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GİRİŞ 

Uzun yıllardır Türkiye gündemini meşgul etmekte olan 'Çözüm Süreci' halen neticelendirilmeyi 

bekleyen bir sorundur. Mesele o yıllardan beridir müzakere edilmekte, fakat halen tatminkar bir 

netice elde edilememiştir. Zaman zaman rafa kalkmış zaman zaman ülke gündemine oturmuş olan 

bu süreçte mesele belki de ilk kez bu kadar tartışma konusu olmuştur, fakat bir çözüme ulaşabilmek 

için izlenmesi gereken yöntem ne olmalıdır? 

Kulaktan dolma alışılageldik bilgileri sorgulamak ve meselenin aslını yerinde inceleyip, 

muhataplarından öğrenmek üzere Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin hazırlamış olduğu 

''Üniversite Öğrencilerinin Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı Projesi'' kapsamında Türkiye 

genelinde 15 farklı üniversiteden 25 üniversite öğrencisi olarak bir araya gelip süreci yerinde 

gözlemledik.  

17-27 Nisan 2015 tarihleri arasında Ankara'dan yola çıkarak sırasıyla; Diyarbakır, Batman, Siirt, 

Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa illerini kapsayan ziyaretlerimiz ve orada yaptığımız görüşmeler 

sonrasında edindiğimiz izlenimler şu şekildedir: 

TARAFLAR 

DİYARBAKIR TİCARET BORSASI 

18.04.2015'teTicaret Odası Başkanı Ahmet SAYAR ile görüştük. SAYAR bizlere şu açıklamalar da 

bulundu; 

Cumhuriyet kurulana kadar Türk-Kürt ayrımı yapılmamıştır. Süreci tarihi olarak değerlendiriyoruz. 

Cumhuriyetten önce Kürtler kendi kendini idare ediyordu. Cumhuriyetten sonra olaylar artış 

gösterdi.40.000 insan hayatını kaybetti. Süreç çok hassastır ve geçmişe dayanır. Kesinlikle oluruna 

bırakılacak bir konu değildir. Ülke içindeki bir kısım kesimler bu çözüm sürecini bozmaya 

çalışabilir. Çok dikkatli olunması gerekli. Siyasetçilerinde söylemlerine dikkat etmeleri 

gerekmektedir. 

Çözüm süreci bitmez. Çünkü Kürtler ile Türklerin ayrılma şansı yoktur. Açıklamalara baktığımız 

zamanda birlikten bahsediliyor. Birlik ve beraberlik içinde bu süreci atlatmalıyız. Türkiye'de 

demokrasi sorunu var, sadece iki parti ile bu iş yürümez. 

Diyarbakır sosyoekonomik açıdan 67.sıradadır. Yatırım noktasında bir hareket var ancak henüz bir 

sıçrama olmadı. İstihdam oranı ise %30 dur. Teşvikler önemlidir fakat yeterli değildir. Yatırımcıların 
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ilgisi yok değil var. Diyarbakır da ekilemeyen birçok arazi var. İşsizlik ve sanayi sorunu çözülmüş 

olsaydı burada nüfus artmış olacaktı. 

Ahmet SAYAR' a ''Çözüm süreci sekteye uğrarsa ne olur?'' diye sorduğumuzda ise şu cevabı aldık; 

Olaylar eskiye dönmez çok daha vahim olaylar gelişir. Çocuklarını dağda kaybeden ailelerimiz var. 

Onun için bu süreç başarıya gitmeli. Aksi ise düşünülmemelidir. Çözüm sürecinde pratik adımlar 

olması gerekenin üzerindedir. Uygulama sürecinde atılması gereken adımlar var. Bu meselede dil 

çok önemli. Çünkü gerilim bizi geriyor ve korkutuyor. 

DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMA MERKEZİ (DİTAM) 

18.04.2015' te DİTAM'da yapmış olduğumuz görüşmede DİTAM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

KAYA, Başkan Yardımcısı Sedat YURTDAŞ başta olmak üzere diğer DİTAM üyeleri ile de 

görüştük. Kuruluşlarından kısaca bahsettikten sonra konuya ile ilgili kısa bir sohbet gerçekleştirdik. 

Açıklamalar şu şekilde olmuştur: Bu süreç sert tartışmalara neden oluyor. Gerçekleşen isyanlar hem 

maddi hem de manevi yönden kayıplara neden olmaktadır. Ayrıca süreç zaman kaybına da yol 

açmaktadır. Şimdiye kadarki tekçi yönetim anlayışı anormal bir şey yarattı. Doğru adımların 

atılması artık kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Türkiye'nin hukuk olarak bu anayasayı en kısa zamanda 

değiştirmesi gerekmektedir. Ayrıca çözüm sürecinin başarısı halka temas ile bağlantılıdır. 

DİYARBAKIR SANAYİCİ VE İŞ İNSALARI DERNEĞİ (DİSİAD) 

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

süreç hakkında bizlere genel bir açıklama yaptı. Akyıl’a göre asıl ihtiyaç kalıcı çözümlere insanları 

inandırmak. Yaşanan provokasyonların süreci kötü etkileyeceğine inanmıyorum. Topluma düşen 

çözüm sürecini iki taraflı zorlamaktır. Çözüm sürecinden anladığımız: toplumsal haklarda yasal ve 

anayasal düzenlemeler yapılması gerekir. Toplumsal haklar anayasada yer alırsa süreç çözüme 

kavuşur. Bundan kasıt Kürt kimliğinin anayasa da yer almasıdır. Ayrıca Kürt dilinin resmi olması 

yani eğitimin Kürtçe olması istenmektedir. Bunların yanında yerel yönetimlerde güçlendirilmeli. 

MAHALİ İDARELER DERNEĞİ 

18.04.2015 tarihinde Mahalli İdareler Başkanı Ahmed Miktad GÜNEŞ ile görüştük. GÜNEŞ: AKP  

bu süreçte çok ciddi adımlar attı. Bende anadilimde eğitim görmek isteyen biriyim. Dil ve Dil 

Sorunu diye bir sempozyum düzenlemek istiyoruz. Çünkü ortada bir dil sorunu var. Daha ilerilere 

adım atılmalı. Daha ileri demokrasi için AKP'nin daha radikal kararlar alması gerekiyor. 

Kürt sorunu bana göre çözümlenmiş bir sorun. Artık demokratikleşmeyi çözümlememiz gerekiyor. 
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Bana göre AKP bu süreci tamamladı. Eğer siz burada yaşıyor olsaydınız sizler şimdi dağda ya 

ölmüştünüz ya da öldürülmüştünüz. 

Öcalan’ı tanrıya dönüştürdüler. Hatta ona peygamber diyen arkadaşlarımız bile var. Bunun zeminini 

biz hazırladık. Bu yüzden Öcalan’ın çıkarılmasından yanayım. Çünkü içeride kaldığı müddetçe 

kutsallığı artıyor. Müslüman Türklerin Müslüman Kürtlere el uzatması gerekir. Bu şekilde çözüm 

bulabiliriz. Çünkü iki siyasi parti bu ülkeye büyük zararlar verdi. Bu bölgeye artık şehit gelmiyorsa 

bu sorun çözülmüştür demek değildir. Bana göre Kürtlerin sorunu çözümlenmiştir. Yoksa sorun tam 

anlamıyla PKK ne zaman dağdan inerse o zaman bitecektir. Ana dilde eğitim sağlansa da bu sorun 

çözülmez. 

Anayasa konusuna da değinecek olursak yeni anayasa bizim için önemlidir. Çünkü ülkemizin 

çözümü niteliğindedir. Ayrıca bu bölgenin istikrarı içinde HDP'nin barajı geçmesi gereklidir. Yoksa 

bu bölgede Suriye gibi olabilir. HDP'nin barajı geçmesi çözüm sürecini de olumlu etkiler. Eğer 

geçemezse bu bölge kaosa girer. 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 

19.04.2015 tarihinde Diyarbakır'da HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel AYDOĞAN ile görüştük. 

AYDOĞAN: Barışın Türkiye'nin sorunu olduğunu düşünüyoruz. Her zaman muhatabın Öcalan 

olduğunu söyledik. Bunun için de 3.500.000 imza toplandı. Bilimsel çalışmalarla hiç yol kat 

edilmedi diyemeyiz. Öcalan’ın muhataplık durumu gelişti. Öcalan mektupta sorunun artık silahlar 

ile değil kalemler ile çözülmesi gerektiğini söyledi. İlan edilen ateşkes şimdiye kadar devam ediyor. 

Aslında fiili bir ateşkes ilan edildiğini söyleyebiliriz.8 Mayıs'tan itibaren geri çekilmeler başlamıştır. 

Kürt halkı kimliğini, dilini ve kültürünü talep ediyor. Ancak adımlar hükümet tarafından gecikmeli 

olarak atıldı. Hal böyle olunca samimiyet eksikliği oluştu. Bize göre diyalog süreci bitmiştir. Artık 

müzakere sürecine geçilecektir. Demokratikleşme ile Kürt sorununu paralel görüyoruz. 

Demokratikleşmeden bu sorun çözülemez. 

Bundan sonra hükümet seçimlere kadar adım atmayacak ancak seçimlerden sonra bu sürecin devam 

etmesini istiyoruz. Kürt halkının hepsi bu sürecin devam etmesini ve bu sorunun çözülmesini istiyor. 

Eğer bu sorun çözülmezse kafalar dağa dönük olacaktır. 

Son 2 yılda 10.000'in üzerinde genç gerillaya katıldı. Ve bu katılanlar arasında üniversite öğrencileri 

çoğunlukta. Kısacası bu dönemde bilinçli katılım çoğunluktadır. 
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DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ 

19.04.2015 tarihinde HDP ile olan görüşmemizin akabinde Demokratik Toplum Kongresi'ni ziyaret 

ettik. Öne çıkan düşünceler ise şunlar oldu: Çözüm süreci stratejik bir süreçtir. Kürtlerin de 

Türkiye'de eşit vatandaşlık hakkına sahip olmasıdır. Kürt sorunu bizim ana stratejimizdir. Türkiye 

için altın değerinde bir süreçtir. Geçmiş dönemlere bakacak olursak Türk toplumu bu süreci daha 

çok destekliyor. Bu sürecin arka tarafında çok sayıda ağır travmalar yaşandı ancak buna rağmen 

çözümden vazgeçilmedi. 

Devlet ile gerilla arasında bir anlaşma var. Bu anlaşmaya göre devlet gerilla alanlarına operasyon 

yapmayacak, gerilla da Türkiye sınırlarının dışına çıkacak ve eylem yapmayacak. 

Ancak çözüm süreci üzerinde seçim baskısı vardır. AKP'nin sonucu seçim sonrasında belli olur. Bu 

güne kadar bu süreci idare etti. Eğer biz müdahale etmezsek bu süreç durabilir. Bunun için 

Cumhurbaşkanı çözümün esaslı çözümünden yana olmalı ve hükümet müzakereleri resmi düzeye 

çıkarmalıdır. 

HÜR DAVA PARTİSİ 

19.04.2015 tarihinde Diyarbakır'da Hür Dava Partisi'ni yerinde ziyaret ettik. 

Aldığımız genel görüş şu şekildedir: 

Bize göre bu meselenin alevlenmesi Cumhuriyet'in ilk yıllarında gelişti. İleriye doğru birçok adım 

atıldı. Bir taraf silahların bırakılmasını istiyor, diğer bir taraf da silahı bir güç olarak görüyor. Bize 

göre bu sürecin mutlaka çözülmesi gereklidir. Silahın bir hak olmadığını düşünüyoruz. 

BATMAN VALİLİĞİ 

20.04.2015'te Batman Valisi Azmi Çelik’i ziyaret ettik. 

ÇELİK: Herkesin bu konuda fikir beyan etmesi güzel ama fikirlerin doğru olması önemli, çünkü 

süreç kısa dönemde tamamlanacak bir şey değil. 

Ağrı olayını da herkes kendine göre yorumluyor. Ağrı ve Ağrı'da olayın yaşandığı köyde bu ülkenin 

hükümdarlık alanı içinde. Bu olayın çözüm sürecini sekteye uğrattığını söylemek çözüm sürecini 

sekteye uğratır. Bir il yöneticisi olarak benim görüşüm bu şekildedir: 

Kobané olayları da ciddi anlamda ekonomiye sekte vurdu. Sosyal yaşamda aksadı. Ağır tahribatlar 

oldu. 
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Bu sürecin başlamış olmasından herkes son derece memnun ve umutlu. Farklı görüşleri dile 

getirmek de önemli. Madem bir sorun olduğunu herkes kabul ediyorsa çözmek içinde herkesin adım 

atması gerekir. Bu meseleyi çözeceksek kendimiz ve kendi geleceğimiz için çözeceğiz. 

Niye sadece bu coğrafyaya karşılık var diye düşünmek lazım. Niye sağlıklı düşünemediğimizin 

araştırılması lazım. 

Çözüm süreci burada herkesi heyecanlandıran ve ümitlendiren bir süreç ve en kısa zamanda da 

sonuçlanması gereklidir. 

Bir tenis turnuvası düzenlendi. Turnuvanın Batman'da olduğuna şaşıranlar çok oldu. Buna rağmen 

güzel bir organizasyon oldu ve son derece memnun kaldılar. Aslında burada olan olayların kat kat 

fazlası İstanbul'da da yaşanıyor. Ama kimse yadırgamıyor. Basın yanlış şekilde ya da farklı bir 

şekilde insafsızca aktarıyor. Sorun aslında buradan da kaynaklanıyor. Herkesin gördüğünü 

aktarması gerekir. 

Ayrıca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın özelleştirilmesi bilgimiz dahilinde değildir. Çok 

yaygın söylemler ortaya çıktı. Ancak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı özelleştirilmesi mümkün 

değildir. Buradaki petrol ne kadar Batman'ın ise aynı şekilde tüm Türkiye'nindir. Bu ülke bir 

bütündür. 

BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 

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

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

İŞCAN ile görüştük. 

Görüşmeler doğrultusunda, bizim tek sıkıntımız çözüm sürecinin başarıyla sonuçlanmasıdır. Çözüm 

sürecinde söylenenlerin yapılması çözüm sürecinin sonuçlanması demektir. Bizim için insanlık 

önemlidir. Umarız bu süreci bozmaya kimsenin gücü yetmez. Çözüm sürecinin başarı ile 

sonuçlanmasını ümit ediyoruz. Biz vebalin ağırlığını hissediyoruz. Bu yüzden 3-5 oy için bu süreci 

heba etmemeliyiz. HDP'nin de barajı geçmesi lazım. Çünkü artık parlamentoda olması gerekir. 

Ekonomi açısından değerlendirecek olursak, öncelikle batıdan bizi çok yanlış anladılar. Bu yanlış 

algıların sona ermesini istiyoruz. Huzurun olmadığı yerde ticaret olmaz. Bir insanın elinde işi olursa 

olaylara karışmaz. En ufak bir olayda bile biz çok zarar ediyoruz. Özellikle 6-8 Ekim olayları 

Batman'ı geriye götürdü. 
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BATMAN BAROSU: 

20.04.2015 tarihinde Batman Barosundaydık. Orada Baro Başkanı Ahmet SEVİM ile görüştük. Ne 

olursa çözüm süreci çözülür? Diye sorduğumuzda Sevim’in cevabı şu şekilde oldu: toplum her 

cevaba hazır değil. Kürtler bir başkası tarafından tanımlanmak istemiyor. Kürtlerin haklarının 

anayasal güvence altına alınmasını istiyoruz. Bu bireysel ve toplumsal hakları içeriyor. Ve karar 

alma süreçlerinde insanlar kendileri çekinmeden karar vermelidir. 

Çözüm sürecinde adım atılıyor ancak söylenenlerin gerisinde adımlar bunlar. Sürecin sahibi 

toplumun tamamıdır. Hayatın doğası anadilde eğitime zorluyor. 

Toplumsal barış açısından HDP'nin mecliste olması gerekiyor. HDP'nin barajı geçmemesi denince 

akla Kobané geliyor. 

Bir devletin yıkılması pahasına bile bir insanın canına kastedilemez. Bu sürecin sahibi halktır. 

Belirleyici olan da halktır. Bu kadar iç içe olup da bu kadar ayrı gayrı bir toplum yoktur. 

SİİRT VALİLİĞİ 

21.04.2015 Salı günü Siirt Valisi ve Vali Yardımcısı ile görüştük. İlk olarak Vali Yardımcısı Bahadır 

YÖRÜK ile görüştük. Yörük’ün açıklamaları şu şekilde olmuştur: Bu şehrin nüfusu Kürt ağırlıklı, 

karışık bir yapısı var. Sokakta çatışma çıkacak kadar terör önde değil. Son yıllarda ise istenmese de 

bu olaylar yaşanıyor. Bu yüzden halkın bir kısmı göç etme yolunda. Kobané olaylarından sonra 

güvenlik daha da arttı. Olası olaylara karşı güvenlik eksiğimiz tamamlandı. Hiç birinin ayrılmak ya 

da kopmak gibi bir niyeti yok. Ama azınlık da olan ve ayrılmak isteyen bir grup var. Eğer çatışma 

sonlanırsa sanayi artar. Dolmabahçe yasası daha çok yeni olduğu için tam bir etki göremedik. 

O coğrafyada doğup yetişen bir insanı değiştirmek çok zordur. Yasal ve anayasal haklar verilerek bu 

soruna çözüm getirilebilir. Seçmeli olarak bazı dersler Kürtçe okutulabilirdi. Belirli adımlar 

atılsaydı süreç daha iyi ilerlerdi. 

Örgütün biz devlet kuracağız diye bir propagandası var. Dağa çıkan gençler o kurumda görev almak 

için dağa çıkıyorlar. Orada eğitim alıp daha sonrasında görevlendiriliyorlar. Bu meseleyi Kürt’ü ile 

Türk’ü ile beraber çözeceğiz. 

Siirt Valisi Mustafa TUTULMAZ: Bu bölgenin batıdaki algısı iyi değil ancak gerçek de o değil. 

Kobané olayları sarsıntı yarattı. İyi giden bir ortam vardı sonrasında olayların yaşanması ile ortam 

değişti. Kobané olaylarında devlet çekingen davranıyor. Devlet aciz değil ve aciz gibi de 

davranmıyor. Sadece çözüm sürecine zarar gelsin istemiyor. Terörü şiddetle savunan kişiler bile 
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çözüm sürecinin bozulmamasını ve devam etmesini istiyor. Çözüm süreci ile ortam normalleşti. 

Siirt'te günlük hayatta bir sıkıntı yok. 6-8 Ekim olaylarında sıkıntılar yaşandı. Mümkün olduğu 

kadar silahsız çözülmeye çalışıldı. Basında görüldüğü gibi değildi. Basın çok büyük algı yanlışlığı 

yaratıyor. TRT bu basın yanlışlığı konusunda bize destek oluyor. 

Burada HDP barajın altında kalsa da barajı geçse de gösteri olur. Son güvenlik paketi ile de polisin 

eli güçlenmiştir. 

SİİRT BAROSU 

21.04.2015 tarihinde Siirt barosunu ziyaret ettik. Çözüm süreci denince bölge halkının beklentisi 

nedir? Diye sorduk cevapları ise şu şekilde oldu: Eşit koşullarda anayasal olarak tanınma talebi var. 

Çözüm için masaya oturanlar daha müzakere aşamasına gelemedi. Kürtler önce kimliğinin 

tanınmasını istiyor. Bağımsız bir devlet kurmak gibi bir talepleri yok. Kürt kimliğinin tüm 

yönleriyle tanınması gerekiyor. 

Diyelim ki anayasa değişti ya hepsi ya da hiç diye Bir şey gündem de yok. Bugünse masadaki 

talepler var sadece. Bizim olmazsa olmazlarımız diye bir şey yok. Baroya diğer bir sorumuz şu 

şekilde oldu; PKK'nın ne zaman silaha ihtiyacı olmaz? 

Çözüm sürecinden anlaşılan silah bırakma olmamalı. Öyle düşünülürse başarıya ulaşmayacak 

demektir. PKK silahları bırakmış olsaydı IŞİD Kobané’yi kolay bir şekilde ele geçirmiş olacaktı. 

Şuan Kürtler açısından ateşkes yürüklükte ve buna uygun davranmaya çalışıyoruz. Burada 

samimiyet problemi var. Türkiye samimiyet testinden geçemedi. 

Süreçten ümitliminsiniz?  

Süreçten pek ümitli değiliz. Bu süreç başarıya ulaşmazsa eskisinden daha şiddetli daha kanlı bir 

saldırı olabilir. Buna uygun bir tutum ve tavır almaları gerekir. 

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 

22.04.2015'te ise Şırnak İl Eş Başkanı Salih GÜLENÇ ile görüştük. 

GÜLENÇ: Öncelikle hepimiz Öcalan’ın başlatmış olduğu çözüm sürecine bağlıyız. ÖCALAN ne 

derse odur. Ancak devlet çözüme henüz hazır değil. 

Süreçte 90'lı yıllara geri dönülme isteniyor. Bir taraftan insanlar ölmesin derken kendi insanlarını 

heba eden bir AKP hükümeti var. Hükümet çatışmasızlık sürecini buraya getirmiştir. Karakol 
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olmayan yerlere karakollar yapılması çözüm sürecine terstir. Devletin koruculuk sistemini de bir an 

önce kaldırması gerekiyor. Çünkü bölge halkından 6 kişi korucular tarafından öldürüldü. 

Kürt halkı yasal anlamda 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. 

Ayrıca AKP'nin çözüm süreci ile ilgili açıklamalarına ve samimiyetine inanmıyoruz. Hükümet 

samimi ise başka ülkelerin girmesine gerek yok. Eğer tam anlamıyla samimi isek biz kendimiz 

çözeriz. 

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. 

Cumhurbaşkanının istediği başkanlık sistemine karşıyız. Aslında biz başkanlık sistemine değil 

hükümdarlığa, Cumhurbaşkanının iktidarına karşıyız. 

CİZRE BAROSU 

22.04.2015' te Cizre Barosunda Baro Başkanı Nurşiveran ELÇİ’yi ziyaret ettik. ELÇİ şu 

açıklamalarda bulundu; 

Halk siyasetin önündedir. Çözüm herkesin yararına olacaktır. Süreç bozulursa ülke ciddi yaralar 

alacak hatta bölünecektir. Biz bunu istemiyoruz. AKP'nin önceliği çözüm süreci değil, başkanlık 

sistemidir. Oy toplamaya öncelik verilmemiş olsaydı daha farklı adımlar atılabilirdi. Çözüm 

sürecinden umutlu değiliz. 

MOR BARSAVMO KLİSESİ 

23.04.2015 tarihinde Din Görevlisi Ayhan Gürkan’ı ziyaret ettik. Bize şunları söyledi: Barış sürecini 

bizden daha fazla destekleyen halk yoktur. Yeni anayasa şart ancak bu anayasa ile barış süreci olur. 

Bugün AKP hakkımı verir yarın ise CHP gelir hakkımı alır. İşte bunun için anayasa gereklidir. Hiç 

kimsenin üvey evlat muamelesi görmemesi gerekir. Herkesin eşit olması gerek. Anayasada herkes 

eşit deniyor ama öyle değil. HDP çaba sarf ediyor. İnanıyoruz ki bu barış süreci taçlanacak. 

Hükümetin samimiyetine inanmıyorum. Süryani hakları için anayasa gerekmiyor. Çünkü zaten 

Lozan da bizim haklarımız var. Ama Kürtler için anayasa değişikliğine ihtiyaç var. HDP bu çizgi ile 

devam ederse barış süreci kesindir. 
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MİDYAT KAYMAKAMLIĞI 

23.04.2015 Perşembe günü Midyat Kaymakamı Oğuzhan BİNGÖL ile çadır kentte görüştük. 

Oğuzhan Bingöl’ün açıklamaları ise şu şekilde olmuştur. Türkiye'de yaşanan en büyük sıkıntı 

gençlerin adına konuştuğumuz için oluyor. ''sizin adınıza biz karar veririz'' hatası yapılıyor. 

Gençlerden hayatı öğrenmeyi öğrendim genç yaşta. Bu kamp benim Allah'a en yakın hissettiğim 

yerdir. Boş vakitlerimi burada çadırlarda geçiriyorum. 

Çözüm bir başlangıçtır.6-7 Ekim olaylarında karşımızdaki grubun ne istediğini bilmediğini 

düşünüyorum.6-7 Ekim olayları benim dünyamda da bir kırılma noktası olmuştur. Çözüm sürecini 

kim baltalarsa altında ezilir. 

VEDAT TİMURAĞAOĞLU VE MEHMET TİMURAĞAOĞLU 

24.04.2015 Perşembe günü yapmış olduğumuz görüşmemizde uzun bir sohbet gerçekleştirdik. 

Bahsedilen hususlar şunlardır: 

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 ayrışma değil 

birleşme olmalıdır. Bugün herkesin ihtiyacı olan demokratikliktir. HDP'nin demokratikleşmesi 

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

24.04.2015'te Dicle Kalkınma Ajansını ziyaret ettik. Orada DİKA Genel Sekreteri Tabip GÜLBAY 

ile görüştük. GÜLBAY kısaca bizlere şunlardan bahsetti: Ajans 4 ili kapsıyor; Mardin, Siirt, Şırnak, 

Batman. Buranın Anadolu’nun en güzel yerleşim yerlerinden biri olmasını istiyoruz. 

Mardin'de birlikte yaşam kültürü var. Umarım bu süreci bu şekilde sonlandırmış oluruz. Önemli 

kaynaklar buranın kalkınması için kullanılacak. Çözüm süreci ayrılıkla değil birlikte yaşamanın 

üzerine kurulmuştur. 

Teşvik mekanizması gayet iyi çözüm süreci ile düzenli ilerliyor. En önemli sorun ekonominin alt 

yapısının tamamlanması. Her şeyden önce batıdaki doğu algısını yıkmalıyız. Çözüm süreci biter 

bitmez ekonomi kalkınmaz. Bunun için zaman gereklidir. 

TÜM SANAYİCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

25.04.2015'te TÜMSİAD ile görüşmek için Şanlıurfa'daydık. Yapılan açıklamalar şu doğrultuda: 

Devlet politikası çok önemli. Çözüm sürecinin olumlu bir sonuca ulaşması için bürokrasinin 

buradan olması gerekli. Herkes aş, iş sahibi olsun ki kimse teröre bulaşmasın. Bölgenin 

milletvekilleri de sahaya inmiyor. Çözüm sürecinin amacına ulaşması için önce ekonomik 

dengelerin düzelmesi lazım. 6-8 Ekim olayları Şanlıurfa ekonomisini de olumsuz yönde etkilemiştir. 

%10'luk seçim barajının biraz daha düşürülmesi hatta kaldırılması lazım. HDP'nin barajı geçmesi de 

geçmemesi de sıkıntı. Ama onlarında temsil edilmesi gerekli. O yüzden barajı geçmesi iyi olacaktır. 

Çünkü eğer geçmezse eski günlere dönebiliriz. Biz eski günlere dönmek istemiyoruz. Güzel günler 

bizi bekliyor. Barış içinde yaşıyoruz böyle de devam etmek istiyoruz. 

Başkanlık sistemini onaylıyoruz. Çözüm sürecinin hak ettiği yere kavuşmasını istiyoruz. Şanlıurfa 

da pastadan hak ettiği payı olacak. 

Hiçbir partinin arka bahçesi değiliz. Kim fayda sağlıyorsa onun yanındayız. Arapların ise hiçbir 

talebi yok. Sadece devlet bize hizmet etsin diyorlar. 

ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI 

25.04.2015'te Şanlıurfa Ticaret Odasında İbrahim ULUDAĞ ve Halil AKAY ile görüştük. 
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Görüşmede, 'bütün toplum birimleri bu süreci destekliyor.2012'den bu yana gerçekten önemli 

adımlar atıldı. Toplumun tarafları birbirini anlamaya çalışıyorlar. Bu manada beklentimiz olumlu 

tamamen destekliyoruz. 

Şu anda toplum ciddi anlamda gerilmiş durumda. Herkes barajın geçilip geçilmeyeceğini 

gözlemliyor. Bizce geçmesi gerekir.%10 barajı olmaması gereken bir durum. Kürtlerin tamamı 

HDP'ye oy verse HDP %20’yi bile geçer. Muhalefet partilerde HDP'nin meclise girmesini istiyor 

ancak AKP istemiyor. Anayasadaki bazı ibarelerinde kaldırılması lazım. Doğuda bu işin bitmesini 

istemeyenler hala var.' şeklinde açıklamalar yapıldı. 

NİHAT YILDIRIM 

25.04.2015’te Nihat Ağa'yı evinde ziyaret ettik. Dügerli aşiretinin ağası Nihat Ağa bize şu 

açıklamalarda bulundu. Dügerli aşireti 32 muhtarlıktan oluşuyor. 6000-7000 kişiden ibaret. 

Bu aşiret sürekli hükümetin yanında yer almıştır. Şu ana kadar terör olayı yaşanmadı. Şu anda ise 

ağırlıklı olarak AKP'de yer almaktadır. Barış taraflıyız ve şu anda da barışı istiyoruz.2009 yılından 

bu yana herhangi bir adım görülmemiştir. Silahların artık susmasını istiyoruz. 

Kürt bir ailenin çocuğuyum. Hiçbir kürdü dışlamasınlar. Burada olay olmamasına rağmen askerden 

psikolojik baskı görüyoruz. Her Kürt PKK'lı değildir. Süreçten umutluyuz. İnşallah süreç devam 

eder. Süreç HDP ile gitmesin. Çünkü onların dışında da insanlar var.  

HDP barajı geçerse daha iyi olacaktır. Aksi halde tehlike olabilir. AKP bizim temsilcimiz sayılır. 

Çözümün olmasını istemeyenler provokasyon yapıyor. Biz sadece bizi kabullensinler istiyoruz. 

Ülke bölünsün istemiyoruz. 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 

25.04.2015 tarihinde Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut GÜNEŞ ile görüştük. GÜNEŞ; Türkiye'de Kürt 

sorunu yoktur, terör sorunu vardır. Burada yaşayan insanlar ile terörün ayrılması lazım. Hiçbir 

zaman terör grupları devletten güçlü olamaz. Sürecin devam edeceğine inanmıyoruz. Süreç burada 

bitmiştir. 

GEZİ GÖZLEMLERİ 

Güneydoğu gezimiz boyunca yapmış olduğumuz görüşmelerden kısa bir aktarım yaptıktan sonra 

kendi gözlemlerimden de bahsetmek istiyorum. Öncelikle gezi öncesinde birçok kişinin olduğu gibi 

benimde korku ve endişelerim vardı. İlk başta ailemin tedirginliği beni de tedirgin etmişti ancak 



12 

 

gezi sonunda anladım ki önyargılı bakmamak gerekiyormuş. 

Bu projenin herkese farklı deneyimler kazandırdığını düşünüyorum. Özellikle birbirimiz ile 

paylaşımlarımızda birbirimize çok şey kattık. En önemlisi de sabredip karşımızdaki kişiyi 

dinleyerek onu anlamayı öğrendik. Hem Çözüm sürecini yerinde gözlemlemek hem de 

Güneydoğu'yu gezip görmek bizler için büyük bir fırsat oldu. 

Gezi esnasında endişelendiğimiz zamanlarda olmadı değil. Ankara'dan yola çıkarak başladığımız 

gezimizde bize bazı illerde eskortlar eşlik etti. İlk durağımız Diyarbakır'da, sonrasında da 

Batman'da, Siirt'te ve Şırnak'ta da ulaşımlarımız sırasında eskortlar da bizimleydi. 

Güneydoğunun farklı bir havası var, kendine özgü tarih kokan. Gezimiz boyunca 6 il gezdik 

hepsinde insanı kendine çeken farklı bir şey var. Camiler, kiliseler, burçlar, evler...  Sayamadığım 

birçok tarihi mekanın hepsi de görülmeye değerdi. Ancak Batman'daki Hasankeyf'in sular altında 

kalacak olması bizleri üzdü. Binlerce yıllık tarih yok olup gidecek. Böyle tarihi bir yeri gelecek 

nesillerin göremeyecek olması üzücü. Özellikle orada yaşayanlar gayet sıcakkanlı ve misafirperver 

insanlar. Kültürleri, örf ve adetleri farklı şeyler öğrenmenizi sağlıyor. Gezi öncesinde var olan tüm 

ön yargılarımıza rağmen, gidip yerinde gördüğümüzde bunların yersiz düşünceler olduğunu anladık. 

Özellikle sokakta gördüğümüz, bazen bize rehberlik eden bazen de fotoğraflarımıza katılan, 

bazense yüzünde sonsuz bir gülümseme olan çocuklar tüm sıcakkanlılıklarıyla bizi ağırladılar. Birde 

sokakta oyun oynayan çocukların oyunlarını yarıda bırakıp tüm içtenliği ile bize el sallaması 

aklımın bir köşesine kazınan unutamayacağım bir kare oldu. Bunların yanında yapmış olduğumuz 

görüşmelerde de hiçbir sorun yaşamadık ve gayet samimi bir şekilde karşılandık. Sormuş 

olduğumuz soruların çoğunun cevabını aldık. 

Diyarbakır, Batman ve Siirt’te ulaşımlarımız sırasında herhangi bir sorun ile karşılaşmadık. Fakat 

Siirt'ten Şırnak'a geçişimiz sırasında güvenlik sorunları yaşadık. Çünkü hava karardıktan sonra yola 

çıktığımız için jandarma güvenliğimizi sağlayamayacağını söyledi. Peki bizi kim koruyacak? 

Bölgedeki güvenliği jandarma sağlayamazsa kim sağlayacak? Hepimiz için gergin bir yolculuk oldu. 

Bunun üzerine birde Cizre-Midyat arasındaki jandarma çevirmesi, özellikle jandarmanın tavrı ise 

kafaları karıştıran bir davranıştı. 

Yaklaşık olarak yapmış olduğumuz 22 görüşme sonrasında gözlemlerim şu şekilde; hemen hemen 

her kesimden insanla görüşme sağlamaya çalıştık. Herkesi tek tek dinlemeye ve onları anlamaya 

özen gösterdik. Görüşmelerimizin çoğu samimi bir sohbet havası içinde geçti. Hatta böyle bir proje 

başladığı için memnun olan ve bizi destekleyen kesim ağırlıktaydı. Hiç kimse çözüm süreci sona 

ersin ya da çözüm sürecine zarar gelsin istemiyor. Çünkü halkın çoğu sürece zarar gelirse olayların 
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eskisinden daha sıkıntılı bir duruma doğru sürükleyeceğinden korkuyor. Hiç kimse yaşadıklarını 

tekrar ve daha derin bir şekilde yaşamak istemiyor. Barışın bir an evvel sağlanması ve kalıcı 

olmasından yanalar. Çünkü hem psikolojik huzur hem de ekonomik rahatlama için barışın bir an 

önce ve kalıcı bir şekilde sağlanması gerekli. Ortamın gergin olması hem bölge halkını hem de 

bölge ekonomisini kötü etkiliyor.  Eğer ekonomi düzelir, bölgeye yatırımlar artarsa istihdam 

seviyesi de artacak, ve halkın büyük bir çoğunluğu iş sahibi olacak. Gerek yaşam standartı, gerekse 

eğitim açısından daha iyi imkanlara sahip olacaklar. Bu pozitif gelişmelerin gerçekleşmesi 

sonucunda ise bölgedeki halk normal bir yaşam seyrine kavuşmuş olacak.  Tabiki de kısa vadede 

gerçekleşecek koşullar olmadığından dolayı bir an önce gerekli kalıcı barış zemininin hazırlanması 

gerekli. 

PEKİ NELER YAPILABİLİR? 

Öncelikle iletişim eksikliğinin giderilmesi gerekli. Çünkü ancak bu şekilde sağlıklı fikir alışverişleri 

gerçekleşir. Bence yerinde gözlem, ve yerinde iletişim, uzaktan edinilen düşüncelerden daha etkili 

ve kalıcı sonuçlar verir. Bunun içinde bu amaç doğrultusunda çeşitli proje ve etkinliklerin 

düzenlenmesi ve buna zaman ayrılması gerekli. 

Aslında bir de üslup sorunu var ortada. Eleştiri mahiyetinde değil de süreç doğrultusunda daha 

yapıcı konuşulması süreci olumlu yönde etkileyecektir. Bazense ortadaki mesele her ne ise medya 

tarafından çarptırılarak gün yüzüne çıktığı için yanlış anlaşılmalar kaçınılmaz bir hal alıyor. Doğu 

önyargısının en önemli nedenlerinden biri de medya algısıdır. Olaylar veya gelişmeler çoğu zaman 

olduğundan farklı aksettirildiği için sonuçlarında bu şekilde olması kaçınılmaz bir hal alıyor. 

Haberlerin çarptırılmadan yapılması algıları ortadan kaldırarak olumlu gelişmelere bile zemin 

hazırlayabilir. 

Eksikliğini dile getirdikleri diğer bir konu ise sürecin gidişatındaki samimiyet eksikliğidir. Birçok 

taraf ile görüşme fırsatı bulduk. Görüşmelerimizin çoğunda bu eksiklikten söz edildi. Atılan 

adımları samimi bulmadıklarını ve samimiyetsizliğin süreci olumsuz etkileyebileceğinden endişe 

duyanlar var. Sürecin olumlu bir şekilde devam etmesi için samimiyet ortamının sağlanması gerekli. 

Görüşmelerimizden edindiğim bilgilere göre orada yaşayan bölge halkı, iş adamları, resmi kurumlar, 

halkın önde gelenleri başta olmak üzere herkesin tek arzusu barış sürecine zarar gelmemesi ve 

sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanması. Gerek ekonomik gerekse halkın huzuru açısından sürecin 

olumlu bir şekilde sonuçlanması gerekli. Umarım süreç karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesi içinde 

olumlu bir sonuca ulaşır. 


