördüklerini gerçekliğini diyalog eksikliğinin anlatılmasını istemektedir.  

En yoksul iller arasında bu bölge illeri yer almaktadır. Diyarbakır 67. sıra arasında yer 

almaktadır. Bereketli toprağı üretimi suyu, Güneşi. Bölgede yanlış uygulanan politikalar 

geçmişte devleti yöneten insanlar buraya özen göstermemiş. Bölgede 30 yıldır yaşanan 

çatışma ortamı sermayeyi çökertmiş köyden kente göç oldu üretim içerisinde olan köylüler 

mesleksiz şehir yapısını bilmeden mücadelenin içerisinde yer alması ekonomiye zarar 

vermiştir.  

Buranın ekonomik yapılanması bu süreçle alakalıdır. Bu paranın 1 rakamı gibidir bu 1 rakamı 

çözüm surecidir. Yanına teşvikler yanına yatırımlar olduğu surece anlamı olur.  Biri 
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çektiğimizde sıfırların nasıl hiçbir anlamı yoksa çözüm sureci de aynı yatırımlar teşvikler 

olmayınca anlamı olmayacağı bir gerçekliktir.  Süreçle birlikte yatırımlar da bir ilerleme 

kaydedilmiştir. Sürecin gidişatı belirlemektedir. Sadece siyasi ve demokratik haklar verilerek 

sürdürülebilir hale getirilemez ekonomik ayağının da oluşturulabilmelidir. 1950'li yıllarda 

sanayi kuruluşunda İstanbul ve Bursa’dan sonra 3. sırada yer alan Diyarbakır, sermaye ve 

beyin göçü ile beraber iki önemli göçle gerileme yaşattı.  

Meselenin çözümü sadece iki parti ile çözülecek bir durum değildir partiler üstü bir yapı 

olması lazım CHP MHP de bu surece katılarak devlet politikası haline getirilmesi gerekir. 

AK Parti iktidardan giderse bu devlet politikası olmazsa tekrar başka bir parti başa gelmesi 

durumunda kargaşa devam eder onun için devlet politikası olması gerekmektedir. Yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesi çalışılmasını söylemlerimize çok dikkat etmemiz gerekmektedir. 

Diyarbakırlıların üzerindeki etkisi çok uzun sürmektedir. Bölgede güven ortamını bulamayan 

iş insanları önyargıları nedeniyle gelmiyor. 

İzlenimlerim: TOBB'da ve diğer görüşmelerde de sıklıkla değinilen problemler ana hatları 

şunlardır. : 1-Bölgeye yönelik çok fazla önyargılar vardır. İş insanlarının da önyargıları 

olduğundan dolayı gelemiyorlar. 2- Taraflar arasında diyalog eksikliğinde kaynaklanan 

problemler mevcuttur. 3- Siyasilerin bölgeye yönelik söylemleri çok önemlidir. bu 

söylemlerinin bazen çok fazla zarara sebep olabilmektedir.(Kobani olayları) 4-Teşvik ve 

yatırımların eksikliğinden kaynaklanan sıkıntılar vardır. 5- oluşan sorunların hem sermayeye 

hem de bölgede beyin göçüne sebebiyet vermektedir bu minvalde iş yapanlarında 

gelmemesine neden oluyor. 6- Çözüm sürecini sadece iki parti ile değil Partiler üstü bir nitelik 

kazandırılması gerekir (STK, Akademisyenler, CHP, MHP, Kanaat Liderleri de ön plana 

çıkmalıdır.) 7- Çözüm süreci devlet politikası haline getirilmemesi çözüme olan inandırıcılığı 

zedelemektedir. 8- Yerel Yönetimlerin güçlendirilmesi ile ilgili talepler neredeyse gittiğimiz 

tüm kurumlarda değinilen konu oldu bölgeyi bilmeyenlerin gelip bölgeye yatırım 

yapamayacağının üzerinde duruldu. 9- Gençlerin ekonomik sıkıntılardan iş imkânlarının 

eksikliğinden ve bölge insanları üzerindeki kötü izlenimler onları dağa çıkarmıştır. 10- 

Anayasal güvence olmaması 11- Ana dilde eğitim eksikliği 12- sorunun tam adının 

konulmaması sorunun çözümünü engellemektedir.(Sorun Kürt sorunu mu PKK sorunu 

Ekonomik bir sorun mu vb. tarafların görüşlerinde mevcuttur.)  
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...VE SİVİL POLİSLER EŞLİĞİNDE (18.04.2015) DİYARBAKIR İŞ İNSANLARI 

ARAŞTIRMA MERKEZİNE GİTTİK.  

DİTAM GÖRÜŞMEDE MEHMET KAYA BAŞKAN, SEDAT YURTTAŞ DEP ESKİ 

ÜYESİ YAZAR, MESUT AYAZOĞLU ECZACI YÖNETİM KURULU, CİHAN İPEK 

SAYMAN AVUKAT İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK. 

DİTAM Diyarbakır’daki ilk düşünce kuruluşudur 40 a yakın üyenin kurduğu araştırma 

merkezidir iki önemli konuyu baz almaktadır. 1- ülkede uzun süren Kürt sorunu devam eden 

Kürt sorunun barış içerisinde nasıl çözümleneceği toplumu doğru bilgilendirme doğru 

çözümleme ve sorunun yarattığı travmaların etkisinin ortadan kalması çalışması 

yapılmaktadır. 2- insan yaşamını etkileyen hak ihlalleriyle ilgili çalışmalar yaparak toplumu 

bilgilendirme bunu proje ekseniyle yaptıklarını belittiler.  

Bölgede sosyo- ekonomik çalışmalar yapılmaktadır Türkiye deki insanların ana dilde sağlık 

alamamanın yarattığı sorunlar nelerdir? (200 den fazla doktor 100e yakın eczacı ile bu 

çalışma yapılmıştır).  Diğer çalışmamız ise Kırklar Meclisi oluşturarak siyasetçi 

akademisyenlerin çağrılarak toplumu bilgilendirme yapılmaktadır. TİGRİS Diyalogları 

çalışmalarıyla bölgede oluşan Kürt sorununa yönelik siyasetçilerin çağrılarak çözüm için 

çalışmalar yapılmaktadır. Diğer bir projelerinin de bölgede Erken Yaşta Evlilik olduğunu ve 

bunu doğuran meşru sebepler nelerdir çalışmaları yapıldığını belirtti.   

Barış Görüşmeleri ve son durum hakkındaki görüşleri ise şu şekilde dile getirdi; barış süreci 

Türkiye için önemli bir ihtiyaçtır. Türkiye'de ki toplumun her kesiminin bir şekilde 

sahipleneceğinin kanaatindendir.  Kuruluştan bu güne başka bir çözüm kalmadığı bir 

gerçekliktir. Hem ekonomik hem de demokratik olarak ülkeye çatışmalı sürecin zarar verdiği 

şuan ki durumda ise süreçle birlikte refaha doğru bir adım atılıyor. Ve en önemlisi 

insanlarımız ölmüyor.  

AKP yaptığı pek çok şey yanında otoriterleşme yanında tek adam olma ve en sonda ortaya 

attığı başkanlık sistemi çerçevesinde görünüm arz etti. Bir anlamda da Türkiye'nin değişimi 

dönüşümü noktasında bir partidir. Bu süreç sert tartışmalara sahne olurken Ağrıda olduğu gibi 

silahlı çatışmaya yeniden yol açacak tehlikeli gelişmelerin yaşanması Silvan'da benzer durum 

olması Oslo sürecinde olduğu gibi sürece zarar verebilir. Bu sürecin yenide toparlanması tüm 

bu sürecin devam edilmesi normalleşme demokratikleşme sürecidir. Anayasal çalışmalar 

demokrasi yönündeki adımlar, yasal düzenlemeler idari yönündeki düzenlemelerin önünün 



9 
 

kesilemeyeceği bir gerçekliktir.  Hiç bir halkın önünün engellenmemesi gerektiği 

anlaşılmıştır. 

Ağrı olaylarında dersler çıkarılmalıdır. Silahlı çatışmaların önüne geçilmesi için çağrılar 

içermektedir. Öcalan'ın kandile gönderdiği mesajda provokasyon olabilir bunu araştırın seçim 

zamanında halkla iletişim kurmayın talimatı var olduğunu söyledi. Zamanı doğru 

kullanmazsak değerlendirmezsek iyi değerlendirmezsek her birimizi bir yere savuracak 

basireti görebiliriz 6-8 Ekim olaylarından gördük Cumhurbaşkanının Kobani düştü düşecek 

sözleriyle bir anda patlamaya varabildiğini gördük. Halkın hassasiyeti çok iyi 

değerlendirmelidir. Fazla zamana yaymadan doğru adımların atılması gerekmektedir.  

Türkiye hiç bir zaman kendi içerisindeki gerçek sorunun nerede kaynaklandığını, ben bu 

sorunu nasıl çözebilirim böyle bir sorunum var mıdır yok mudur? Diye bir öz eleştiri yapacak 

yöneticinin olmadığından yakındı. 

1996'lara kadar Kürt yoktur asimilasyon gibi politikalar uygulandı Kürtlerde bu politikalara 

karşı Kürtler varlığı tartışması beraberinde çatışmalı ortamı yarattı. Türkiye AB birliği 

gümrük birliği üyesi ile birlikte belli konularda Kürtlerin varlığını kabul etmesi gerekti. Bunu 

nasıl yapacaktı anayasal değişiklerle kendi dillerinde eğitim alarak çoğulcu toplumlar nasıl 

yaşıyorsa öyle olması gerekir. Açılım sürecinin başarılı olması tamamen topluma değdikleri 

sürece başarılı olur. Topluma halka uyumlu olmayan bir sürecin başarılı olmayacağı gerçektir. 

Kürt sorunu nedir niye Kürt sorunu deniliyor eğer bir ülkede ana dilini kullanamıyorsa 

eğitimini alamıyorsa ana dilinde eğitim alamıyorsa yasalarla yasaklanmışsa bunları nasıl 

ikinci sınıf vatandaşı yaparım hükümleri getiriliyorsa bu buradaki sorunu doğurur. Diyarbakır 

1923te ilk 3 sırada olan Diyarbakır şimdi ne oldu da 73 sırada yer aldı. Mardin en iyi dokuma 

yapan işletmelerinden biriydi Halep'te getirdiğini işletip Avrupa'ya satıyordu Cumhuriyetle 

birlikte sınırların kapatılmasıyla Ticaretin yollarının kapatılmasıyla 300 bin ton tüketilirken 3 

bin ton tüketilmeye başladı buda yoksullaşmayı beraberinde getirdi.  

Bu sorunların yarattığı sonuçlar PKK’yi doğuran sebeplerdir. İnsan kimliğinin reddedilmesi 

sonucu 15-16 yaşındaki gençler okullarını bırakıp dağa çıktı. Bile bile 2 yıl yaşama şansı 

olduğunu bildiği halde öteleme sorunundan dolayı dağa çıkıyor bunları Ermeniler 

kandırmıyor. Bu sonuçları ortadan görerek kaldıracaksınız bu sorunlar 1- sosyo-ekonomik 

sorunları hızla kalkındırılmalıdır. 2- dağda eline silah almış bu sorunu bu yöntemle çözmeye 

çalışanları hemen topluma kazandıracaksınız.  Bu sorunu tek başınıza değil diğer devletler ile 
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çözmeye çalışma sürecine girdiğinde daha zor bir durum oluşabilir. Yıllarca Türkçe bilmeyen 

bir halkı zorla varlığını Türk varlığına armağan ettiler.  Türkiye'nin de yeni bir anayasa ile 

Kürtleri tanımlayan değil tanıyan anayasa ile Kürtleri bu ülkenin asli unsuru olduğunu 

belirten olması şeklinde olması gerekir. 

a) Sosyo ekonomik durumu düzeltmek 

b) Dağdaki gençleri topluma kazandırmak 

c) Dil sorununa çözüm bulunmak Anadilde eğitim 

d) Demokratikleşme sağlamak 

e) Sorunun adı tam olarak belirtip Muhatapların belirlenip ona göre çözüm bulmaya 

çalışmak 

f) Siyaset önündeki engellemelerin kaldırılarak Anayasal haklarının güvence altına 

alınması olarak değerlendirmektedir.  

(İzlenim: Ditam araştırma merkezinden çıkarken Sedat Yurttaş hiçbir şekilde Akrep ya da 

sivil polis eşliğinde gezmenize gerek yok siz adres sorsanız sizin yabancı olduğunuzu bilseler 

size tarif etmez sizi adresin olduğu yere kadar götürür. Bu bölgeni insanından buraya gelen 

hiç kimseye zarar vermeyeceğinizi bilmenizi isterim gönül rahatlığıyla gezin halktan sizlerin 

yabancı olduğunuzu ve yardıma ihtiyacınızı olduğunuzu bilseler işlerini bırakıp size yardımcı 

olmaya çalışacaklardır çünkü bu buranın kültüründen vardır. Camiye giderken bile yaşlı bir 

insanın dağınık ayakkabıları bile görse üşenmeden onları toplar çünkü bu yörenin 

geleneğinden kaynaklanıyor. Gönül rahatlığıyla gezin basının bölgemize yönelik yanlış 

algısını gidin gerçekten nasıl gördüyseniz o şekilde anlatın yanlış algıların kırılması bir nevi 

bölgeye gelen bölgeyi gören insanlar sayesinde olacağını söyledi. İstanbul da her gün olay 

olduğunu ama kimsenin İstanbul'a giderken tedirginlik yaşamamaktadır ancak bu bölgeden 

bahsedince örgüt yolu keser bizleri dağa çıkarır bölgeden sağ çıkamayız gibi algı mevcut işte 

tüm bunları medya ve basın yansımaları sonucu oluşan algılardır.) 

18.04.2015, DİYARBAKIR SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (DİSİAD), 

OSMAN AKYIL  

Çözüm sürecini desteklediklerini ve bunun takipçisi olduğunu belirtti. Bu sürecin kalıcı barış 

süreci olduğunu ve ülkenin en önemli önceliğidir. Ağrı olayları ile ilgili ise bilgi kirliliğinden 

kaynaklı gerçekçi bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti. Bu olaylar neticesinde çıkan sorunların 

tasvip edilmemesi baskı unsurlarının polemiklere neden olduğunu söylemektedir. Siyasal 

liderlerin konuşmalarından çok fazla tutarsızlık var olduğunu söylemektedir. HDP ve AKP 
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Ağrı olayları sonrası tutumlarının da sürece zarar verdiğini söylemektedir. Hem HDP ve 

AKP'nin ithamlarının çok ağır olduğunu söyledi. Orada oy almak için provakatiflerin 

olduğunu karşılıklı olarak birbirlerini eleştirmektedir.   

Ağrı öncesi ve sonrası benzer olaylar olacak bu tarz olayların karşısında İş İnsanları olarak 

bunlardan uzak duruyoruz. Bu olaylar ciddi risk taşıyor ancak bu olaylar çözüm surecini 

bozmaz çünkü bütün Türkiye kamuoyunda genel olarak süreci kabulü var. Çözüm sürecine 

karşı bir durum olmadığını sadece yöntemlerinin konuşulduğudur. Çözüm nedir? Süreç 

sonucunda ne olur beklentiler nasıldır sorusuna buradakilerin algıları ile Batıdaki insanların 

algıları farklıdır. Ama genel olarak anladığımız şey aynıdır. Kürtlerin Toplumsal ve Anayasal 

hakların sağlanması gereklidir. Bireysel haklar değil toplumsal hakların sağlanması 

gerektiğinin üzerinde durdu. Kürt dilinin resmileşmesi ve anayasal olarak Kürtlerin 

güvencesinin sağlanması gerektiğini ifade etti. Kürtler bu ülkenin bir parçası ve bir ortağı 

olarak bu haklarından yararlanması gerektiğini söyledi.  Dolayısıyla Kürtlerin taleplerinin 

gerçekleşmesi haklarının güvence altına alınması ile çözüm sureci sağlanmış olur. Kendi 

dilimizde Kürtçe eğitim almak istiyoruz. Ortaklıktan da bunu anlıyoruz. Ve yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesi bu yerel yönetim özerklik değildir. Bunu sadece Kürtler için istemiyoruz Tüm 

Türkiye için istediklerini söyledi. Yani idarelerin başına geçecek kişilerin bölgeyi daha iyi 

tanıyan halkı bilen olması gerektiğini söyledi. Merkezden gelecek kişinin bölgeyi tanıyana 

kadar zaman kaybı olur.   

1-Toplumsal mutabakatların sağlanması gerektiğini Toplumsal haklar oluşturularak 

demokratik bir ortam oluşturulmalıdır. 

2-Kürt kimliğinin tartışmasız kabul edilmesi ve Kürt dili devlet eliyle oluşturulmalıdır.      

3-Yerel yönetimlerin sağlanması (Yerel yönetimlerin özerklik olarak algılanmaması 

gerektiğini açıkladı.) Yerelin güçlendirilmesi.  

4-Yerel yönetimin sadece bu bölgelerde değil tüm Türkiye de uygulanması gerektiğini 

açıkladı. 

5-Anayasal hakların güvencesinin sağlanması. Eşit yurttaşlık Türklerin sahip olabildiği tüm 

haklara Kürtlerinde sahip olması gerektiğini istemektedir. 

6- Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması Bunlar Kürt sorunun nihayeti için önemli noktalar 

olduğunu belirtti. 
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18.04.2015 MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ  

DİYARBAKIR ŞUBE BAŞKANI AHMET MİKDAT GÜNEŞ  

Diyarbakır tarihsel tanıtımından sonra yıllarca aynı etnik kimliğe mensup insanların kavgasız 

gürültüsüz bir arada yaşadığını bir kentin insanları olduğunu ve bunun Cumhuriyete kadar 

devam edip araya nifak tohumların ekilmesiyle yanlış uygulamalar ve politikalarla bizleri 

birbirimize kırdırttıklarını söyledi. Karşılıklı tepkilerden çok büyük zararlar gördük. 1980 

sonrasında asker ile PKK çatışması başlamıştır. Mikdat bey yakınarak şöyle devam etti: bazen 

düşünüyorum bizim bu ülkede paylaşamayacağımız ne olabilir. Kurtuluş savaşlarında 

cephelerde birlikte düşmana karşı savaşırken ülkemizi birlikte kurtarırken ne oldu da düşmana 

yönelttiğimiz silahlarımızı birbirimize yönelttik.  

6-7 Ekim olayları ile Güneydoğuya bakış açılarının değiştiğini ve ürpere ürpere eve gittiğini 

olayları kapı kapı dolaşarak araştırma yaptığını belirtti. 1990'larda günde 3 cenazeyi kendi 

elleriyle gömdüğünü Hizbullah PKK çatışmasında bunları gördüğünü anlatarak bu günlere 

geldiğini açıkladı. Bu bölgenin tozunu toprağını bilmeyen hiç alakası olmayan kişiler gelip 

görüşmeler yapıyor. Tamamıyla yanlış strateji yanlış yollar deniyor burada bu acıyı yaşayan 

kişilerle irtibata geçmiyor.   

PKK de bu bölgenin insanı onu kim ve hangi sebeplerin oraya çıkarttığını bilmek gerekir. 

Bende anadilimde eğitim almak isteyen birisiyim. Ancak bunu dile getirdiği için bölücü 

oluyor elinde taş izi var diye 5-6 sene yatan var. Aziz yıldırıma kanun çıkarıyorsunuz binlerce 

suçsuza niye kanun çıkarmıyorsunuz diyerek tepkisini dile getirdi. Kendisinin spor kulüp 

başkanlığını yaptığını ve sokaktaki çocukları ülke için toplumuna kazandırdığını ve bunu da 

refahın sağlanması için yaptığını belirtti. Hala Kürtleri içselleştirmeyenlerin olduğunu ve 

yatırım yaparken PKK engel oluyor ifadelerle projelerini geri çekiyorlar.  

AKP ile Kürtlerin çok rahatladığını tanındığını da altını çizdi. Biz Kürtler neden 

geleceklerimizi kültürlerimiz yaşamayalım ya da ana dilimizde eğitim almayalım. Kimsenin 

bölgedeki gençlere sahip çıkmadığını ve eğer sahip çıkan olmazsa PKK sahip çıkacağını 

söyledi.  Tabii ki de dağdakiler de bu ülkenin gençleri bu çocukların hepsi o kadar 

dolmuşlardı ki sistemden dolayı polis baskısından dolayı köylerine yapılan baskınlardan 

dolayı tek alternatifleri çıkış olarak gördüler. PKK sorunu kendiliğinden çıkan bir sorun değil 

bu gençleri topluma kazandırmak lazım.  
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Tabii ki AKP ile birlikte çatışmanın sonlandırılması noktasında çok önemli atıldığı bir 

gerçektir. Bu ülkeye artık cenazeler gelmiyorsa çatışma yoksa bu mükemmeliyeti gösterir. 

Ancak bu yetmez asıl mükemmeliyet çözüm surecinin hedefi olan PKK'nın dağdan inmesiyle 

Kürt sorunu çözülür ve süreç başarıya ulaşmış olur dedi.  

18.04.2015 GÜNEYDOĞU GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ, DİYARBAKIR 

GÜNGİAD, HAKAN AKBAL  

Güneydoğu da Genç İşadamlarının bir araya gelerek 2000 yılında kurduğu bir dernektir. 

Öncelikle kendi üyelerinin ve bölgemizde vasıfsız nüfusu yeterlilik kazandırmaya 

çalışmaktadır. Nitelikli eleman ile mesleki yeterlilik kazandırma görevi üstlenmiştir. İş 

örgütünün fazla siyasete girmeye çalışmaları doğru bulmadığını belirterek ekonomik olarak 

kendilerini ilgilendiren bölge için önemli bir konu varsa üzerinde durduğunu belirtti.  

Çözüm sürecini ciddi anlamda takip ettiğini bu meselenin ana mesele olduğunun üzerinde 

durdu. Sayın Özal tarafından ortaya atılan bu meselenin çözümü gerçekten kolay olmadığını 

bilerek hayatına mal olabileceğini bildiği halde bu sorunu çözmeye çalışmıştır.  ''Ben bu 

sorunu çözersem ülkenin en önemli meselesini çözmüş olacağım" diyerek başladığını belirtti. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu zorlu ve riskli sürece başvurmasını takdire şayan olduğunu 

belirtti. İmralı’nın da rolünün aynı zamanda dik duruşu olumlu sonuç vermediği bir kesindir. 

Tabii ki sahne arkasındaki mit müsteşarı hakan Fidanın desteğiyle çok önemli bir aşamaya 

geldiğini söyleyerek teşekkür etti. Çözüm sürecinde ki bu tarihe ortak olmak için herkesin 

sürece katkı sağlaması gerektiğini belirtti. Seçim süreci ile birlikte gergin bir döneme 

girildiğini seçim surecinin çözüm sürecine heba edilmemesi gerektiğini siyasetçilerin farkında 

olması gerekmektedir. Heba olması durumunda çok kötü sonuçlar olur ve bir daha dönüşü 

olmayan yola gidebileceğini söyledi.  

Ağrıdaki olayın ana mesajı her iki tarafa da yapıldığını söylemektedir. Ve oradaki halkın canlı 

kalkan gibi vatanımızın askerlerini koruması siper olması sürece ne kadar önem verdiğinin 

açık bir kanıtıdır. Halk olarak genelkurmayın da yaptığı açıklamayı önemsediklerini bunu 

önemsediklerini ifade etti. Çözüm sureci bölgeye yapılan en büyük teşvik olduğunu ancak 

basın tarafından bölgede sanki iç savaşın hüküm sürdüğü izlenimi yaratması bölge açısından 

olumsuz bir durumdur. Başka değindiği bir diğer nokta ise Diyarbakır'ın gelişmemesinin 

yarattığı nedenleri anlamadığını güçlü tarihi, Mezopotamya gibi topraklara sahip, turizm 

açısından önemli bir kent olması gerekirken dünyanın en büyük açık alan müzesi olması 
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hasebiyle fazla gelişmemiştir. 1968 de konuşulmuş olan 1970 de kurulan GAP projesinin 

Türkiye'nin en büyük projesi olduğunu sürekli revize edildiğini 45 yıldır hala bitmediğinden 

yakındı. 

 19.04.2015 DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ  

DİYARBAKIR,  NURSEL AYDOĞAN:  

Tam Oslo'dan bir Barış ve Çözüm çıkar diye umut ederken 14 Temmuz 2011 de Silvan olayı 

provokasyonu patlak verdi ve 13 asker yaşamını yitirdi. Böylece Oslo sürecide sona erdi. 

Ağrıda da böyle bir durum yaşanabilirdi.  Ağrı olayı planlanmış provakatif bir olay olduğunu 

da buradan belirtmek istiyorum. 25 Askerin orada bilerek ölüme gönderilmesi sürecin de 

Oslo'ya benzer bir durum oluşturmaktır. Süreç hakkında ki söyleyeceklerimiz Diyalog ve 

Müzakere süreci olarak söyleyebiliriz.   Diyalog süreci 2-2,5 yıllık bir süreçtir. Diyalog süreci 

tarafların birbirlerini anlamak istediklerini birbirlerinden anlama, varmak istedikleri nokta 

nedir o konuda görüş alışverişi yapmaktır.  

Müzakere süreci ise tarafların artık resmi olarak masaya oturma bu sorunu bilimsel olarak ele 

alma bilimsel yöntemlerle çözüldüğü süreçlerdir.  Diyalog süreci bittiğini artık müzakere 

sürecine girilmiş olduğunu söyledi.  Müzakere sürecinde sekretarya müzakere sürecine birebir 

müdahil olacak o masada oturacak hem tartışmalara müdahil olacak hem de dışarıda yaşanan 

sorunları gözlemleyecek bağımsız bir gözlemci olarak müzakere heyetine sunacak Kürt 

halkının temsiliyeti adına da Sayın Öcalan olacak. İzleme heyetini de oluşan provokasyonları 

veya olayları incelemek için kamuoyunu bilgilendirmek içinde olması gerektiğini söylüyoruz.  

Ağrıda olan durum izleme heyeti olsaydı tarafsız bir şekilde ortaya çıkacaktı. Çünkü temsili 

bir görevi vardır. Maalesef izleme heyeti olmadığı için olayın nedeninin tam ve gerçekçi 

bilinemedi.  

 İzleme ve Gözlemci heyeti için belli bir adım atılmıştı. Belli isimlerle netleşmeler 

sağlanmıştı.  Ancak Sayın Cumhurbaşkanı tarafından izleme heyetinin kabul edilmemesi 

yanlış olarak değerlendirmekteyiz. Türkiye'nin bu can alıcı önemli bir konuda Çözümle barış 

Seçime heba edilmemelidir.  İzleme heyetinin Sayın Erdoğan'ın bilgisi dahilinde 

gerçekleşmiştir. Çünkü zaten Sayın Cumhurbaşkanın belirlediği karar verdiği bir heyettir. 

Sayın Öcalan da 10 maddelik çözüm ve süreçle ilgili 10 maddelik bir taslak hazırladı bu 10 

madde hayata geçilmesi durumunda Türkiye'yi demokratikleştirecek maddelerdir. Kürt 

sorunu Türkiye'nin demokratikleşme sorunudur. Karşılıklı görüşmeler neticesinde 10 madde 
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ortaya çıktı. Gözlemci heyetinin iptali Milliyetçilerin oyunu kazanmak için seçim zamanında 

böyle bir duruma başvuruldu.  

Sürecin bundan sonra ne olacağına baktığımızda sürecin yürümesi, Sekretaryanın 

oluşturulması, müzakerenin izleme heyetinin oluşturulması gerekmektedir. Seçimlere kadar 

sürecin devam etmeyeceğini seçimlerden sonra devam edecektir. Gergin ortam sona erecektir. 

Kürtlerin %100 ü bu sorunun çözülmesini istiyor.  Eğer bu sorun çözülmezse çatışma 

tekrardan başlayabilir diye dağlara doğru çıkışlar vardır.  

Son iki yılda 10 bin gencin üzerinde gerillaya katıldığı ve katılanların birçoğu 

üniversitelerdendir. 90lı yıllarda duygusal katılımlar çok fazla yani köylerde kasabalarda 

çobanından kasabalarına kadar katılım çok fazlaydı. Askerin köyü bastığı insanları çıplak 

soyduğu pek çok hakarete veya işkenceye uğrayan bu tablolardan dolayı katılım çok fazla 

sağlanıyordu. Türkiye'nin çok iyi Üniversitelerinden geleceği parlak olan gençler tekrar yeni 

bir çatışma olabilir diyerek gidebiliyor. Bu konunun çok daha ciddiyetini bilimsel olarak 

araştırmamız gerektiğinin farkında olmamız gerektiğini belirtti. 

 Demokratikleşmenin Türkiye’nin toplumsal sorunudur ve Kürt sorunu da 

demokratikleşme ile paraleldir. 

 Çözüm surecinin muhatabı 3,5 milyon imza toplanan Öcalan olduğunu  

 Asker ve gerillanın ölümleri ile bu ülkenin çok fazla bedel ödediği ve bunun için Barış 

için politikaların şart olduğu bilinmelidir 

 Öcalan'ın silahsızlanma (10 madde Dolmabahçe mutabakatı) ile artık silahların 

susmasını istediğini demokratikleşme için adımların atılması gerektiğini belirtti. 

Sekretarya, izleme ve Gözlem heyeti sürecin başarıya ulaşması için önemli olduğunu 

belirtti. 

 19.04.2015 HÜR DAVA PARTİSİ), DİYARBAKIR 

HÜDA PAR, ZEKERİYA YAPICIOĞLU  

Bu gün ki Türkiye de 2000 veya 1990 öncesi gibi bir durum yoktur. Olağan üstü hal yok 

misal sorgusuz sualsiz yargılama yok TRT Kürdi var kimse Kürtçe konuştuğu için 

yargılanmıyor. Bunlar ileriye doğru atılan adımlardır. Ama bunların yanında hükümetinde 

idari yargılarla halledebileceği yollar ve yasal düzenlemeler var. Örneğin anadilde eğitim 

gibi düzenleme talebini elinde silah olan kişi baz alarak eline hiç silah almamış kişilerin bu 

talebine bağlıyorsa yanlıştır ve meşru talebi olanları gayri meşru olan tarafa 
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sürüklemektedir. Hükümet Eğitim konusunu silahların bırakılması konusuna bağlıyorsa 

eline silah alanların daha fazla silahlanma ve güçlenmesine olanak sağlar ve onlara siyasi bir 

temsili yet vermektir. Çünkü eğitim konusunu Eline silah almayanda istiyordur. 

Kürt sorununun sadece elinde silah bulunanlar ile görüşülmesi silahlı kişilerin istekleri 

doğrultusunda hareket etmesi doğru değildir. Gelinen aşamada sürecin devam etmesi 

gerektiğini sonuçlandırılması ve silahların bir hak arama yöntemi olmaması gerektiğini, 

meşru taleplerin de karşılanmasını istemekteyiz aynı zaman da bunu hiç bir şarta 

bağlanmaması gerekir. 

HDP barajı aşmazsa çözüm süreci nasıl olacaktır? HDP zaten batıdan da aldığı oyla doyum 

noktasına gelmiştir.  HDP parti olarak seçime girerek bir risk aldı. Barajı aşarsa çözüme nasıl 

etki eder. Böyle bir şey söylemek olaya çok yüzeysel bakmaktır. HDP barajı aşarsa PKK silah 

bırakırsa haklarını meşru yollarda ararsa çözüm surecine olumlu etki eder ancak 6-7 Ekim 

olaylarına benzer bizimde mecliste olmamız gerekiyor derse gergin ortamı yaratırsa çözüm 

sürecine de olumsuz etkiler. 6-8 Ekim olaylarında ne oldu nasıl başladığına baktığımızda 6 7 

Ekimde olayların geleceği önceden belliydi. 6 Ekim günü olaylar patlak verdi. 25 

teşkilatımıza saldırı gerçekleşti. Bize yakın insanlar hedef alınıp öldürüldü. Üyelerimize 

yönelik tehdit olduğunu ve bunu emniyete haber verildiği halde güvenliği sağlanamamış. Bizi 

İŞİD'e destek veriyorlar diye öldürüyorlar. Türkiye'deki uzantısı olduğumuzu söylediler. 9 

arkadaşımızı öldürdüler. Tabi dış destekli bir yardım var olduğuna inanıyoruz hatta Adana 

başkonsolosu Espinosa'nın vasıtasıyla Amerika’nın eli vardır. Bu sorun çözülmek zorunda 

mümkün olan en hızlı şekilde kestirme yolda mutlak surette çözülmeli işi çözümsüzlüğe 

sürüklemek sorun biraz daha büyür maliyeti de artar çözümü de zorlaştıracaktır demektedir. 

19.04.2015 DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ, DİYARBAKIR 

(DTK),  SEYDİ FIRAT 

Yıllarca Kürtler yok sayıldı Kürtçe tek bir okul yoktu Kürtlerin varlığı dahil kabul 

edilmiyordu. AK parti döneminde Kürt sorunu benim sorunumdur Kürt sorununu ben çözerim 

diyordu ancak görüşmelerle yapılıyordu. Görüşmelerin önemi yoktur önemli olan 

görüşmelerden ne ortaya çıktı önemli olan budur. Baktığımızda görüşmelerde bir yerlere 

varılamıyor bunu Kıbrıs görüşmelerinde görüyoruz görüşmeden öteye gitmiyor Kürt sorunu 

da aynı şekilde görüşmelerle bir yerlere varılamadığı gerçekliktir. Teknik olarak sorunun 
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çözümü ne kadar ilerleyip ilerlemediği noktasıdır. Cumhurbaşkanın Kürt sorunu yoktur 

ifadeleri de bizi şaşkına uğratıyor.   

Kürt sorunu ile ilgili bir şey gündemleştiği zaman hemen akabinde kötü sıfatlar yakıştırılarak 

haklı meşru mücadelesini bir noktada yerle bir ediyor. Ermeni Terörist Eşkıya gibi 

yakıştırmalarla yerle bir ettirilmeye çalışılmıştır.  Sürekli biz Kürtlere mesaj veriyor zilanda 

olduğu gibi 33 kurşun ve en sonda gerçekleşen Roboski ile bizlere eğer mücadelenizde devam 

ederseniz hepinizi böyle yok ederiz mesajıdır. Ağrıdaki olay da operasyonu önceden 

belirlenmiştir Efkan ala ve Vali arasındaki konuşmalarda da bu doğrulanmıştır ve 15 askerin 

belli yerlerde seçilerek mevziye gönderilmiştir. PKK orada sadece 15 Askeri etkisiz hale 

getirmeye çalışıyor. Çünkü surecin Oslo'ya benzemesini istememektedir. Provokasyonlar 

Deklarasyonların işlemesini etkilemektedir. Çözüm süreci bazı zaaflardan dolayı 

ilerlememektedir. Çünkü müzakereler resmi düzeye ulaşamamaktadır.  

1- Hükümetin görüşmeleri müzakereleri resmi düzeye çıkarılmaması sorunun çözümünde 

ilerleme kaydedilmemesine neden oluyor  

2- Sorun siyasi bir sorun meclise taşınarak çözülmesi gerekiyor ancak meclise 

taşınmamasından kaynaklı bir durum olduğu için algı farklılığı oluşuyor.  

3- Hükümet için Kürt sorunu nedir demokrasi sorunu mu özgürlük sorunu mu ve bir Kürt 

sorunu eşit ve özgür olma sorunumudur. Adının belirlenmediği için sorun büyümüştür. 

(İzlenim 19.04.2015 tarihinde akşam Batman'a  Şehri Nuh otele doğru hareket ettik 

arkadaşlar sanki Batının bir şehrine doğru gidiyorlar gibi rahattı. Çünkü Batman olaylar da 

Diyarbakır Şırnak gibi adı yoktu hatta arabada Batı dan gelen arkadaşların izlenimi şu şekilde 

idi kendimi Kayseri’ye gidiyormuşum gibi hissediyorum. Bu bile Diyarbakır'ın medya 

tarafından toplum nezdinde ne kadar kötü bir algı bıraktığının açıkça belirtiyordu. ) 

20.04.2015 BATMAN VALİSİ AZMİ ÇELİK VALİ YARDIMCISI BAHADIR YÖRUK 

Çözüm süreci toplumun bütün kesimini ilgilendirdiği için herkes kanaat sahibi herkes fikir 

üretiyor. Tabii çözüm sürecinde herkes bir beklenti içerisinde bu bazen az veya fazlasıyla 

karşılanabiliyor. Burada önemli olan fikir beyan ederken doğru yönlendirmek önemlidir. 

Çözüm sureci bir binanın yapımı gibi iki ya da üç ayda tamamlanması ve sonuç alınacak bir 

durum değildir. Bazen sekteye uğramış gibi oluyor bu gayet normaldir. Neticede ülkede çok 

farklı düşünen çok farklı kesimler mevcuttur.  
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Ağrı olayları ise herkesin kendine göre yorumlaması vardır. Etkinlikler oluyor ve bu 

etkinliklere katılanlarında Asker bunların güvenliğini sağlama mecburiyetindedir. Burada 

güvenlik güçleri neden var sorusunu yöneltiyorlar güvenliği sağlamak için oradadır. Bu olayın 

çözüm sürecini sekteye uğrattığı veya böyle lanse etmek böyle tarzlar çözüm sürecine zarar 

vermektedir. 

6- 7 Ekim olayları da ülke dışında bir olayın Ülkemize yansıması ve özelliklede bölgemizdeki 

insanlarımıza zarar vermesi çözüme zarar vermektedir. Kobani deki çatışmayı bölgemizdeki 

insanlara yansıtmasının arkasındaki nedene bakmamız gerekiyor. Kobani eylemleri 

bölgemizdeki insanları mağdur etti. 31 ilde gerçekleşen bu eylemler çok fazla tahribatlara 

neden oldu. Bölge insanının zararı fazla oldu.  

Yanlış yönlendirmelerde herkes kaçınmalıdır. Herkes iyi niyetle beklentilerini samimi bir 

şekilde dile getirmelidir. Eğer bir sorun varsa herkes üzerine düşeni yapması gerekmektedir. 

Eğer bir sorun varsa herkes üzerine düşeni yapmakla mükelleftir. Bu meseleyi çözeceksek 

kendimiz için geleceğimiz ve ülkemizin tüm kesimlerinin refahı için çözeceğiz. Ortadoğu 

bölgesi hep kaos içerisinde bunları incelememiz ve sağlıklı bir şekilde analiz etmemiz gerekir. 

Bölgeye yönelik yanlış algıların ortadan kalkması için bölgeye ziyaretlerin çok önemli 

olduğunu ve burada eskiden olduğu gibi kimsenin arabanızın önünü kesmeyeceğini bilinmesi 

gerekiyor. Buradaki halkın samimiyetini gördüğünüzde ne kadar sevecen yaklaştığını 

göreceksiniz. Basının bölgeyi çok kötü tanıtması var bu durum bölgeye olumsuz 

etkilemektedir. Diğer bir husus ise bölgede istenilen yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 

yerelin ne kadar güçlü olursa olsun belli uygulamalar çerçevesinde gerçekleşir. Bu özerkliğe 

gidilmez ki belli bölgede değil her yerde uygulanır. 

20.04.2015 BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (BATSO) 

CELAL GÜNEŞ YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, AHMET AŞSIZ 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ŞEYHMUS İŞÇİ GENEL SEKRETER, FAHRETTİN 

EKMEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

Batman Tarihi güzelliği doğal güzelliği ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan kenttir. 

Ancak Batmanı bilmeyenlerin Batmanı veya Güneydoğuyu çatışmaların silah seslerin çok 

olduğu gece hiç kimsenin dışarı çıkamayacağını serbest dolaşamayacağını zanneder oysa öyle 

bir durumun olmadığını bir sokağında olan bir olayın tüm Batmanda olmadığını bilmemiz 

gerekir. Burada kimsenin öcü olmadığını ve buradan kimsenin korkmaması gerektiğini 
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bilmeleri gerekiyor. Basının özellikle abartılı bir şekilde ufak bir olayı bile sanki tüm kentte 

varmış gibi göstermesiyle kötü bir izlenim yaratmıştır. Cizre olayı olduğunda sağduyu için 

gittiklerini ve orada televizyonların anlattığı gibi hendek falan görmediklerini belirttiler. 

Huzur olursa  ticaret olur burada silahın patlaması bizimde ticaretimizi etkiler. Bu yüzden 

çözüm süreci başarılı sonuçlanması önemlidir. Başarılı olması içinde Kürtlerin sorunlarını 

dinlemekle, gerçekçi çözümlerle ve konuşulanların uygulanmasıyla sağlanır. Biz ticaret odası 

olduğumuz için siyasi boyutuyla değil ticari boyutuyla ilgileniyoruz. Ticaretin sağlanması için 

yatırımcıların kafalarındaki soruların netleşmesi, acabaların son bulması ile gerçekleşeceğini 

belirtti. 

20.04.2015 BATMAN BAROSU, AHMET SEVİM 

Çözüm sürecini analiz ettiğimizde çözüm surecinde Kürtler ne istiyor? Sorusuna tüm herkesin 

hazır olması gerekmektedir. Ancak ülkemizin batısı bu soruya henüz hazırlıklı değiller. Eğer 

kardeşlik tesis edilecekse çözüm olacaksa hazırlıklı olmamız gerekiyor.  Kürtlerin ne 

istediğini açıklayayım: 

1- Kürtler bir başkası tarafından tanımlanmak istemiyor. Hiç bir parti hiç bir kurum tek başına 

Kürtlüğün tanımı yapmaması gerekiyor. Bu HDP olsun AKP olsun fark etmez. Aynı zamanda 

ben Kürtlerin temsilcisiyim demesi de doğru değildir. Başbakan da HDP de Hükümette ben 

Kürtlerin temsilcisiyim diyemez.  

2- Anayasal Güvence Kürtlerin haklarını Anayasal güvenceye alınması önemlidir. Anayasal 

güvence olmazsa İktidarda olan veya Kamu gücünü kullananların yasal güvence olmadığı için 

Kürtleri haklarıyla tehdit edebilir. Yasal güvence hem bireysel hem de toplumsal hakları 

içermelidir. Bireysel haklar Kürtçe isimlerin Kullanılması, Ana dilde eğitim (kamu 

hizmetlerinin alımında kullanılması), Irkçılık ve Nefret söylemlerinden kaçınmak, 

Başkalarının haklarını ihlal etmediği sürece inançlarını yaşamasını sağlamak vb. Tüm bunları 

oluştururken de karşımıza yasal veya önerilemez gibi görüş çıkmaması gerekir. 

3- Karar alma sürecinde insanların kendilerini değiştirme ihtiyacı doğmadan katılmasının 

sağlanması 

4- Yerel Yönetimlerin özerklik çekincesi üzerine konulmuş çekincelerin kaldırılması. Yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesi İnsanların buna dahil olması 

5- Seçim barajının düşürülmesi baraj zaten hukuka aykırı bir durumdur. 
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6- Devletin önceden yaptığı hatalardan dolayı özür dilemesi hatalarıyla yüzleşmesi, Faillerin 

yargılanması, toplumla barışmanın yollarını (G. Amerika'da olduğu gibi bir ceza tehdidi 

olmadan gerçeklerin anlatılması geçmişimizle yüzleşelim ki bir daha bu hataları yapmayalım.) 

Arayarak barışı tesis edebiliriz. 

Kürt sorununu bir bütün olarak ele almalıyız silahların bitimi ve demokratikleşmenin 

sağlanması, Ana dilde eğitim hakkının sağlanması olarak söyleyebiliriz. Dolmabahçe 

mutabakatı ise çerçevedir. Silahların susması elbette çok önemli bir gelişmedir. Burada 

önemli olan Kürt sorununu İmralı ya da kandil ile endekslemek doğru değildir. Çözüm 

sürecinde de sadece hükümetin ve PKK'nın inisiyatifinde olması doğru değildir. Bu sürecin 

sahibi toplumun tamamıdır. Onun için toplumun geneli baz alınarak ilerlemesini sağlamak 

gerekir. Toplumsal barış sağlanırken Roboski de olduğu gibi öldürüp sonra tazminat vererek 

sizin tazminatınızı verdim şeklinde de olmaması gerekir. 

HDP barajı geçip geçmeyeceği geçmezse sürece nasıl etki eder? Sorusuna ise şu şekilde cevap 

verdi. HDP barajı geçmesi veya geçmemesi toplumda nasıl etki edeceğini kimse bilmez ve 

öngöremez. HDD’nin barajı geçmemesi 6-7 Ekim Kobani olayları aklımıza geliyor. 

Başbakanının özelliklede Cumhurbaşkanının iki cümle ile olayların nasıl çıktığını 2 gün 

öncesi ve sonrası durum nasıl değiştiğini hepimiz gördük. 30'a yakın cenaze Batmana geldi. 

İmamlardan tut her kesimden insan vardı. Gönül kırılması oluştu. HDP de barajı aşmazsa 

benzeri bir durum gerçekleşebilir. 

21.04.2015 SİİRT VALİSİ MUSTAFA TUTULMAZ      

Dönem algı imaj dönemidir ve maalesef bu bölgenin Batıdaki imajı hiç iyi değildir. Burada 

zaman zaman sıkıntı olabiliyor. Ancak Batıya yansıyış şekli ile buradaki aynı değildir. Mesela 

5-6 çocuk Eruh yolunda lastik yakmaya çalışırken Polisin oraya gitmesiyle dağılıp 

kaçmışlardı. Basın ise eski görüntüleri yayınlayıp Eruh karıştı diye haber yapıyorlar. Eski 

görüntüleri görenlerde gerçekten böyle bir olayın olduğunu zannediyor ve ister istemez 

bölgeye bakışı farklı oluyor. 

Çözüm sürecini buradaki halk benimsemiş Terörü şiddetle benimsemiş örgüt yandaşları 

olanlar bile sürecin bozulmasını istememektedir. Herkesin Sürecin nihayete ermesini ve 

süreçte beklentileri vardır. Çözüm sürecinin nihayete ermesini dört gözle bekliyor. Çünkü 

süreçle birlikte bölge ekonomik ve ticari olarak rahatladı ve normalleşme süreci başladı. 
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HDP'nin barajı geçmemesi halinde bölgede nasıl bir tehdit algısı beklemektedir? Sorusuna 

Kobani olayları bölgemize çok fazla zarar vermişti. İyi giden bir ortam var olduğu için böyle 

olacağını tahinde bulunmadık bu bize ders oldu. 6-7 Ekim olayları sonucu bölgede güvenlik 

tedbirlerini aldığını ve özelliklede güvenlik paketiyle Polisin eli güçlenmiştir. Tedbirler 

alınmış ve hatta tatbikatlar da yapılmıştır. Burada önemli olan göstericilerin kurala uyup 

uymaması durumu vardır. Kurala uyulmadığı sürece ticaretin olduğu yerde gösteriler yaparsa 

ve halka yönelik zararlarda bulunursa gereken tedbirler alınacaktır. 

21.04.2015 SİİRT TİLLO, ŞEYH BEDRETTİN     

Peygamberimiz (sav) efendimiz Allah’ın emirlerine uymamızı ve aramızdaki husumeti 

bırakıp birbirimizi kardeş olarak bilmemiz öyle yaşamamız gerektiğini söylüyor. 

Müslümanlar ise son zamanlarda birbirlerine kardeş olarak bakmak yerine birbirlerine 

düşman olarak bakıyorlar. Bu dinimizi tam anlamıyla yaşamadığımız ve din kardeşliğini tam 

anlamıyla yaşamadığımızdandır. İhtilafların sebebi de budur. 

Bir şey yapmaya çalıştığımızda düzelme oluncaya kadar mazlumdan yana olun mazlum hangi 

taraf olursa olsun tabii evvela ihlaslı olarak yapmaya çalışmalıyız çünkü Müslümanlar 

arasında dil ırk ayrımı yoktur. Onun için çözüm Müslümanlıktadır. Biz buradaki milletin 

kanaatine baktığımızda çok doğru çünkü önceleri çok eziyet zülüm görmüşler çok mağdur 

olmuşlar. Ancak şuan öyle bir durum yoktur. Eğer ki bir sorun varsa bunun çözümü yıkmakla 

kırmakla sorun çözülmez. Masada oturup sorunları çözmek gerekir. Kim bir Müslüman 

öldürürse cehennem onun içindir. Cenabı Allah’ın gazabı onun üzerinedir. Bu yüzden 

birbirimize karşı buğz etmeden yaşamalıyız. 

Taraflar arasındaki sorunların çözümü İslam kardeşliği, ihtilafın nereden kaynaklandığını 

bilerek ortadan kaldırabiliriz. İyi niyetle ihlaslı bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. İstekler ne 

kadar çok olursa olsun Allah'a yöneldiğimizde İslam kardeşlik duygusunun hakim 

kılınmasıyla çözülür ve süreçte nihayete erer. 

21.04.2015 SİİRT BARO GENEL SEKRETERİ DENİZ DOĞAN 

Çözüm süreci ile beraber hep analar ağlamasın söylemi vardır. Analar ağlamaması için ne 

yapılıyor peki. Analar çok fazla ağladı bu gerek Türkiye gerekse de bölge halkındaki anneler 

olsun hep gariban anneleri ağladı. Bunun için çözüm süreci nihayete erdirilmeli Türkünde 

Kürdün de annesi ağlamasın peki bu nasıl olacak:  
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I. Kürt halkının siyasal talepleri sağlanmalı 

II. Anayasal tanınma koşulu, eşitlik temelinde anayasal güvence 

III. Yerel yönetimleri güçlendirilmesi  

IV. Anadilde eğitim  

V. Kürtlerin statüsünün tanınması ve Kürt kimliğinin kabul edilmesi 

Çözüme yönelik konuşulmalı çözüm sağlanması için adım atılmalı çözümün yöntemini 

konuşuldu artık müzakere aşamasına geçilmesi gerekiyor. Statü isteyen Kürtler kendi 

kimliğinin tanınması istiyor. Bu ayrılıkçı olarak algılanmaması gerekiyor. Kürtlerin ayrılıkçı 

bir talebinin olmadığının ya da Kürtleri temsilen PKK ya da HDP net bir şekilde bunları 

belirtiyor. Asıl temel meselenin Türkiyecin Demokratikleşmesidir.  

Çözüm sürecinde de anlaşılması gereken sadece silahların bırakılması değildir. Silahların 

bırakılmasını herkes istiyor PKK açıklamalarından da bunu görüyoruz. PKK silaha ihtiyaç 

duymadığında bırakacaktır. Koşulların sağlanması gerekiyor. PKK silah bıraksaydı Kobani 

diye bir yer olmayacaktı. Kobani IŞID tarafından katliama uğratılırdı. Barışa sadece Kürtlerin 

ihtiyacı olduğu kadar Türklerin de ihtiyacı vardır. Artık hakikatler ile yüzleşilmeli ve çözüm 

için gerçekçi adımlar atılmalıdır. Süreç şuanda ümit verici değildir. Masada olduğu gibi 

devam etmezse yeniden çatışmalı bir ortam oluşursa eskisinden daha çatışmalı ve tehlikeli bir 

durum oluşabilir. Bunun için dikkatli olmak gerekir. 

(İzlenim: Şırnak'a hareket etmeden önce Siirt tarihi yerlerini geziyorduk. vakit biraz geç 

olmuştu Şırnak'a hareket etmemiz gerekiyordu. Herkeste bir heyecan telaş vardı daha doğrusu 

korku vardı. çünkü Jandarmadan güvenli bir şekilde Şırnak'a geçişimizin sağlanması için talep 

vardı Jandarma ise biz sizin güvenliğinizi sağlayamayız demişti. Bir karar vermemiz 

gerekiyordu. Bize rehberlik eden Siirtli abi ise "eğer siz eskortlar eşliğinde gitseniz daha 

tehlikelidir. Korkmayın size zarar vermezler" demişti. O günde Şırnak'ta çatışma olmuştu. Ve 

uzun yoldan tekrar Midyat üzerinden Hasankeyf'ten Şırnak'a hareket etme kararı aldık. Hatta 

ön koltukta kimse oturmasın demişti. Belli noktalarda arama yerleri mevcuttu Cizre'de bizleri 

durdurup arama yapıldı bu durum ise Şırnak'a yönelik önyargı oluşturuyor. Bölge halkı da 

bundan şikâyetçi ön yargılara neden oluyor. Batıdan Bölgeye gelecek olanlar Acaba Şırnak'a 

gitsek bizi asarlar mı keserler mi gibi algı oluşturuyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan 

Şırnak'a vardık şehrin merkezine vardığımızda saat baya geç olmuştu.   Yolu bilmiyorduk ve 

Şırnak'taki gençler bize yolumuzu tarif ederek otele gitmemize yardımcı oldu. Eskortlar 

şehrin merkezinde bizleri karşıladı ve onların eşliğinde Otel'e gittik.) 
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22.04.2015 ŞIRNAK DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ (DBP) 

Bu kadar acılar sonucu ortaya çıkan PKK halkın acılarını dindirmek yok olmaya başlamış bir 

halkın yeniden doğmasına vesile oldu. 30-35 yıldır bu dağlarda pikniğe çıkmadığını herkes 

bilmesi gerekir. Hükümet bunun için bir adım attı ve hükümet ile APO arasında oluşan çözüm 

süreci başladı. Bunu için Amed nevrozunda gerillalar sınır dışına çıkarılmak istendi. Ve sınır 

dışına çıkarılırken çok zor durumlarla karşılaştı. İnsanlar ölmesin diye bir mücadele verilirken 

diğer taraftan da çözüm süreciyle kendi iktidarını ayakta tutmaya çalışan AKP hükümeti 

vardır. Seçim sürecinin yaklaşmasıyla Askerlerin operasyonlar yapması bu süreci bitirmeye 

yöneliktir. Özellikle kalekol Karakol yapımı ve iç güvenlik paketiyle bu durumu 

gerçekleştirmek istemelerini gösteriyor.  

Gerillaların silah bırakmasını herkes istiyor ama nasıl bırakacağını söylemiyor gerillalar silah 

bırakması halinde yasal güvencesi olmadığı için cezaevlerine gönderilecektir böylesi bir 

durumda nasıl bıraksın bu da sürece olan umudumuzu kırıyor. Askerin sınıra intikal etmesi 

konvoyların sınıra intikal etmesi helikopterlerin kırsala gitmesi çözüme zarardır. Tüm Kürt 

halkı (PKK, HDP, DBP) Öcalan'ın başlattığı sürece bağlıdır. Devlet ise varılan çatışmayı 

bitirilmesi yönünde barışa hazır değildir. Ağrı olayı ve çıkan görüntüler bunun net 

göstermektedir. Ağrı olayında AKP bölgede baskıların olduğunu iddia ediyordu eğer böyle bir 

baskı olsaydı AKP'nin Şırnak'ta 42 aday adayı çıkmazdı. Hükümet barış süreci üzerinde kendi 

iktidarını ayakta tutmaya çalışmaktadır. Barışçı çözüm yerine provokatörler ortaya çıkartıp 

çözüme zarar vermekte ve bunu siyasi Kürt Partilerine yüklemektedir.  

Çözümün nihayete erdirilmesi için 10 maddelik mutabakat yayınlandı. Ancak şimdiye kadar 

hükümet tarafından 10 md. İçin herhangi bir adım atılmadı. Bu maddelerle ilgili bir çalışma 

mevcut değildir. Öcalan daha önce yaptığı hatalardan dolayı da özeleştiri verdi. Dedi ki : 

"arkadaşları çağırdım ve Barış Grubu geldi. Gelen barış grubunun hepsi cezaevlerine konuldu. 

Çoğu da cezaevinde şehit oldu". Şuan 60 yaşında olan anne çocuğuyla birlikte hapistedir. İşte 

Hükümetin hiç bir konuda güven vermediği açıktır. Şuan burada bulunan durum 12 Eylülden 

daha sıkı bir yönetim var. Gece gündüz panzerler, Tomalar, milleti rahatsız ediyor ve bizde bu 

durumdan etkileniyoruz. Bize siyaset yapma şansı bile tanımıyorlar. Her basın açıklaması 

yaptığımızda 5 er yıl hapis cezası ile cezalandırılıyoruz. Basın açıklamamızda bin iki bin 

vatandaş geliyorsa bu açıklamaya 700-800 polis geliyor. Yaptığımız açıklamalarda 

kelimelerimizi cımbızlayıp mahkemeye veriyorlar. Böyle bir Türkiye de çözüm nasıl olsun 

barış nasıl sağlansın dağdakiler nasıl siyaset yapsın? Habur da barışa olan özleminden dolayı 
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barış geliyor sevinci vardı. Acaba barış mı geliyor ülkemize bundan dolayı yoğun halk 

karşılaması oldu. Kitlesel karşılama barışın heyecanıydı.  

Çözüm süreciyle AKP oylarını arttırdı. Samimi değiller. Hükümet belirsizlikler içerisindedir. 

Eğer hükümet samimiyse hakları yasal güvence altına alması gerekir ve yarın farklı iktidarın 

(CHP ya da MHP) geldiği zaman yasal haklarımıza zarar vermemesi gerekir. 40-50 bin 

insanın yaşamını yitirdiğini bunların 7 bini asker bir o kadarı da korucu geriye kalanların 

hepsi gerilladır ve bu halkın çocuklarıdır. 35 bin halk evlatlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla 

bu sürecin barışa evirilmesinin zorluğunun farkındayız. Bu süreçte yapılması gerekenler farklı 

etni sitelerin, farklı inanç gruplarının, sistem mağdurların, farklı farklı kültürlerinin bir araya 

geldiğini yan yana geldiği sorunun çözümüne omuz omuza verdiği süreçte başarılı olur. 

Burada hedeflenen bir arada nasıl yaşarız. 

Biz barışın hemen tesis edilmesi için bir şeyler yapmak istiyoruz. Barış olacaksa sadece sözde 

kalmaması gerekir bunu pratikte de görmek istiyoruz. Pratikte kastedilen bir halkın 

meşruiyetidir. Kürt halkı halen yasal anlamda meşru değildir. Dili meşru değildir, anayasal 

güvencede böyle bir şey yoktur. Dili meşru olmayan, kendisi meşru olmayan bir halkın böyle 

bir barış sürecinde muhatap olarak ne kadar ciddiye alınıp alınmadığı gerçekten düşündürüyor 

insanı. İnsanlar fabrikanın olmadığı, iş imkânlarının bulunmadığı, geçimini sağlamak için 

sınır ticaretinden kazandığı 3-5 kuruşluk parayı adeta kesmek için yüzlerce binlerce askerin 

sınır dışına yığıldığını görebiliyoruz. Roboski de yaşanılan bu dram bunun bir örneğidir. Son 

dönemlerde katırları öldürmeye başladılar. Böyle bir sürece giderken ne yazık ki bu süreci 

ortadan kaldıracak sabote olayı görebiliyoruz.  

Çözüm süreciyle birlikte bu bölgede bu dağlarımızda ne asker ne gerilla cenazesi gelmiyor. 

Bu hepimizi sevindiriyor ve halkta bundan çok memnun, ancak bir realite vardır. Bu realite 

nedir? Bir Kürt sorunu var, bu sorunun Ortadoğu mecrasında çözüme kavuşturulmalıdır. 

Çözümden kastedilen nedir? 10 maddelik protokol imzalandı. Dünyanın farklı bölgelerinde 

aracı güçlerle çözmek yerine bu ülkenin kendi öz dinamiklerinden oluşan haliyle bu süreci 

olumluya dönüştüren gücünü oluşturmak mümkündür. Dolayısıyla dünyanın başka ülkenin 

başka bölgenin insanına havale etmektense, bu halklarla iç içe yaşayan bu halkların bu 

coğrafyada halklar mozaiğinin sistemini oluşturulmalıdır. Bu sistemin oluşması için  

demokratik özerklik ve güven mekanizmasıyla oluşmalıdır. Yasalarla bu sürecin çatışmalı 

ortamdan kurtarıp sürecin olumluya dönüşmesi hakikatler üzerine yeni bir halklar sistemi 

yaratılmalıdır.  
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HDP'nin barajı geçmemesi halinde süreci bozan taraf olmayacak. Sürecin destekleyicisi 

olacağız, barışın gelmesi için bütün çabaları sarf edeceğiz. HDP'nin yükselişini gören 

Cumhurbaşkanı izleme heyetine karşı çıktı. Sayın Bülent ARINÇ ve Yalçın AKDOĞAN 

izleme heyetinden yanaydı. Hatta çalışmalarda başlatılmıştı. Cumhurbaşkanın 

açıklamalarından sonra geri adım attı. Bizler başkanlık sistemine karşı değiliz, biz tek adam 

olma otoriter olmasına karşıyız. Bizim hedefimiz valilerin seçimle gelmesi, demokrasinin 

tesisini açık şekilde belirtik. Silahsızlanma olması için gereken zemin sağlanmalıdır. PKK 

olmamış olsaydı DAİŞ Antep ve Sivas'a dayamış olurdu. Hükümet barışa hazır değildir. 

Hepimiz biliyoruz barışın savaştan daha zor olduğunu ancak Ortadoğu bir kurtlar sofrasıdır.  

Bir gün silahsız kalırsan yerler seni.  

Hükümet eğer samimiyse başka ülkelere ihtiyaç duymadan sorunlarımızı çözebiliriz. 

Kentimizi de kendimizi de biz yöneteceğiz yani barışımızı da karşılıklı biz yapacağız. 

Gözlemci heyetinin başka ülkeden olması gerekmiyor. Biz sadece doğruların ortaya çıkması 

için uğraşıyoruz. Kürdistan'ın özellikle Botan bölgesinde süreci bozmaya yönelik faaliyetler 

vardır. Bir gerçektir ki hükümet hala devlete hakim değil devletin içinde hala Ergenekon ve 

paralel yapılar vardır. Hükümetin içinde de barışı isteyen var ama hükümetin ülkeyi kontrol 

edemediği bir gerçektir. Bölgemizde koruculuk sistemi olduğundan devletin verdiği silahlarla 

öldürmeler gerçekleşiyor. Devletin bu sistemi derhal kaldırması gerekiyor. Çünkü baskı 

yapılıyor, koruculuk kalkması gerekirken bölgede yeni yeni alımlar oluyor. Hatta üç gün önce 

bir köyde 23 alım oldu.  

Barış sürecinin başlatılmış olması kanın akmaması 2013 nevrozundan artık silahların yerini 

kalem alsın legal siyasette Kürtler kendilerini ifade etsin dediği vakitte o zaman o çocuğu 

Şırnak'ta veya Hakkâri’de asker olan bir annenin duygularını anlayabiliyoruz. Böylece onların 

içleri rahat oldu. Sayın Öcalan'ın yapmak istediği barışa evirilmiş bir ortam istiyordu. Şırnak'a 

girerken ''Ne mutlu Türk'üm!'' yazılarının altında her Şırnaklı geçmek zorunda kalıyordu. 

Sadece Sarı-kırmızı-yeşil bandajlardan dolayı o dönemde (1992 nevrozunda) 89 insan 

yaşamını yitirdi Yaralıların dışından. Bizlerin istediği şudur ki tekçi zihniyeti bırakıp barışta 

samimi davranarak anayasayı değiştirerek, herkesin özgür bir yaşam ve eşit yurttaş şeklinde 

bir ortamın sağlanmasını istiyoruz. 

(İzlenim: DBP' de Sorunları dinledikten sonra çözüm süreci hakkında bilgiler edindik bölge 

halkının da izlenimlerini bize aktardılar bölge halkının da Akreplerin şehir içinde 

dolaşmasından rahatsız olduğu bir gerçekti. Program bitişi latife olsun diye bizim dağlarımız 
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çoktur söylemleri de eleştiri konusudur. Bu insanların huzur içinde olmaları birlik içinde refah 

yaşam sürmelerini sağlamamız gerekir. Artık birileri "dağlar seni delik deşik ederim, diğeri 

de dağlara gel dağlara" ifadelerinden kaçınmaları gerekiyor. Bu dağlarda bizim şehirlerde 

bizim ölen de biziz öldürülen de. Mardin Kaymakamın söylediği gibi:  İnsanlara bu dünya da 

yaşanabilir değerlerin olduğunu gösterebilmek için elimizde ne geliyorsa onu yapmamız 

gerekiyor. İnsanlara insani değerlerle ilişki kurmak gerekiyor. bir köyün boşaltılmasının 

verdiği acıları anlayabilseydik o köyleri boşaltmazdık sorunlar da bu aşamaya gelmezdi 

çözüm sürecine de ihtiyaç duyulmazdı. Biz idarecilerde fedakârlık etmemiz gerekiyor.) 

22.04.2015, ŞIRNAK CİZRE BAROSU VE MAZLUM DER BAŞKANI NUŞİREVAN 

ELÇİ 

Çözüm sürecinde son durum pekte iç açıcı değil, 3-4 yıl önceki heyecanı şimdi göremiyoruz. 

Türkiye’de artık halk siyasetin önündedir. Çözüm sürecinin bozulması durumunda ya ülke 

bölünmeye kadar gidecek, ya da 1990’lı yıllar gibi kıyımlar olacaktır. Türkiye’de gerçek 

mana da yurtseverlik olgusu bulunmamaktadır. Erdoğan’ın son dönemdeki konuşmaları, oy 

toplamak adına milliyetçi söylemler kullanması süreci ciddi manada baltalamaktadır. Bu da 

bir gerçektir ki çözüm sürecinin bozulması Erdoğan’ın sonunu getirecektir. Paralel yapı adı 

altında HSYK da değiştirdiği bu kişilerin yerine kendisine yakın adamları yerleştirdi. Yeni 

HSYK eskisinden çok daha kötü olduğu bir gerçektir.  

Seçimlerden önce provokasyonların olabileceğinden korkuyoruz ve sürecin kıymetinin 

bilinmesi lazımdır. AKP’nin birinci önceliği çözüm süreci değildir, başkanlık sistemidir. 

Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı ise bu ülkeye felakettir. En makul sistem yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesi zaruri bir sistemdir. Türkiye’de ki Türk kesimi sorgulama 

yapmadığı için biz bu haldeyiz, sorgulamaktan korkmamalılar, böyle yaptıkları için biz kötü 

onlar iyi oluyorlardır. Çözüm sürecine bugün itibariyle ümitli değiliz. Cemaatle kavgasından 

dolayı orduya çok yüz vermiş ve bu durumun böyle devam etmesi durumunda darbeye kadar 

gidebilineceğinden korkmaktayız. Türkiye de hukuk konjonktüredir, kurumsallaşmamıştır. 

Mücadelenin veriliş amacı anadilde eğitim alma meselesidir.  Sorunun çözülmesi durumunda 

Türkiye’nin önünü çok açacaktır. Bölgenin 1. Derecede askeri yasak bölge olarak gösterilmesi 

bölgeden hiçbir verim alamamaktayız. Şu an da bir sivil sıkıyönetim vardır. Nihat 

Kazanhan’ın ölümü, çözüm sürecinden hala çocukların öldürüldüğünü gözler önüne sermiştir. 

Suriye’ de ki değişiklikler Türkiye’nin başını yakacaktır. Temennimiz hükümetin biran önce 

somut adımların atması ve sürecin halledilmesidir. 
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23.04.2015 MARDİN SÜRYANİ KİLİSESİ 

DİN GÖREVLİSİ AYHAN GÜRKAN, ANTO NUAY 

Süryanilerin ortak acıları aynıdır. Barış sürecini bizden daha fazla destekleyen halk yoktur ve 

bu süreci en çok biz destekliyoruz. Çünkü bu ülkede en çok sıkıntı çeken biziz. Barış süreci 

nasıl olacak ilk önce anayasal düzenleme. Bütün sorunlar anayasada çıkıyor. Bu gün 2015 

yılında bir Süryani bir Hristiyan’ın Türkiye Cumhuriyetinde Polis olmaması çok ayıp bir 

şeydir. Ben subay, hâkim, kaymakam Savcı olamıyorum. Ve ben bu ülkenin vatandaşıyım bu 

devletin kimliğini taşıyorum. Askerliğimi yapıyorum vergimi veriyorum ama bu saydığım 

konuların bir tanesine alınmıyorum. Çünkü ben ötekiyim, ben hain gözüyle bakılıyorum. Eğer 

bana Polisliği emanet etmiyorsa bu ülkede ben ötekiyim. Başka bir açıklaması olamaz. Yeni 

anayasa çok önemli barış sürecinden önce yeni bir anayasaya ihtiyaç vardır. Yeni anayasa 

Türkiye'de yaşayan bütün halkı kucaklayan anayasa olması gerekiyor. Hiç kimsenin hiç 

kimseden üstün olacak bir anayasa kabul etmiyoruz. Hiç kimsenin bu topraklarda kimseden 

üstünlüğü yoktur. Herkes eşit olması gerekiyor. Ancak böyle bir anayasayla barış sürecinin 

devam edeceğine inanıyoruz. Hala bu ülkede ben kilise yapamıyorum hiç bir kilise din 

adamım maaş alamıyor. Benim din adamımın okuyacağı okul yoktur. Her halkın dini 

güvencesi anayasal güvencesi sağlanmalıdır. Hükümetin koruması altında olmaması gerekir 

Anayasal güvence altında olması gerekir. Bu gün AKP hakkımı verir yarın CHP gelir hakkımı 

elimden alır. Yeni anayasada tüm halklara, tüm dinlere, tüm ırklara eşit şekilde davranması 

gerekir. Ancak bu şekilde birbirimizi sevebiliriz bu şekilde birbirimizi kucaklayabiliriz. Hiç 

kimse bu ülkede üvey evlat muamelesi görmemesi gerekir. Benim Türk'ten Kürt'ten 

Ermeni'den hiç bir eksiğim yok bu ülkede. Biz bu ülkeye herkesten önce vardık kadim 

halkıyız buranın. Süryani halkı olarak ne Bayrakla ne sınırla ne sistemle problemimiz yok 

sıkıntımız var ancak yolumuz gereği itaat ediyoruz. Hala benim Çocuğum birçok haktan 

yararlanmıyor. 

Türkiye Cumhuriyeti hangi anayasayla yönetiliyor kimse bilmiyor. Anayasada herkes eşittir 

diyor ama ben bunlardan yararlanamıyorum. Polis Subay Kaymakam Vali, Hâkim ve Savcı 

saydığım bu mesleklerden bunların eşleri bile Hıristiyan olsa bile veya sonradan Hıristiyan 

olsa yine de görevden alınıyorlar.  Bizim Lozan Antlaşmasından haklarımız var bunu 

Ermeniler, Rumlar kullanabiliyorlar. 39-40-41-42-43 maddelerinden Müslüman olmayan 

herkes azınlık haklarından faydalanabilir. Biz ne azınlık olduk ne Türk vatandaşı kabul 

edildik öylece ortada kaldık. Türkiye Cumhuriyeti kimliğimiz var oy kullanıyoruz, vergi 
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veriyoruz askerlik yapıyoruz diğer vatandaşlık haklarından (Hâkim, Savcı, Polis vb.) 

Yararlanamıyoruz. Bizim dilimiz Iranda resmi dildir, bugünkü Kürdistan'da resmi dildir, 

Suriye'de dinin resmi dilidir okullarımız vardı, ama Türkiye'de yasaktır. Biz istemiyoruz 

Amerika yada AB bize bunu bize yaptırsın bunları biz yapalım neden zorla pazarlıklarla bir 

şeyleri yaptırıyorlar. Bizim acılarımız ortaktır. Mutluluksa hepimiz birlikte olalım istemiyoruz 

Amerika'yı AB'yi bunlar ne dediği o kadar önemli değildir.  

Süryanilerin başlıca istekleri: 

i. Anayasal tanınma bunu da Yeni oluşturulacak Anayasa ile sağlanması 

gerektiğini istemektedir. 

ii. Eğitimlerini devlet güvencesi ve devlet desteği ile sağlamak istemektedir.  

iii. Eşit vatandaşlık, Türkiye de bir Türk hangi haklara sahip oluyorsa tüm 

Süryanilerde o haklardan yararlanmasını istemektedir. (Polis Savcı hâkim 

Kaymakam ) 

iv. Devlet tarafından Süryanilerin Din adamlarına maaş bağlanmasını istiyor 

v.  Devletin kiliselerinin güvenliğini sağlamalarını güvenlik nedeniyle belli 

saatten sonra kapatmak istemediklerini bunun güvenliğinin sağlanmasını 

istemektedir. 

vi. Dini eğitimlerini alacak okullarının olmadığını Kilise açamadıklarını bunların 

yapılması için devletin imkânlar sunmasını istemektedir 

vii. Bu ülkede öteki olmak istemediklerini bu ülkede yaşayan herkes gibi eşit bir 

şekilde Anayasal güvence ile haklarının güvencesi sağlanmasını istemektedir. 

SURİYE MÜLTECİ KAMPI (BÖLGE HALKI TARAFINDAN MİSAFİRHANE 

OLARAK TABİR EDİLİYOR EZİDİLER VE SURİYELİLER BİRLİKTE KALIYOR. 

EZİDİLER AVRUPAYA GEÇİŞ OLARAK KULLANIYOR ) 

23.04.2015 MARDİN KAYMAKAMI 

Çözüm sürecine en büyük katkıyı gençlerin yapacağı kanaatindeyim, bütün sıkıntılar 

gençlerle ilişki kurulmamasından kaynaklanmakta, artık gençler adına onların gelecekleri 

hakkında başkalarının konuşulmasından çok rahatsızdırlar. Benim şahsi görüşüme göre şu 

anda Gençlik ve Spor bakanlığına 18 yaşındaki bir gencin geçmesini isterdim. Biz bile devlet 

refleksli eğitimler sonucunda bölgeye geldiğimizde pek fazla verimli olamıyoruz. Şahsım 

adıma bölgeye gelmekle çok değiştim, bir önceki görev yerim olan Mardin/Dargeçit’te 
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entelektüel gençlerin tavsiyeleri sonucu çok verimli faaliyetler oldu. Bir örnek vermem 

gerekirse, bir gün lise 3. Sınıf öğrencilerinin olduğu bir ortamda bana bir kız öğrenci dedi ki; 

neden bu arama noktasını kaldırmıyorsunuz, onun fikri üzerine oradaki arama noktasının çok 

mantıksız olduğunu gördük ve kaldırdık.  

Buraya gelen Suriyeli misafirlerimizin kaldığı kamp, bana özel bir terapi yeri olarak 

gelmekte, burada Allah’ a daha yakın görüyorum kendimi ve çok mutluyum. Türkiye 

genelinde 6 milyon TL harcanma yapılmıştır. Kişi başına 85 TL gıda tüketim yardımı 

yapılmaktadır. Yezidilerin gelişiyle Avrupa devletleri desteklerini tamamen çekmiş 

durumdadır.  Yardım taleplerine rağmen herhangi bir cevap alınamamıştır. Kampta Şengal’ 

den 2800 kişi ve Suriye’den gelen 4000’ e yakın misafirimiz bulunmaktadır. Buraya gelen 

Ezildi misafirlerimizin düşünceleri burada Avrupa’ya gitmek için görmekteler fakat 

Suriyeliler imkânlar olursa Türkiye’de kalabileceklerini söylemektedirler. Zaho da 40 bin 

kişilik AFAD kampı bulunmaktadır. BM bir kere dahi buradaki Yezidileri ziyaret etmemiştir. 

Yezidiler bir daha dönmeyeceklerini belirtmekteler. Herhangi bir çatışma durumu da 

bulunmamaktadır. Süryanilerin iddia ettikleri güvenlik problemleri çok yersiz, DAİŞ ve 

sempatizanları bu bölge herhangi bir harekât alanları bulunmamaktadır. 2013 

demokratikleşme paketiyle 250 dönümlük bir alanı Süryanilere verdik.  

Bir diğer konu farklı etnik veya dini grupların devlet kurumlarına girememe noktası da, böyle 

bir şeyin olmaması ve devlet kurumlarına girmeleri gerekmektedir.  Kendi şahsım adına bir 

kamu kurumlarına girme yönünde talepleri olduğu durumunda kendilerine bir pozitif 

ayrımcılık yapacağımı da belirtmek isterim. Süryanilerin bu bölgeden göç etmesinden PKK 

etkeni de vardır. Devletin PKK karşı yürüttüğü politikasında hem korucular oluşturup, hem de 

köyleri boşalttırması çok yanlıştır. Bu dönemde PKK’ ye yemek verdiği gerekçesiyle köyleri 

boşaltan kişiler devlete en büyük kurşunu sıkmıştır. Eğer temizlenmesi gereken bir kir varsa 

bunu herkes temizlenmelidir. Bu saatten sonra gençlerin harekete geçmeleri gerekir, kendi 

kendilerini yönetecek mekanizmaları kurmalılar, zaten büyük şehir yasasıyla Valilik ve 

Kaymakamlıklar sembolik olarak kaldı ve şuan Fiili özerklik var. Büyük şehir olmayan illerin 

de, bir sonraki seçimlerde büyük şehir olması beklenmektedir.  

Çözüm sürecinde bir askerin ölmesi yerine, dağdakinin ölmesi yerine bir dükkânın 

yakılmasını yeğlerim. 6-7 Ekim olaylarında eylem yapan tarafın ne isteğini, ne için yaptığını 

bilmiyoruz, bu olayları oluşturanları iç güvenlik paketini çıkartmaya çalışan mimarların işi 
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olduğu düşünmekteyimdir. Sonuç olarak şu çok iyi bilinmelidir ki, çözüm sürecini kim 

baltalamaya çalışsa altında kalacaktır. 

24.04.2015 MARDİN DİCLE KALKINMA AJANSI  

(DİKA) GEN.SEKRT TABİP GÜLBAY  

Türklerin Kürtlerin Arapların ve Süryanilerin bir arada yaşadığı buranın, Anadolu'nun en 

güzel yerlerinden birisi olmasını istiyoruz. Çözüm süreci ile Akil İnsanların Heyeti 

Ajansımızı ziyaret etti. bizde Mardin Siirt Şırnak Batman illerinin sosyo ekonomik 

durumlarını paylaştık. Ajansımızın yapısına değinmem gerekirse 4 ilin Valisi,4 ilin belediye 

başkanı, 4 ilin sanayii ve ticaret odası başkanı, (Mardin büyükşehir olduğu için) 3 ilin il genel 

meclisi başkanı ajansın yönetim kurulu başkanıdır. ikinci organı kalkınma kurumu ajansıdır 4 

ilden oluşan,  STK, Üniversitelerden, kamu kurumlarından toplam 100 üye bölge nasıl 

kalkınır diye tavsiye niteliğinde  kararlar veren organdır. yılda iki defa toplanır.   

Kalkınma kurulu tavsiye verir Yönetim kurulu karar veriyor, İcrai Organ ajan genel sekreteri 

faaliyete başlar. Bölgesel kalkınma projeleriyle (Turizm İnşaat sekt. vb.) analizler 

hazırlıyoruz. İkinci birim olarak Mali destek ile projeler hazırlıyoruz sanayii alt yapısı 

belediyelerin alt yapısı daha iyi bir kent için karşılıksız hibe sağlıyoruz. Çözüm sürecinin 

başarılı bir şekilde sonlanması ile beraber bu bölgeler Ortadoğu'nun üretim bölgesi olur. 

HDP, Bölgenin belediye başkanları, Vali ile ajansımızın gayretleri ile ilin çeşitli sorunları 

aynı masada oturup bir araya gelemedikleri zamanlarda ajansımız sayesinde bir araya gelip 

çözüm üretiyorlar. 4 ilin kanaat önderleri dediğimiz en önemli kademesini ilin sorunlarını ve 

ilin kalkınması için hep birlikte bir arada 5.5 yıldır bu devam eden bir çalışma mevcuttur. O 

masada sadece ajansların projeleri tartışılmıyor. ilin sorunları ve çeşitli sorunlar da ele 

alınıyor. 2006 yılında bölge mahiyetinde bölünecek ayrılıkçı bir hava yaratıldı. ve anayasa 

mahkemesine gidildi. bir kısım maddeler iptal edildi.  

bu bölgede Anadolu’da bin yıllık birlikte yaşama kültürü söz konusu farklı etnik ve dini 

kültürlerin bir arada bulunduğu yerdir özellikle Mardin ve Hatay. Ajansımızın ayrılıkçı bir 

politikası yok. Dicle Kalkınma Ajansı Sübjektif herhangi bir değerlendirmeyi kendisine 

yakıştırmıyor. Dicle Kalkınma ajansı olarak objektif olduğu sürece hiç bir parti ile herhangi 

bir sıkıntı olmuyor. bu bölgede birlikte yaşama kültürü mevcut umarım birlikte yaşama 

kültürü çözüm süreciyle birlikte  barışçıl bir şekilde noktalarız. 



31 
 

hem Türk askerinin hem de küt gençlerinin ölümü ülkeye ciddi bir şekilde zarar veriyor. 

Yanlış anlaşılma olmasın parasal boyutunun da önemli olduğunun bilinmesi gerekir. elbette 

ölümlerin durdurulması çok önemli bunun üzerinde çalışıyoruz. İnsan kaybının yanında 

parasal kayınında çok olduğunun bilinmesi gerekir. inşallah çözüm süreciyle birlikte ölümlere 

giden paranın bu bölgenin kalkınmasına ciddi şekilde katkı sağlar.  

Yerel yönetimlerin güçlendirilmeli ama mutlak manada üniter devleti zedeleyecek bir konuma 

gelmemesi gerekir. 

Çözüm süreci ile birlikte yasama üzerine kurulu olacak halkların hangi hakları elde edeceğini 

belirleyecektir. 

Yerel yönetiminde altını doldurulacak şekilde değerlendirilmeli. Ekonomik sosyal 

boyutlarının mutlak derecede konuşulması gerekir. 

Yerinden yönetimin güçlendirilmesi sadece bu bölgeye has bir destek olmamalı üniter tek bir 

devletten bahsediyorsanız Hakkâri’nin yerinden yönetimi güçlendirecek kadar Edirne’ninde 

yerinden yönetimini güçlendirmemiz gerekiyor.  

Yerinden yönetimin devlete zarar vermeyecek şekilde desteklenmesi gerekir. 

Batıdaki yatırımcıların doğudaki algılayışı medyanın olumsuz etkisiyle son derece 

olumsuzdur. her şeyden önce Batıdaki Doğu algısını yıkmamız gerekir. 

Usul ve esasları yerine getirildiği sürece Objektif olunduğu sürece sorun yaşanmaz. Yerinden 

yönetim denge ve denetlemenin iyi kurgulanması gerekir. sistem iyi kurgulandığında yerel 

yönetimin batı kamuoyundan gösterildiği kadar kötü bir şey değildir.  

VEDAT TİMURAĞAOĞLU 

Türkiye sırtındaki bu kamburla yürümesi mümkün değildir. PKK bir sonuçtur. dünya 

genelinde şöyle bir gerçeklik vardır eğer bir yerde ezilmiş haksızlığa uğramış bir halk varsa 

onları savunan birileri olur. PKK olgusu var ve gerçektir. devletin son dönemi bir demokratik 

açılımı vardır PKK olmasaydı bu adımlar atılır mıydı. biz okula gittiğimizde Kürtçe 

konuşmak yasaktı. barış sürecinin olması için iki tarafın da ikna olması gerekir. Kürtlerin 

hepsi PKK'yı savunmuyor AKP’yi de savunan bir o kadar fazladır. 

Barış süreci bu coğrafyada herkes istediği dinini istediği gibi yaşamalıdır. sadece İslam dinini 

empoze etmek doğru değildir ve kaos yaratır. devlet eliyle huzurlu bir ortam yaratmak bütün 
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halkların birbirine saygı içinde yaşaması olanak sağlamak en basiti Diyanet işlerini 

bağımsızlaştırmak ve bu sorunlarımızı tartışarak hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. 

Zamanında bu bölgeden önce Ermeni, Yahudi vb. birçok halk burada barınıyordu. ama 

zorbalıkla şiddetle, dini baskılardan dolayı bunlar burada barındırılmadı. Buradaki köylerin 

birçoğu adı Ermenice idi ama hepsi değiştirilip tek bir dile dahil etmişler. 

25.04.2015, ŞANLIURFA/MHP BAŞKANI  

Süreçle ilgili görüşleri parti olarak söyledikleri aynı yani böyle bir süreç kabul edilemez, 

bölünmeye götürür. Türkiye’de Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır. PKK bölgede arazi 

bazında tekel olmuş durumdadır. Halk tarafından Kürt sorunu yok, üst düzey siyasetçilerin ve 

örgüttün çıkardığı bir şeydir.  Halk tarafından sürece katılım yok, Kandil yönetmektedir. Bu 

hükümet ne zaman böyle sorunları dile getirdi, o zaman bu sorunlar çıktı. Ülkenin bir resmi 

dilli olması lazım, o da Türkçedir. MHP terör sorununu nasıl çözer? Kürt halkı ile PKK’yı 

ayırarak çözer, PKK ateist değerleri benimseyen bir harekettir.  

PKK’nın bitmesi için çatışmayla bir mücadele vererek bitirilebilir. Siyasi olarak hepimiz 

eşitiz, devletin bir tek yapısı var, herkes Türk’tür. Bunların hepsi Türkiye’yi zayıflatmak 

amaçlıdır. AK PARTİ ile bir Kürt milliyetçiliği doğdu. Kandil, İmralı, Hükümet üçgeni 

toplumu parçalamaktan başka bir şey değildir. Abdullah Öcalan’ın asılması konusu ise, MHP 

asılsın dedi, AİHM’me başvuru sonucunda TBMM’ ye getirilen kararla milletin onayıyla 

asılmamıştır. Kürt öğrencilerin batıda saldırılara maruz kalması sadece batıda olan bir şey 

değil, burada da ay yıldız takan bir bayana da saldırı oldu. 1982’de yönetimdeki devlet, 

yaptıkları sadece Kürtlere olmadı ülkücülere de aynı şeyleri yaptı. PKK arazimizi silahla 

bizden alamaz.  

HDP’nin barajı geçip geçmemesi bizim sorunumuz değil, ama herkes TBMM’de temsil 

edilmelidir. Şimdiki hükümet tarafından Kürtler kandırılıyor. HDP’nin barajı geçemeyeceğini 

tahmin ediyoruz. AKP çözüm sürecini ihmal ediyor. Seçim endeksli bir şeyler yapmaya 

çalışmaktadır. Süreç bitmiştir. Sürecin bitmesi de MHP’nin oy kazanacağına bağlamak 

mümkündür. Çözüm sürecinde OSLO Görüşmelerinde ne konuşulduğunu kimse bilmiyor, 

eğer halkın yararına ise neden halk bilgilendirilmemektedir. 

(izlenim: MHP binasında gergin ortamdan dolayı Fazla sorularımızı soramadık Kürt sorunu 

yoktur çözüm süreci bizim için yok hükmündedir ifadelerini kullandılar. ) 
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ÖNGÖRÜLER 

Çözüm sürecinin başarıya ulaşacağına ve başarılı bir şekilde sonuçlanacağına inanıyordum. 

somut adımlar vardı Kürtçenin önündeki engeller yavaş yavaş kalkıyordu. Çözüm süreci ile 

birlikte Farklı etnisiteler, farklı kültürler, farklı dini gruplar farklı aidiyetler barındıran 

herkesim tarafından desteklenmektedir. Özellikle Mor Barsavmo kilisesinde Süryani 

eğitmenin sözleri çözümü ne kadar desteklediklerini anlayabiliyorduk. DBP binasında 

anlatılanların ve Mardin kaymakamının söylediği "bu süreci kim baltalarsa altında kalır" 

sözleri özelliklede Diyarbakır'da amcanın Kürtçe söylediği "bu süreçle kardeşlik havasını var 

olduğunu gördük" sürecin bu ülke için ne kadar önemli olduğunun göstergesidir.  çözüme 

olan inanç olduğu kadar sürecin uzaması çözümsüzlüğe evrilmesi hissiyatını uyandırıyordu 

bir çok yerde bu konu dile getirildi.  

Çözüm süreci ile ortam huzur ortamı güvenliğin eskiden olduğu gibi sık olmayacağı 

hissiyatını veriyordu. Çözüm süreci ile gelen heyecanı hem medyadan hem çevreden hem de 

toplumun tamamında görebiliyorduk. Barışa bir özlem var olduğu ve bunu tüm toplumun her 

kesimi tarafında beklenen bir özlem olduğunu görebiliyorduk. ancak gittiğimizde görüşmeler 

de anlatılanların ümidimi kırdığını söyleyebilirim. özellikle tarafların istekleri olsun bana öyle 

geldi ki her iki tarafta da isteklerin doğrultusundan hareket edilmemesi halinde çözüm 

sürecinin sekteye uğrayacağı izlenimini uyandırdı. Şırnak ve Siirt'te gördüğümüz Akreplerin 

Tomaların ve Polislerin şehir merkezinde turlamaları Siirt Valisinin, iç güvenlikle polisin 

yetkilerinin arttırıldığı bölge de sıkı güvenlik önlemleri almışız söylemleri, DBP ve Şırnak 

Barosunda dile getirilen burada 12 eylülden daha sıkı bir yönetim var olduğunu söylemesi 

çözüme olan inancımızı kırıyordu. Çatışmasızlık dönemi sona mı eriyordu sorusu akla 

geliyordu çünkü Şırnak'a vardığımızda çatışma vardı. önceden Ağrı olayları gerçekleşmişti. 

Süreç Oslo gibi başarısız mı olacak? Korkusu hakimdi ama çözüm sürecine muazzam bir halk 

desteği olduğundan dolayı da ümidimizi yitirmeden bu sürecin başarılı olması için 

çalışmaların yapılması gerektiğini bu sadece devlet veya hükümetten bir beklenti olarak değil 

herkesin küçücük bir umudu olan dahi sürecin başarıya ulaşması için elinden gelen tüm 

gayretleri sarf etmesi herkese farzı mükelleftir.      
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Belli bir aşamaya gelmiş olan çözüm süreci başarılı bir şekilde sonuçlanmalıdır. Tarafların da 

sürecin çözülmesi zor olan isteklerden olabildiğince kaçınmalıdır. Netice de Barış huzur ve 

güven ortamının sağlanmasını isteniliyorsa bunun yapılması da gerekir. Çözüm süreci hassas 

bir süreçtir. Bu süreci sabote etmek isteyenler ve sürecin başarısız bir şekilde neticelenmesini 

isteyenler olacaktır. Bu yüzden süreci tıkayacak davranışlardan, sürece zarar veren 

söylemlerden,  sürecin gerginleşmesine ortam oluşturan her türlü eylem ve fiiliyattan uzak 

kalınmalıdır. Kürt sorununu sadece tek bir bakış açısıyla nitelendirmek doğru değildir. Kürt 

sorunu sadece güvenlik sorunu da değildir. Doğru bir analiz ile ele almak sorunun çözümünde 

kolaylaştırıcı bir etken olur. Çözüm sürecin de tüm tarafların hassasiyetleri göz önüne 

bulundurmalıdır. Çözüm süreci aynı zamanda sadece Kürt sorunu analiz eden ve buna çözüm 

bulmaya çalışan bir süreç değil Türkiye’nin gelişmesi ilerlemesi için tüm toplumsal sorunları 

ele alan ve bir şekilde buna çözüm bulmaya çalışan süreçtir. Farklı renklerin, medeniyetlerin 

dinlerin, Dillerin ve Kültürlerin bir arada yaşadığı Türkiye’yi daha demokrasi ileri ve güçlü 

hale getirmenin koşuludur. Bunun sağlanmasının ve sürecin başarıya ulaşmasının koşulu: 

1. Tüm taraflarca istenilen yeni bir anayasal güvence ile haklarının güvence altına 

alınması bu anayasal güvence Türkiye’deki bütün halkı kucaklayan bir anayasa olması 

gerekir. Yeni bir anayasa neredeyse gittiğimiz her yerde dile getirilen bir istekti.  

Şimdiki anayasa toplumun isteklerine cevap veremediği yetersiz kaldığı bir 

gerçekliktir. Anayasal güvencenin sağlanması önemlidir. Hakların anayasal güvenceye 

alınmadığından kamu gücü elinde bulunduran iktidara gelen hükümetin güvencenin 

sağlanmadığı için bu haklarını elinde alabilir veya bu haklarla tehdit edebilir. 

2.  Diyalog ortamının oluşturulması gerekir. İnsanlar kendilerini ifade edecek sorunlarını 

dile getireceği diyalog ortamı bulamadığından illegal yollara başvurabilmektedir. 

Etkileşimin diyaloğun olmadığı yerde çatışma ortamı hâkim olur gerekirse ifade 

edilme noktasında diyalog kürsüleri kurulabilir. Bu alanda çatışma çözme ve yönetme 

kriz masaları ile sorunlar tartışılarak hem teoride dile getirilen sorunlara pratikte 

çözüm üretilmesi çözümü kolaylaştırmaktadır. Kendilerine diyalog ortamı bulamayan 

ve çözümü dağa çıkmakta bulan gençlerinde topluma kazandırılması gerekir. Siyasette 

kendilerini ifade etme alanı açılmalıdır. Netice itibari baktığımızda gittiğimiz yerlerde 

de hep söylenilenler arasında şu vardı; Dağa çıkanların Ermenistan’da Yunanistan’da 

ya da başka bir ülkede gitmediği bir gerçektir. Hepsi bu ülkenin gençleri burada 
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yaşayan insanların teyzesi, abisi ablası, halası ve kardeşidir. Hepsi de en iyi 

Üniversitelerde eğitim almış kişilerdir. Kimsenin bunları kandırdığını da söyleyemeyiz 

çünkü en iyi üniversitelerde en iyi bölümlerde okuyan gençlerdir. Hepsi de biliyor ki 

dağda yaşamın birkaç yıl olduğunu buna rağmen çıkıyorlarsa burada bir problem 

vardır. Birkaç yılda 10 bin üniversiteli genç dağ kadrosuna katıldı diyorlardı.” Bu 

insanlar bu ülkede yaşanan yanlış politikalardan dolayı çıkmıştır. Bu yanlış 

politikaların bu ülkeye çok kayıplar verdiği hem can kaybı hem de ekonomik olarak 

kayıplar verdiği bir gerçektir.  Gelişen ilerleyen güçlü Türkiye’nin bu imajına zarardır 

bunun için gerekli koşullar sağlanarak toplumsal barışı sağlayarak onlarında 

kendilerini ifade etme alanı tanınmalıdır. 

3. Kürtçe ana dillerinde eğitim görmesi, ana dillerinin kamusal alanda iş imkânlarının 

sağlanması ve Ana dilde eğitim devletin desteğiyle sağlanmalıdır. Kürtçe eğitimin 

verilmesi Türkçeye olan ilgiyi azaltmayacaktır. Halkların kendi kültürleri kendi 

kimlikleriyle yaşamamaları neticesinde bu sorunlar oluşmuştur. Kimlikler ve kültürler 

üzerindeki İlkel politikalar sona ermelidir. Barışçıl bir toplum ilerleyen uygarlık 

değerlerine sahiptir. Türkçe eğitimin yanında isteyen kendi dilinde eğitim 

alabilmelidir.    

4.   Bu ülkede her bir bireyin eşit yurttaşlık haklarından yararlanması bu kapsam da 

Süryanilerin dile getirdiği Hâkim Savcı kaymakam vb. engellerin ortadan kaldırarak 

onlarında bu ülkenin bir vatandaşı olduğunu göz önünde bulundurarak tüm haklardan 

yararlanmasını sağlamak gerekir. Süryanilerin Din adamlarına maaş bağlayarak 

onların kendi ibadetlerini yapma ve inançlarını rahat sağlama koşulu sağlanmalıdır. Bu 

ülke de çeşitlilik içinde birlik ancak böyle sağlanılır. Başkasını rahatsız etmediği 

sürece dini ibadet ve yaşantısını yapabilmelidir 

5. Bölgede üzerinde en çok durulan bölge halkının da rahatsız olduğu güvenlik 

önlemlerinin çok fazla olmasıdır. Kalekol ve Karakollarının yapımı bölge halkını 

rahatsız etmektedir. Güvenlik sınıra yakın yerlerde yapılır ve bu minvalde mayınlı 

arazilerin tespit edilip işaretlenmesi gerekir. halkın veya çocukların geçeceği alan 

olmaması gerekir. Devlet elbette güvenliği sağlayacak ancak bölge halkına yansıtıldığı 

zaman Batıda olmayan bir güvenlik ortamının bölgede olması kimlik kontrolünün 

sıklıkla yapılması oradaki insanları psikolojik olarak etkilemekte ve toplumda 

huzursuzluk meydana getirmektedir. Başka rahatsız olunan durum ise seçim barajıdır. 

Baraj kaldırılmalı Avrupa’nın birçok yerinde %5 olan barajın demokrasiye aykırı 

olduğundan dolayı seçim barajını %3’e indirmişlerdir. Oysa ülkemizde %10 gibi bir 
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barajın uygulanması demokrasi ilkesine uyuşmamaktadır. Güvenlik ekseninde ele 

alınması gereken diğer bir konu ise koruculuk sistemidir. Koruculuk alımları 

durdurulmalı devletin eliyle alınan silahların masum insanlara doğrultması ve bölgede 

huzuru bozan etkenlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Koruculara da yeni iş 

alanı sağlanarak toplumsal bir huzur sağlanmalı. 

6. Çözüm sürecinin devlet politikası haline getirilmesi gerekir. Devletin Doğu ve 

Güneydoğu bölgesine teşviklerle yatırım projeleriyle bölgenin kalkınmasını 

sağlamalıdır. Kalkınmışlık seviyesi olmayan bu bölgede işsizlik bölgede sınıra yakın 

yerleşim yerlerinde kaçakçılığa yönlendirmektedir. Ekonomik paketleriyle bu işsizlik 

sorununa alternatif çözüm üretilmelidir. Tüm bunları ele alırken çözüm ararken 

söylemlerin ne kadar toplumu etkilediğini siyasilerin gerginleştirici konuşmalardan 

uzak olmaları gerekmektedir ve böylece çözüm süreci başarıya ulaşır. Toplumsal 

mutabakat sağlanmış olur.  

7. Taraflar bölgede provokasyonlara neden olabilecek her türlü eylemden kaçınmalıdır. 

Bölgeyi basın ve medyanın yanlış olarak lanse etmesine izin verilmemelidir bunun 

önüne geçilmelidir. Batıdaki yanlış algılamalardan dolayı bölgeye gelemeyen iş 

insanlarının bölgede yatırım teşviklerini sağlamak için koşullar sağlanmalıdır.  

Özetle açılım sürecinde toplum temel alınarak toplumsal sorunlar analiz edilerek huzur 

barış ve güvenli bir şekilde başarılı olma şansı yakalanılır. Açılım sürecinin başarılı 

olması tamamen topluma değdikleri sürece başarılı olur. Topluma halka uyumlu olmayan 

bir sürecin başarılı olmayacağı gerçektir. Sorunları tek taraflı değil tüm kesimlerce onların 

istekleri doğrultusunda dini kültürü etnik kökenine bakılmaksızın veya ırkı ele 

alınmaksızın sorunlar masaya yatırılmalıdır. Objektifliğin sağlanması ile bu sorunlar 

çözülebilir. Sorun analizinde de tek bir tarafın temsiliyetini kabullenmek doğru değildir. 

Ortak görüş ekseninde hareket edilmesi gerekir.  herkesin mutluluk içinde bir arada 

yaşamayı beklemekte olduğu bu zaman diliminde bütün inançlarda olduğu gibi “Bütün 

insanlar tek bir miIIettir” anlayışı ile barışın hakim sürdüğü bir dünya temennisi 

arzulamaktayız. Halepte çocuğunu kaybeden Annenin Süriye de eşini kaybeden babanın 

Irak’ta bombadan ailesini kaybetmiş bir çocuğun dramını bu ülkede görmek istemiyorsak 

daha doğrusu Annenin Çığlıklarıyla dünyaya getirdiği çocuğunu tekrar çığlıklarla 

uğurlamasını istemiyorsak barışın teminatı olan çözüm sürecine sahip çıkmalıyız. 


