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ÖNSÖZ 

Bu rapor İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın desteğiyle ve Sahipkıran 

Stratejik Araştırmalar Merkezi öncülüğünde “Üniversite Öğrencilerinin Karar Alma 

Mekanizmalarına Katılımı Projesi” kapsamında 17-28 Nisan tarihlerinde 6 Güneydoğu ilinin 

(Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa) 15 farklı üniversiteden 25 üniversite 

öğrencisiyle 28 farklı görüşme sonucuyla ortaya çıkmıştır. Bu Proje’yi geliştirip hayata 

geçiren tüm Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) emekçileri başta olmak 

üzere projeye katılan SASAM Başkanı Sn. Süleyman ERDEM, SASAM Başkan Yardımcısı 

Sn.Fatih TOPSAK’a ve tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Ayrıca Proje öncüsü SASAM’ın “görüşmelerde objektif olunmayacak” önyargımı kırıp tüm 

kesimlere ellerinden geldiğince başvurdukları için; Türkiye’nin dört bir yanından insanlara 

bölgeyi görme fırsatı tanıdığı için; teşekkür ederim. 

İnşallah yaptığımız çalışma, samimiyetimizle bölgeye, ülkeye ve tüm dünyaya faydalı olur. 

 

Muhammed Ali AKAT 

 

    

 

 

 

  Ülkemizin Barış,Huzur ve 

Demokrasi ile Dolması için 

yaptığım bu ilk çalışmamı tüm 

dünya halklarına;başta gerilla 

saflarında vefat eden teyzeme ve 

koruculuk saflarında vefat eden 

kuzenime adıyorum... 
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GİRİŞ 

Türkiye’nin hemen tüm sorunlarının başlıca kaynağı olarak gördüğüm Kürt-Kürdistan 

meselesi bağlamında barış sürecini anlamak, anlatmak, yapabileceğim tüm desteği sunup 

insani görevimi yapmak için bu projeye katıldım. Projede verimli olmak için hemen tüm 

arkadaşlarımız bir “sorun”un varlığını kabullenip, yüzleşip sorunun çözümüne yoğunlaştı. 

Gittiğimiz her görüşmede sıcak karşılanmamızın gördüğümüz ilginin en büyük nedenlerinden 

biride tüm ülke halklarının “Barış”ı “Huzur”u “Demokrasi”yi istemeleridir. 

 

Rapor Yöntemi: Yaptığımız görüşmelerde dikkat çekici noktalar tutulan notlardan aktarılıp 

hemen altına bireysel fikir-görüşler sunulacak. Daha sonra genel anlamda “gezi gözlemleri” 

”öngörüler” ”sonuç ve öneriler” kısmına geçilecek. 
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1- Ticaret Odası Başkanı Sn.Ahmet SAYAR ile Ticaret Borsası Başkanı Sn.Ebubekir 

BAL 

 Teori’den çok pratik çözüm 

 Masa başı değil,dokunarak görerek çözüm 

 Tarihe indiğimizde Cumhuriyet’e kadar ayrım-sorun yok(Türk-Kürt) 

 Dağdaki insanlar insanımızdır.Yunanistan,Ermenistan’dan gelmediler. 

 Ağrı’da çözüm süreci bitebilirdi.Silvan örneği gibi. 

 Yaklaşık 2.5 yıldır Çözüm Süreci var. 

 30 yıldır 400Milyar Dolar zarar. 

 Türkler-Kürtler arasında 1 Milyonun üstünde evlilik var. 

 Sosyo-Ekonomik olarak Türkiye’nin son 15 ili G.doğu illeri. 

 Sermaye doğal olarak çekildi. 

 3 yıldır yatırım ilerlemesi var ama bir sıçrama yok. 

 Yatırımcılar yatırım yapmak için sürecin başarı ile sonuçlanmasını bekliyorlar. 

 Türkiye’nin işsiz sıralamasında sondan 2. Ve 3. Şehirleri G.doğu’da. 

 Çözüm için partiler üstü(siyaset üstü)bir politika olmalıdır. 

 Bugün hangi kanala baktığımızda ne konusulacağını biliyoruz. 

 Yerel yönetimler mutlaka güçlendirilmelidir.Yerel yönetimler güçlenirse merkez 

rahatlar. 

 Devlet organları bugüne kadar inkar ettikleri gruplarla görüşme yapıyor. 

 İzleme heyeti olsaydı Ağrı Olayı için net cevap alırdık. 

 Bölgeye özel pilot destek. 

 Çözüm sürecinin şuanda bölgeye %1-1.5 gibi büyümeye etkisi var. 

 Demokrasi Sorunu 

 Ağrı Olayı’ndaki kargaşa çözüm sürecinde pratikte çok eksiğin olduğunu gösterdi. 

 Son yıllarda HDP tarafı Demokratik Özerklik talebi dillendirilmiyor.Daha çok Yerel 

Yönetimlerin güçlendirilmesi isteniyor. 

 Sn.Cumhurbaşkanı R.T.Erdoğan’ın söylemleri bölgede günlerce tartışılıyor. 

 Söylemlerin pozitif dilli olması çok önemlidir. 

Pratik adım vurgusu ekonomik kurumların bölgede uygulamada birşey görmediklerinden 

olabilir.Buna rağmen hükümete güvenleri ve destekleri sonsuzdu.Masa başı değil görerek 

çözün eleştirisin gönül rahatlığıyla söylediler çünkü insanların bölgeye gelip gördüklerinde 

tüm önyargılarından kurtulacaklarını söyleyip daha önce bu bağlamda yaptıkları projeleri 

dillendirdiler.İstanbul’dan yatırımcı heyetlerinin D.bakır’a getirip misafir etmeleri gibi. 

Sorunun kaynağı kısmı ise tartışılan bir konu olduğunu gördük.Ak Parti tarafı Cumhuriyet’ten 

sonra başladığınI,HDP tarafı ise sorunun yüzyıllardır sürdüğü kanısında. 

Dağdaki insanları sahiplenmeleri çözüm için beni umutlandırdı çünkü;daha önce birçok defa 

duyduğum onların beyni yıkanmış onlar kendilerinde değil onlar 3.ellerin adamları gibi 

gerçekçi olmayan söylemlere güzel cevaptı. 
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Neredeyse tüm görüşmelerde barış süreci başlangıcı  Abdullah Öcalan’ın 21 Mart 2013 

Newroz’unda okunan mektubundan itibaren görülüyor. 

Belkide yatırımcı,esnaf,iş adamı oldukları için AK Parti tarafı olarak kabul ettiğim bu 

görüşmede DEMOKRASİ SORUNU-YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ 

İSTEĞİ ve siyasilerin dillerinin poizitif olması gerektiği (Sn.Erdoğan’ın “Kobane düştü 

düşecek” lafı kast edilerek) eleştirileri görüşmenin en ilginç diyaloglarıydı. 

2- Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) Başkanı Sn.Mehmet KAYA ve 

aralarında eski DEP Millet Vekili Sn.Sedat YURTTAŞ’ın da bulunduğu DİTAM 

Yönetim Kurulu Üyeleri 

 PKK 29.kürt isyanıdır. 

 “Normale Dönüş”Normalleşme mücadelesi. 

 Osmanlıdaki tebaa örneği: Kürt kal devletin içinde yer alma askere gitme.kendi 

anadilinde yaşa. 

 Devlet=yol-okul-eğitim.bölgede bunlar yoksa devlette yoktur. 

 Hukuka dayalı yaşam erdemdir. 

 Devlet ve PKK topluma değdikleri kadar başarılı olurlar. 

 Ulus devlet yapısının getirdiği sınırlar,bölgenin sosyo-ekonomik yapısıyla oynayıp 

ticareti engelleyip “kaçakçılık” kavramını doğurdu. 

 Bu dağlarda 30 yıl kalan yok.Ortalama 2 yıl ömürleri var. 

 Siyasi endişeler ile barış geçiştirirlirse dışa açık olur.O zaman bizler çözemeyiz.Başka 

ülkelerin müdahelesini isteriz. 

 Kürdün kendini anayasada hissetmesi lazım. 

 Ülke yönetiminde eşit hak. 

 Çoğunlukçu devlet. 

 Tüm kürtler aynı partiye oy verilse 100 m.vekili ile sonsuza kadar azınlıkta kalırlar. 

 Barış sürecinin alternatifi yok.Olmazsa olmaz. 

 Zamanı doğru kullanmassak,beklemediğimiz güçler güçler istemediğimiz olaylara 

neden olabilirler. 

 Sorunu dışarda aramak en büyük sorunlarımızdan. 

 Sorun “Devlet” kurulduğunda başladı. 

 1996’ya kadar kürt yoktur politikası uygulandı. 

 Türkiye hukuk devletidir ve demokratik kıvama gelmeli. 

 Anayasa değişmeli ve kürtlerin bu toplumun kürt olarak parçası olduğunu 

belirlenmeli. 

 Açılım süreci doğru bir yöntem. 

 Süreç ne kadar halklaşırsa okadar başarılı olma ihtimali var 

 Kürtlerin çoğunluğu açılıma destek veriyor.Hatta Ak Parti’ye oy veren kürtlerin bir 

kısmı dini açıdan değil açılım politikasından dolayı destek veriyor.Oy veriyor. 

 Anayasada kürtlerin kendilerini ifade edebilecekleri mekanizmalar oluşturulmalı. 

 Bütçenin %80i merkezi hükümet tarafından yönetiliyor. 

 Kürtler kendilerini bu ülkenin asli unsuru ama kürt olarak asli unsuru görmek istiyor. 

 Sorun ve sonuçlar ayrı ayrı ortadan kaldırılmalı. 

 Türkiye’de ilk defa kürt sorunu doğru teşhis edildi. 

 Dağ yaşamı ortalama 2 yıl.Bunu bile bile çıkışlar oluyor. 

 Dağdakileri topluma entegre edecek sistem geciktirilmemeli. 
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 Bölgede %22 doktorlar dil yüzünden yanlış teşhis koyabileceklerini 

söylüyorlar.Dünya’da bu oran 10000/1. 

 Muhattaplardan korkulmamalı(Kandil-Öcalan) HDP temsilci konumundadır. 

Bölgede araştırmalar yapan DİTAM,PKK hareketiyle yüzyıllardır süregelen kürt sorununun 

köklü bir çözüm arandığını söylüyor.DİTAM Ak Parti’nin çözüm sürecindeki samimiyetine 

inanmıyor ama inanmak istiyor umutlu olmak istiyor.Anayasa ve demokrasi vurgusu 

yapıldı.Sorunun varlığı ile yüzleşmek ve bunu sorunun taraflarıyla çözülmesi gerektiğini 

bizler kavgaya girip başka birilerin gelip ayırmasını beklersek eğer ayıracaklarına daha çok 

ateşliyeceklerini savunuyor.Kürtlerin mutlaka anayasa ile güvence altına alınması topluma 

kürtlükleriyle kendi kimlikleriyle var olmaları önemli.Türkiye’de ilk defa kürt sorunu doğru 

teşhiş edildi diyerek devletin ve Ak Parti hükümetinin büyük bir fırsat yakaladığını 

söylüyorlar. 

3- Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Sn.Osman AKYIL 

 Çözüm Sürecinde geri dönülemez bir safhaya gelmiştir. 

 Bunun alternatifi kaostur savaştır. 

 Genel olarak sürece destek var.Ama yol-yöntem uygulama pratiklerine eleştiri var. 

 Bireysel değil toplumsal anayasal çözüm. 

 Şehir olarak değil bölgesel oalrak ele alınmalı. 

 Yerel Yönetimler güçlendirilmeli. Sadece belediye değil. 

 Güvenlik barajları çok eleştiriliyor.Ekoloji boyutu. 

 Diyarbakır’da diyalog grubu içerisinde yer alıyoruz. 

 Kalıcı çözümlere ihtiyaç duyuyoruz. 

 Ağrı olaylarında bilgi kirliliği vardı. 

 Beklentiler farklı(doğu-batı). 

 Kürt kimliğinin anayasada yer alması. 

 Kürtçe resmi dil olmalı. 

 Devlet imkanlarıyla kürtçe eğitim. 

 Tüm Türkiye için yerel yönetim istiyoruz.26 bölge. 

 Avrupa yerel yönetimler sözleşmesi imzalanmalı.kabul edilmeli. 

 Kürt sorunu için sadece bölgede yerel yönetim güçlendirilmesini isteyebiliriz.Ama 

yinede doğru olan heryerde olması. 

 Abdullah Öcalan kürtlerin lideridir ve çözüm için serbest bırakılmalıdır. 

 Sadece arazilerimizi ekersek bölgeyi besleriz. 

 450000 okul öğrencisi var. 

 Sulama sorunu var,GAP gecikmiştir.Gap tamamlanırsa bile ancak  %15i sulama 

üzerinedir. 

 Kültürel soykırım yapılıyor kürtlere. 

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi genel anlamda dillendirilen bir kavram.önemli olan bu 

kavramın içinin doldurulması.Disiad bunun sadece belediyeler ile değil yerel tüm 

dinamiklerin yerele teslim edilmesiyle gerçekleşebileceğini söylüyor.Diyarbakır’da hertürlü 

sorunun çözümü için diyalog grubunun var olduğu ve disiadında bu grup içerisinde aktif rol 

oynadığı bu grubun 6-7 ekim olaylarındada huzur elinden geleni yaptığı söylendi.Arazilerin 

ekilmesi ve genç sayısı öğrenci sayısının belirtilmesi bağımsız olunursa bile sorun 

olmayacağını kendi kendimize yeterli olduğunu dile getirdiler.Abdullah Öcalan’ın serbest 

bırakılması konusu programa katılan arkadaşlar tarafından çok abartılı bulundu.Türklerin 

hassasiyetlerinin göz önünde bulundururması gerektiğini savundu arkadaşlar. 
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4- Mahalli İdareler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Sn.Ahmet Mikdat GÜNEŞ 

 Cumhuriyet’e kadar kavga-gürültü yok. 

 AK Parti birçok adım attı. 

 320 milyar dolar  PKK için harcandı. 

 Maoculuk,kominizmden dolayı değil zülmden dolayı bunlar dağa çıktı. 

 Silahlı mücadele bittiğinde kürt sorunu  biter-çözülür. 

 HDP’nin barajı aşıp rejim içinde erimesi lazım.(sistemin içine girmesi) 

 90’lardaki acılar vurgusu. 

 Bu şehrin tozunu toprağını yutmayan kişilerle görüşülüp öyle politika belirliyorlar. 

 Bilal Erdoğan şehre geldiğinde %90’ı alakasız insanlar alandaydı. 

 Muhafazakar ve demokrat bir insanım.Benimle de PKK ile de görüsülsün. 

 AK Parti’yi tebrik ederim.(genel anlamda) 

 Arkadaşım apo nun posterini astı diye 18yıl ceza yedi. 

 Biz tüm varlığımızı Türk varlığına armağan ettik ama Türk’ler hiç birşey yapmadı. 

 Müslümanlar hesaba katılmadan düzenleme yapılıyor. 

 Recep Tayyip Erdoğan yüzyılın müceddidir. 

 Ak Parti devrim niteliğinde işler yaptı. 

 Anadilde eğitimi mecburen verecekler.PKK olmasa başka bir örgüt çıkar. 

 PKK,19 Nisan’da Kutlu Doğum Haftası programı düzenliyecek. 

 9 tümen rus gavuru Ak Parti ve HDP’nin yaptığı tahribatı yapamazdı. 

 10-15 bin gencimiz dağlarda.Dağlardakiler kardeşlerimizdir. 

 Zülmden dolayı dağa çıktılar. 

Ak Parti’yi seven sahiplenen ama bu dönem belirlenen m.vekili adaylar yüzünden 

desteklemiyeceğini söyleyen Ahmet bey,dağdaki gerilları sahiplenip kendi hataları yüzünden 

bu halde olunduğunu söyledi.Türkiye islami hareketlerinin kürt gençleri üzerinde çalışma 

yürütmediği ve yapılan zülmler dolayısıyla dağlarda olduklarını söylüyor.Anadilde eğitim 

vurgusu yaptı ve bunun PKK olmasada başka isyanlar ile talep edileceğini söyledi.Halen 

demokrasi ve hukuk yok posterler fotoğraflar için yıllarca hapis cezası alındığını 

söyledi.PKK’nin kutlu doğum programıyla müslüman halka indiğini vurguladı. 

5-Güneydoğu Genç İşadamları Derneği (GÜNGİAD) Başkanı Sn.Hakan AKBAL 

 Dernekler,STK’lar siyasetten uzak durmalı. 

 Ama doğru(çözüm süreci gibi) politikalar tüm STK tüm dernekler aktif olmalı. 

 Ağrı’da insanlar canlı kalkan oldular-Canlarını riske attılar barış huzur için. 

 Medya vurgusu. 

 Yatırım,Ekonomi,Sanayi,Turizm,Medya. 

 En büyük açık hava müzesi ama Mardin’den az turist çekiyoruz. 

 Asli meseledir. 

Medya’nın vurgusu birçok yerde karşımıza çıktı.Medya ile insanların bölgeye yönelik 

algılalarının yönetildiği,yanlış gösterildiği ufak bir olayı tüm bölgeye mal ettiği 

söyleniyor.Medyanın bu süreç üzerinde büyük etkisi olduğu oluşan kinlerin-algıların 

yöneticisi olduğu vurgulanıyor.Diyarbakır büyük bir açıkhava müzesi olmasına rağmen 

sorunlar ve medya yüzünden turist çekemiyor. 
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6- AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Sn.Muhammed AKAR 

 6-8 Ekim olaylarında Devlet aranıyor.Kamu düzeni Ekim olaylarında arandı. 

 Asgari ücretli biri için kömür almak zor. 

 Diyarbakır bölgenin kalbi. 

 Alevi-Ermeni-Süryani deyişleri. 

 Bölgeye en büyük yatırımımız çözüm sürecidir 

 Yargı-Anayasa-Emniyet vesayetlerini önce yok ettik.O yüzden geciktik çözüm 

için. 

 (Basın için)Bu vesayet sistemi temizlenmeden bişe yapılmaz. 

 Kürt Sorunu PKKlıların tamamen dağdan indiklerinde çözülür. 

 Yoksa kürtçe eğitim verseniz bile bu sorun çözülmez. 

 Apo içerde kaldıkça kutsallığı artıyor.Salınırsa mesela farklı olacaktır. 

Ak Parti ağzından bu kadar Alevi-Ermeni-Süryani gibi azınlıkları dillendirilmesi dikkatimi 

çekti.Basın için vesayet denmesi.Basın a birçok eleştiri yapılması dikkatimi çekti.Kürt 

sorununun ne zaman çözüleceğini bunun ölçüsü farklı söyleniyor.Yukarda da PKK silah 

bıraktığında çözüm olacağı söylenmişti. 

7- Diyarbakır Vali Yardımcısı Sn.Ahmet DALKIRAN 

Görüştüğümüz ilk devlet bürokratıydı.Bölgeden olmayıp bölgede görev yapan bir devlet 

temsilcisi yerel yönetimci olarak halinden memnun ve şikayeti olmadığını (baskı vs gibi) 

izledim. 

8- HDP Diyarbakır Milletvekili Sn.Nursel AYDOĞAN 

 Eşik açıldı. 

 İmralıya gidiş-gelişler  başladı. 

 Yol açıldı. 

 Askerler-Bürokratlar bırakıldı. 

 22 mart 2013 itibari ile çözüm süreci. 

 Hükümet gelişmeler yaptı. 

 Ama samimiyet olması lazım. 

 Operasyonlar pek yok. 

 Ağrı’ya 25 asker gönderilmiş. 

 Diyalog süreci bitmiş Müzakere süreci başlamıştır. 

 Müzakere sürecinin 2 hedefi vardı.1:sekreterya 2:bağımsız gözlemciler 

 Sekreterya gönderildi.(5 hükümlü Sn.Abdullah Öcalan’a yardım etmek amacıyla 

İmralı’ya gitti) 

 Bağımsız gözlemci grubu oluşturulmadı. 

 Bağımsız tarafsız izleme heyeti olsaydı Ağrı olayı açıklanırdı. 

 İngiltere’ye 2 defa gidildi 

 Çözüm ve Barış süreci seçime kurban edilmemeli. 

 Demokratikleşme=kürt sorunu 

 Her belge her bilgi devletin izniyle çıkıyor imralıdan. 

 Erdoğan dolmabahçeyi doğru bulmuyor. 

 Devlet adına müzakereleri kamu güvenliği müşteşarlığı ve mit yürütüyor. 

 Kürtlerin %100’ü çözüm ve barış istiyor. 

 Son 2 yılda 10000 genç gerillaya katılım sağladı. 
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 Katılımların çoğu üniversitelerden. 

 Önceden duygusal bir katılım vardı,şimdi bilinçli katılım sözkonusu. 

 PKK’yi tasfiye ve imha operasyonları devam ediyor. 

 Biz siyasetçiler kitlelere karşı farklı konusabiliyoruz ama siz bilimsel çalışma 

yürütüyorsunuz o yüzden evet bazı adımlar atıldı. 

PKK’nin ve Devlet’in attığı adımlar söylendi.Ak Parti’nin çok geç adım attığı hiç samimi 

olmadığı söylendi.Son 2 yılda gerillaya katılımın bilinçli şekilde üniversitelerden olması 

dikkat çekiciydi. 

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

YAPCIOĞLU 

 Silahlı olanlarla pazarlık yapılmaz 

 Siyasi müzakereyi terörist başı dedikleri biriyle yapıyorlar. 

 Hükümet eli altında olan biriyle görüşmek istedi. 

 Samimiyet eksikliği 

 HDP’nin barajı aşması zor. 

 Silahla bir hak aranmaz-sonuçtur ama mecburi değil. 

 HDP diyor ki sürecin mimarı imralıdadır. 

 Bize göre proje falan yok ortada. 

 Diyalog istiyoruz. 

 6-8 Ekim olaylarında 9 insanımız öldü.(HÜDA-PAR’a yakın kişiler) 

 6-8 Ekim olaylarında Adana Başkonsolosunun parmağı vardı. 

10- Demokratik Toplum Kongresi Divan Üyeleri Sn.Seydi FIRAT ve Sn.Musa 

FARİSOĞULLARI 

 Barışçıl demokratik temelde çözüm. 

 Deglerasyon somutlaştırılmalı. 

 Ağrı provakasyondu 

 AKP demokratik anayasayı geliştiremedi 

 Kutuplaştırma,baskı arttı. 

 Ne olursa olsun uluslararası hukuk temelinde demokratik bir çözüm. 

 Çok da negatif bir yönelim yok.(sürece karşı) 

 Çözümsüzlük çok daha büyük bir negatif etki yaratabilir. 

 Katırlar intihar etti? 

 Bir ateşkes süreci var.Karşılıklı anlaşma. 

 Gerilla eylem yapmayacak,Devlet de gerilla alanlarına operasyon yapmayacak. 

 Devletin samimiyetsizliği geri çekilme sürecini durdurdu. 

 Cizre’de Nihat , Ağrı’da 1 gerilla ve il başkanı öldü. 

 Kürt halkı hiçvazgeçmez. 

 Bunun yöntemi siyasi mücadeledir 

 Akp ve Cumhurbaşkanı sorunu idare etmek,süreye yayma politikası izliyor. 

 Şimdiye kadar hiçbir parti akp kadar sanş yakalamadı. 

 Örgüt Ağrı olayına misilleme yapmıyacak-sadece meşru savunmasına devam 

edecektir. 

 Modern Bilimciler bölgeye inip araştırma yapmalılar(sosyolog-pskologlar) 

 Açık müzakere olmalı. 
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 Taktik değil Stratejik kararlar alınmalı. 

11- Batman Valisi Sn.Azmi ÇELİK 

 Herkesin beklentileri var. 

 Herkesin fikir beyan etmesi güzel ama aktarım yapılırken doğru yapmak önemli zarar 

vermemeli sürece. 

 Asker kendi topraklarını koruyor.Ağrı’da olması için oradaydı. 

 Bu meseleyi çözeceksek kendimiz için çözeceğiz. 

 Sosyal bilimcilerin araştırma yapmaları.(bölge hususunda) 

 Çözüm süreci insanları heyecanlandırdı,umutlandırdı. 

 Artık ciddi şekilde yapılması,ötelenmemesi lazım. 

 İstanbul’da daha çok olay oluyor ama Batman’daki küçük bir olay medyada daha fazla 

yer alıyor ve tedirgin ediyor. 

 Ne kadar vergi o kadar yatırım diye bişe yok. 

 Anayasal Değişiklik ile özerklik istiyenler var. 

 Hasankeyf sular altında kalacak proje ilerliyor. 

12- Batman Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sn.Sedat GÜNEŞ, Yönetim Kurulu 

Üyeleri Sn.Ahmet AŞSIZ, Sn.Fahrettin EKMEZ ve Genel Sekreter Sn.Şeyhmuz İŞÇİ 

 Cizre’ye gittik medya da gördüğümüz hendekleri  görmedik. 

 Bir insanın bir işi olursa taş atmaz. 

 130 firma yatırım için bekliyor. 

 Para kazanırsa birşey olmaz. 

 Konuşulan herşeyin başarıya ulaşması lazım. 

 Kürt halkını dikkate almak. 

 Acabalar biterse bölgeye gelinir. 

 Şavasın galipleri olmaz. 

 Ok yaydan çıktı(hasankeyf için) 

 Ödemeler yapıldı , kamulaştırmalar yapıldı. 

 Büyüklerimiz öyle istedi. 

13- Batman Barosu Başkanı Sn.Ahmet SEVİM 

 Kimse toplum adına konuşamaz 

 Ama önde gelen görüşler vardır 

 100 yıl önce bazı kavramlar aynı şeyi ifade etmiyordu(kürtlük,müslümanlık) 

 Kkürtler bir başkası tarafından tanımlanmak istemiyor. 

 HDP’ye de Erdoğan’a da düşmez bu böyledir. 

 Her renkte her tende kürt var. 

 Anayasal güvence:Hem bireysel haklar hem toplumsal haklar.Bireysel hak:Kürtçe 

isim-kamusal alanda kürtçenin kullanılması gibi. Toplumsal hak:Kürdistani parti 

açabilme gibi. 

 Değiştirilemez maddeler diye bişey yok. 

 Kamuda kürtçe gerçeksel zorluktur. 

 AB’nin yerel yönetimler anlaşması pek de kürtler için bişey ifade etmiyor. 

 Devlet sürekli istikrar vurgusu yapıyor. 

 Koalisyon doneminde toplumsal gerilim yoktu 

 Sadece siyasallaştırma çözüm olmaz-Baraj olmamalı 
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 Günü birlik siyaseti takip eden doğruyu bulamaz. 

 Gençlik artık takım tutar gibi siyasi parti tutuyor. 

 Henüz devlet kendisiyle yüzleşmedi. 

 Askere alan-vergi alan-yargılayan ‘a bağlıyım.tabiki onu eleştirecem. 

 Öncesinde yüzleşme 

 Herşeyi parayla ölçmesi(tazminat örnekleri) 

 Yaşamın,sosyolojinin dayadığı bişeydir bu.Mecburi olarak bu durum geldi(çözüm-

barış süreci) 

 Belirleyici olan halktır. 

 Önce hukuk sonra devlet 

 Anadil sadece eğitim ile olmaz.Kamuda da kullanılmalı. 

14- Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Sn.İhsan ARSLANLI 

Batman tarihini kültürel bakış açısıyla bizlere tek tek müzelerde eşlik edip 

anlattı.İnsanlık vurgusu yapıp sorunların insan olmak ile çözüleceğini savundu. 

 

15- Siirt Valisi Sn.Mustafa TUTULMAZ 

 

 Olası olaylara karşı emniyet-asker herşeyini hazırlamıştır tatbikatlar yapılmıştır. 

 Siirt’te HDP yoğun ama bölmek istiyenler azınlıkta. 

 Süreç nihayete bağlanmalı 

 İç güvenlik yasası 2 hafta önce resmi gazetede yayınlandı henüz pratiğe dökülmedi 

 Terörü savunanalar bile çözüm sürecini bozulmasını istemiyor,Devlet adım atmasın ki 

biz örgütleneleim güçlenelim istiyorlar. 

 Kobane olaylarında devlet istese ilk gün silah kullanıp bitirebilirdi. 

 Neredeyse hiç silah kullanılmadı. 

 Kobane 6-8 Ekim olaylarından sonra yeniden risk analizleri-değerlendirmeler yapıldı. 

 Eskiden daha rahat telefon dinliyorduk. 

 Kurallar heryerde vardır ve kurallara uyulduğu takdirde orada disiplin olur huzur olur. 

Polisin yetkilerini az bulup daha fazla yetki istemesinden.Negatif bir dil kullanıp(terörist-

bölücü-hain) daha fazla kural istemesinden ve tüm hazırlıklarımız tamam herşeye hazırız 

dediği için Sn.Valimizle bu görüşmeden sonra barış için umutlarım kırılmıştı.Kural istemeyen 

bir halk ve daha fazla kural istiyen bir yönetici diye düşündüm? 

16- Siirt Vali Yardımcısı Sn.Bahadır YÖRÜK 

 Tillo ilçemiz inanç merkezidir. 

 Kürtlerin kültürel hakları pazarlık edecek meseleler değildir. 

 Anadil konusunda adım atılmadı.Adım atılmadığı için hangi tarafın samimi olduğunu 

göremiyoruz. 

 AB Türkiye’ye güzel adımlar attırdı.Katalizör vazifesi gördü hızlandırdı.Ama bir 

noktaya geldi durdu. 

 Yerel yönetimlerde kimse babasının parasını kullanmamalı: 1:Seffaf 2 : Mali denetim 

3: Hesap verilebilirlik. 

 Bilinçli çıkıslar için: PKK kuracağım devlette bürakrat olmak istiyorsanız gelin diyor. 

 Akademik eğitim için gidiyorlar. 

 Kobane olaylarında ne istikbarat vardı ne de halk böyle birşey bekliyordu. 

 İşi aşı olmayanı örgütlemek daha kolay 
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 Bölgenin dini liderleri var ama pasif durumdalar toplumun sorunlarıyla iç içe değiller 

 Diyanette irşad ekiplerivar ama medreselerin dışarıya etkisi olmuyor 

 Medreseler müdahele ederlerse terörü bitirebilirler. 

 Seyhlere karşı tehdit olabilir. 

 Çatısmazlık ortamı örgütün daha güçlü hazırlanmasına neden oldu. 

17- Tillo’nun önde gelen din âlimlerinden Şeyh Bedrettin Efendi 

 Hem dini hem insani açıdan çözülmesi gereken bir sorun-bizler dini açıdan bakıyoruz 

olaya 

 Dinimize sahip çıkmadığımız için olan şeyler 

 Mazlum tarafına geçilmeli –her azınlık mazlum olmayabilir- 

 Zülm vardı ve bu zülmü kaldırmak için isyan edildi. 

 İsyan edenlerde haklılık payı var 

 Faydalı olabileceğimizi düşünürsek aktif oluruz.Şahsi zararlarımızıda 

düşünmeyiz.Ama faydasız olacaksa aktif olmayız 

 Bazı kişiler bize durun daha konuşmanızın müdahele etmenizin zamanı değil diyorlar. 

 Dağdakiler kendileri gibi düşünmeyene zarar veriyorlar 

 Önceleden 7 ay irşad yapılırdı 

 İrşad vazifesine biraz ara verdik 

 Önce islam kardeşliği 

 İhtilafın nedeni araştırılmalı 

İslam’ı sahiplenip islam çatısı altında olduğumuz zaman hiçbir sorunun olmayacağını savunan 

seyh bedrettin.sorunun araştırrlması gerektiğini bazı hususlarda isyan edenlerin haklı 

oldukları bu haklılıkları araştırrırıp ortadan kaldırırması gerektiğini savundu.Bir önder olması 

sebebiyle aktif olun sorunun çözümünde dediğimizde ;istediğini fakat şuan pek faydalı 

olabileceğini inanmadığını eğer birgün faydalı olacaksa herşeyimle mudahele ederim 

dedi.Bazı kişilerin konusmaması için aktif rol oynamaması için uyardığını daha zamanın 

oldugunu söylediklerini aktardı. 

18- Siirt Barosu Genel Sekreteri Sn.Deniz DOĞAN ve Baro Saymanı Sn.Mahmut 

ERTEK 

 Bugüne kadar analar hep ağladı ama hep gariban analar ağladı. 

 Kürt halkının istekleri : Anayasal güvence ve alt başlıklarıdır 

 Bir statü problemi var. 

 Statülerinin tanınması isteniyor. 

 Türkiye kürtlerinin şuanda bağımsız bir devlet kurma hedefleri yok.Demokratik 

Cumhuriyet istiyorlar. 

 Ya hep ya hiç gündemde yok. 

 Evet,Birleşik tam bağımsız kürdistan için dağa çıkıldı. 

 Ama artık temel talep özgürlük ve eşitlik. 

 Mevcut faşizan yapıda anayasal hak verilse bile Türkiye demokratikleşmezse herhangi 

bir anlam ifade etmez. 

 PKK silaha ihtiyacı olmadığında silahı bırakır. 

 Başur(İrak Kürdistanı) hariç PKK egemenliği var kürdistanda. 

 PKK silah bırakmış olsaydı Kobanê’yi ışid alırdı –katliam- 

 Araplarda azınlık olma korkusu var-eğer kürdistan olursa- 

 Demokratik mücadele sadece silahla sadece silahla mücadele değildir. 
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 Evet şuanda bir çatışmasızlık var. 

 Silahların susması çok önemli.Silahlar konuştuğunda masa başında kimse konuşamaz. 

 Suçların hesabını herkez vermeli.verecek. 

 Türkiye devleti samimiyet testisini geçemedi. 

 Kendiliğinden verilmez zaten o haklar 

 Kendiliğinden emek-işçi ezilen hakları verilmediğini biliyoruz. 

 Kobane olayları için-gelip dışarıdan proveke edilmesi bilgisine sahip değiliz. 

Evet verilen ve verilecek bazı haklar olduğu vurgusu yapıldı.Bu hakların kimse tarafından 

verilmediğini mücadele ile istek ile talep ile alındığını alınacağını savundular.(bu konuya 

sonuçta yoğunlasılacak).Tüm ümitsizliklerine rağmen bir çatışmazlık ortamı olduğunu 

söyleyip adım atılacaksa hemen şimdi atılması gerektiğini çünkü “silahların konuştuğu yerde 

kimse masa başında konusamaz” bir gerçekliktir denildi.Mevcut  

19- DBP Şırnak İl Eşbaşkanı Sn.Salih GÜLENÇ, HDP İl Eşbaşkanı Sn.Sekvan KILINÇ, 

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

Belediye Başkanı Sn.Ramazan UYSAL 

 Gerillalar bizim çocuklarımız ve  30 yıldır pikniğe çıkmadılar. 

 90lı yıllara dönülmek isteniyor şuanda. 

 Gerillalar çekilirken zorluk yaşandı. 

 Halklar arasında bir sorun yok. 

 10-20 yıldır olmayan yerlere kalekollar yapılıyor. 

 Bilgimiz yok ama olması gerekiyordu(PKK-Devlet arasındaki ateşkes anlaşması 

sorusuna) 

 Umutlarımız kırılmak üzere 

 Askerlerin sınıra gitmesi hayra alamet değil. 

 HDP-DBP Sn.Öcalan’a bağlıdırlar. 

 Devlet barışa hazır değil. 

 Bugün 8 şehidimiz var(Kobane-Şengal-Suriye) ama Efkan  Ala’nın 2 gün önce 

yayınladığı genelge yüzünden cenazeler Türkiye’ye alınmıyor. 

 AKP’nin niyeti kendi iktidarını ayakta tutmak. 

 Son 12 yılda ateşkesler olmasaydı(Pkk ateşkes yapmasaydı), AKP inerdi. 

 Baskı üzerine:”Şırnak’ta 42 tane AKP a.adayı çıktı. 

 Siyasetçiler baskı görüyor.(Benim 20den fazla dosyam var) 

 Siyaset yapan tüm arkadaşlar c.evine girdi. 

 %86 barış isteniyor 

 Gelen 8 barış üyesi gözaltına alındı-bunlaarın içinde 60 yaşında anne de var. 

 35bin gerilla 8bin asker 8bin korucunun hayatını kaybettiği söyleniyor. 

 Kürt halkı meşru değildir. 

 Meşru olmayan bir halk muhattap alınırken ne kadar samimi olunduğunu bilemeyiz. 

 Öncelik çatışma riskinin azalmasıdır 

 Fabrikanın olmadığı yerde sınır ticareti olur tabi. 

 Devlet adına hükümet  bir taraf(tır)(olmalı),Pkk diğer taraftır. 

 HDP ,Pkk ile bir değildir.Heyet aracıdır. 

 Görüşmeler müzakereler devletin kontrolü altında yapılıyor. 

 Bu halk açlıkla terbiye edilmek istenilip korucuğa itildi.Devlet kürt halkını kendine 

mecbur etti. 

 2 yıldır cenaze gelmiyor. 
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 Herkes bu anayasanın darbe anayasası olduğunu söylüyor. 

 10 madde imralıda oluştururmuştur.(dolmabahçe mütabakatı) 

 Hazine yardımını alamıyışımız fırsat eşitsizliğidir. 

 Demokratik çözüm için barajı asmamız lazım 

 Çözüm sürecini bozan taraf olmayacağız 

 Silahsızlanma ile ilgili zemin yok. 

 Ortadoğu kurtlar sofrasıdır 

 1 gün silahsız olursanız sizi yerler. 

 Samimiyetin olmayacığını bildiğimiz için 3.heyet istiyoruz. 

 Israrla süreci bozmaya yönelik hareketler var 

 Hükümet devlete hakim değil.Yine çeteler var-derin devlet var 

 Koruculuk acilen kaldırılmalı 

 2gün içinde korucuların silahlarıyla 6 kişi öldü. 

 6-7 ekim olayları çıkmasaydı daha kötü olabilirdi. 

Genel anlamda halen devam eden sorunları ve geçmişteki sorunlar için atılmayan adımları 

dillendirdiler.Pek umutlu değiliz ama barış için elimizden geleni yapıyoruz dediler. 

20- Cizre Barosu Başkanı Sn.Nuşirevan ELÇİ ve MAZLUM-DER Şırnak Şubesi 

Başkanı Sn.Abdullah EKİNCİ 

 Barış süreci inancı %10’un altına indi. 

 Bu oran Cizre’de %1 

 Öcalan’a inanç insanları durduruyor.susturuyor. 

 Bu sürecin bozulTürması çok ciddi olur. 

 Mitingler proveke edilebilir. 

 Güney Kürdistan(Irak Kürdistanı) varken kürtler Türkiye’de TBMM’ye girmek 

istiyor. 

 Kürt sorunu olmasaydı bu yerel yönetimler meselesi çoktan çözülmüştü. 

 Türk halkı sorgulama noktasında değil. 

 Neden zenginlerin,albayların oğulları ölmedi-tabi kimsenin ölmesini istemeyiz- 

 17 Aralık’tan sonra ipler orduya kaldı –Ordu şımartıldı. 

 Herzamankinden çok darbe ihtimali var. 

 PKKnin suriye-şengal kolu bile var. 

 Cenazeler geldikçe dağa gidişler artacak. 

 Hali hazırda bir savaş var. 

Bu görüşmemizde en ilginç dialoglar çözüm sürecine olan inanç oranlarıydı ve bu düşük 

oranlara rağmen halkın sessiz sakin bekleyiş içinde olmasınıda Abdullah Öcalan’a olan 

inanca bağladılar. 

21- Midyat Kaymakamı Sn.Oğuzhan BİNGÖL 

 Türkiye’de oluşan problemlerin iletişim sorunlarından ortaya çıktığı fikrindeyim. 

 18 yaşında bir genç spor bakanı olmalı. 

 Biz en iyisini sizin adınıza karar verebiliriz düşüncesi yanlıştır.(gençler-kürtler veya 

süryaniler için) 

 Suriye’li misafirlere 6 milyon harcama yapıldı. 

 Bölgenin mağdurlarına sarılmak en büyük çözüm 

 Şengal ve suriyeden ezidi misafirlerimiz var. 



14 
 

 Pkknin inanç gruplarına(süryani,ermeni) yönelik bir tehditi bize iletilmedi. 

 Eğer midyata hristiyan bir kaymakam atanırsa güvenlerinin kazanırsınız. 

 Bölgenin logomotif kesimi süryanilerdir. 

 Ben olsam kaymakamlığı kapatırdım. 

 Yerel yönetimler konusunda çok geç adım atıldı. 

 Ama büyükşehir yasasıyla adım atıldı. 

 6-7 Ekim olaylarını organize edenler iç güvenlik yasasının mimarlarıydı. 

 Eskisi gibi ilkeli mücadele yok.şimdi özel alanlara lojmanlara bile saldırı yapılıyor. 

 Askeri havaalanları halk için kullanıma açılmalı 

 Bölgeye yönelik pozitif ayrımcılık yapılmalı. 

Kaymakam beyle suriye mülteci kampında görüştük.Bölgenin sınırları dışındaki Suriye’li 

Irak’lı kardeşlerinin olduğunu ve onlarla iletişim içinde oldukları gerçeği ile Suriye’li 

misafirler,Ezidi’ler hakkında neler yapıldığı nasıl uygulamalar olduğunu konuştuk.Ayrıca 

bölgenin görmezden gelinmeyecek bir gerçeğide süryani ve ermeniler olduğu için onlara 

yönelik ne gibi çalışmalar olduğunu görüştük. 

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

Sn.Ayhan GÜRKAN 

 Bölgede barışı en çok istiyen halk biziz. 

 Bizim de sorunlarımız sıkıntılarımız var : 

 Ben polis olamıyorum-kaymakam olamıyorum,askerliğimi yapıp vergimi veriyorum. 

 Yeni klise yapamıyorum Dilimi öğretemiyorum. 

 Ben bu toprağın sahibiyim. 

 Mardin’in kurtuluş günü yok-işgal altına girmedik—devletten yanaydık- 

 Azınlık statüsünde bile değiliz. 

 Çanakkalede Ermeniler-Süryaniler şehit sayılmadı. 

 Komşu ülkelerde resmi dil (Kürdistan-İran-Suriye-) 

 Özür dilenirse eğer birdaha Maraş-Sivas olmaz. 

 Daha ayağında çarık varken yoldaki dikenleri ez ki oğlun yalın ayakla rahat 

yürüyebilsin. 

 Kürtler kadar kalabalık-güçlü değiliz. 

 Kürt halkı için çok şey değişmesi lazım ama süryaniler için anayasa gerekmiyor. 

 Ciddi tehditler alıyoruz ama turizm için güvenlik önlemlerini gizliyoruz. 

Bölgenin sadece müslümanlardan oluşmadığını çok farklı çok renkli toplumların olduğunu 

görmemiz için önemli ziyaretlerden biriydi.Süryani toplumunun sorunlarını farketmemiz 

beni;islam çatısı altında birleşelim barışalım da islam adına bu insanlara yapılan onca 

zülmden sonra nasıl kabul edecekler?sorusuna itti. 

23- Kızıltepe ve civarında yerleşik KİKAN Aşireti liderlerinden Sn.Vedat 

TİMURAOAĞOLU(2) ile Sn.Mehmet TİMURAĞAOĞLU(1) (AK Parti Mardin Millet 

Vekili Aday Adayı) 

 Mardin’de kürt-arap-ermeni-yezidi-süryani-yahudi halkları var. 

 Mardin %83 üzeri kürttür. 

 Ümmetçi bir anlayış ile çözülebilir. 

 Bağımsız bir devlet kurmak isterseniz eğer insanları dinden uzaklaştırmanız gerek(pkk 

bunu yaptı) 
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 En yozlaşmıs kürtler Suriye’de, en tutucuları Irak’ta. 

 Pkk bir sonuçtur. 

 Kürtlerin hepsinin temsilcisinin Pkk olarak görülmesi bir sorundur. 

 Pkk olmasaydı da bu haklar verilirdi. 

2 

 Türkiye’de 25 milyon Irak’ta 5 milyon toplamda 40 milyon kürt var. 

 Konuşunca arada kalabilme ihtimali var. 

 Yerel halk bu barış sürecine mutlaka dahil olmalı. 

 Hizbullahın çadır kurmayınca “intikam alacam” mesajını verdiğini ben anlarım siz 

anlamassınız.O yüzden bilenlerim halkın aktif olması lazım. 

 Ağrı provakasyondur bilgisini aldım. 

 Pkk olmasaydı bu haklar olmazdı. 

 Birgün benim istemediğim birşey vermediler. 

 Pkk olmasaydı biz burda kürt var diyemezdik 

 AKP sessiz devrim yaptı. 

 Hristiyanlar cizze ödemek,.devlet klise yapmak zorundadır. 

 Din makamları özerk olmalı. 

 Almanya çetelerini temizledi- İtalya gladyosunu çözdü. 

Görüşmenin en dikkat çekici noktası hizbulahın çadır açmama konusuydu.Burda belkide yerel 

sorunları yerel halk çözebilir.Yerel dinamikleri en iyi yerel halk bilir diyip yerel yönetimlerin 

yerelden güçlendirilmesi sonucuna varılabilirdi. 

24- Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sn.Tabip GÜLBAY 

 Üniter devlet yapısı bozulmadan yerel yönetimler güçlendirilmeli. 

 Kalkınma ajansları tamda yerel yönetimlerdir. 

 Belediyebaşkanları,valiler aynı masada oturup şehirleri hakkında ortak karar alıyorlar. 

 Akil heyeti ilk buraya geldi.(Yerel yönetimin önemi vurgusu) 

25- Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Şanlıurfa Şubesi Başkanı 

Sn.Mehmet Sadık SADE 

 Geçmişte yatırım eksikliği. 

 Bürokrasinin bu bölgeden olması gerekiyor. 

 “sorun”olduğu yerde teşvik daha çok olmalı. 

 Diyarbakır ile Lice arasındaki teşvik aynı oranda olmamalı. 

 Sahaya inmen lazım..Ankara’dan Ş.urfa yönetilmez. 

 Bölge M.vekilleri Ankara’da. 

 620 bin Suriye’li var Urfa’da. 

 G.Doğu’nun en huzurlu ili. 

 Feodal bir yapı hakim.Aşiretlerden kim hangi partiden aday olursa o partiye 

kayıyorlar. 

 Sırf  Belediye Başkanımız halen Vali olduğunu sandığı için tepki olarak Hdp’ye oy 

verecek insanlar var. 

 Yerel yöneticilerin yerel dinamikleri iyi bilmesi lazım. 

 12 yıldır istikrar görüyorum. 
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26- Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sn.İbrahim 

ULUDAĞ, Sn.Halil AKKAYA ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Murat İMAMOĞLU 

 Tamamen süreci destekliyoruz.Bizleri yakından ilgilendiriyor. 

 Ekonomik faaliyetlerin aksayan yönleri var. 

 Baraj %5’e indirilebilirdi. 

 Bölgedeki memurlar korucular 2 kat maaş alıyorlar o yüzden savaşın bitmesini 

istemiyorlar.Korucular maaşlarından vazgeçmek istemiyor. 

 Avrupa ülkelerinde sınır ticareti ekonomideki oranı %40. 

 Kalekollar karakollar ne halk ne de hükümet tarafından şekilleri belirleniyor.bunları 

3.el yapıyor. 

 Bu savaşta 2 milyar dolardan daha fazla gayri meşru rant elde ediliyor. 

 Bu çözümü o rant sağlayanlar değil ezilenlerin bitirmek ister.O yüzden bizler 

bitireceğiz. 

27- Merkeze bağlı Mağaracık Köyü’nde Dügerli Aşireti Lideri Sn.Nihat YILDIRIM 

 400-500 yıl önce yerleştik-Türkmenlerden gelmeyiz. 

 Sürekli devletten yanaydık. 

 2 dönem MHP yi destekledik-son 12 yıldır AK Parti- 

 Barışı daima istedik-şuanda da istiyoruz. 

 Yakın sürede sürecin sonlandırılması-nihayete erdirirmesinden yanayız. 

 Bu süreçte ve gelecekte bölgede kamuya atananlar eğitime tabii tutulmalıdır. 

 Bu eğitim sadece kürtçe değil.Bölgenin devlet adamlarına bakış açısındaki 

hassasiyetinden dolayı hal-hareket eğitimide alınmalı. 

 M.vekillerini dövmek,gaz sıkmak,askerden işkence görmek bizi rahatsız ediyor.Benim 

aşiretimin sorunu yok ama genel anlamda bir “sorun” var. 

 Süreçten umutluyuz ama devlet sadece bir zümreyi muhattap alıyor. 

 “Katırların intihar” olayında hükümet yapmamıssa bile bunun önlemini almalı. 

 Pkkliler Apo’nun değişiyle oturup kalkarlar. 

 Medyada izlediğimiz kadarıyla Ağrı’da HDP yi haklı buluyoruz.(G.kurmayın teşekkür 

etmesi) 

 O tür provakasyonları yapan devlet olmadığı gibi,bayrağı indirende kürt değil pkk 

değildir.hepsi provakasyon. 

 Hakkari-Şırnak-Ağrı da feodal yapı daha güçlü burda o güç yok artık. 

 Ağalık kolay değil-Başlık parası 30-40 yıl önce bitti. 

 Batı halkı bizi kabullensin. 

28- MHP Şanlıurfa İl Başkanı Sn.Mahmut GÜNEŞ 

 Kürt sorunu yoktur terör sorunu vardır. 

 Buralarda türkmenler asimile olmuştur. 

 Ankara’da ne diyorsak Şanlıurfada’Da onu diyoruz.(Parti olarak) 

 AKP geldi Türk-Kürt diye ayırdı-oy almak için- 

 Silah bıraksınlar,suçlular suçunu çeksin suçsuzlar topluma entegre olsun. 

 Resmi dil = ortak dil Türk dilidir. 

 Bölgede Asker-Polis’in sosyal hayatı yok. 

 HDP ile sorunumuz yok.Silaha,teröre bulaşanlar düşmanımızdır. 

 Bu sınırlar içinde olan herkes Türk milletidir. 
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 Kürtlerin hakkını isterseniz yarın öbürün Araplarda ister. 

 Süreci Kandil-İmralı-Hükümet yürütüyor. 

 Madem ülkenin refahı için yapılıyor neden ülke bilmiyor? 

 Oslo’daki görüşmeleri neden biz bilmiyoruz. 

 HDP AKP’yi tehdit ediyor “Açıklarım” diye. 

Mağaracık Köyü’nde Dügerli Aşireti Üyesi 

 Hükümet burda bizlere arazilerimiz için kolaylıklar sağlıyor. 

 Köyde Ak Parti’den başka partiye oy veremiyoruz. 

 HDP’yi şuan desteklersek bile köyde oy veremeyiz.Dışarda olan akrabalarımıza 

iletiriz onlar oy verirler. 

Ceylanpınar sınırı-Serekaniye(Rojava) sınırı Öğretmenevi işletmecisi 

 Bu sınırlar daha önceden yoktu. 

 Ordakiler ile burdakiler akrabadır. 

 Oraya yapılan saldırı buraya yapılıyor kabul ediyoruz. 

 Fiziksel oalrakda düşen bomba-fişek lerden hisediyoruz. 

GEZİ GÖZLEMLERİ 

Geziye başlamadan önce SASAM’da SASAM Başkanı Sn.Süleyman ERDEM ile yaptığım 

küçük görüşmede bölge önyargısının herkeste olduğu bunun için güzel bir çalışma olduğunu 

ama bazı vali yardımcıları ile yaptığı görüşme sonucunda halen Şırnak’a gidip gidilmemesi 

gidilince kiminle görüşülmesi konusunda çekinceleri olduğunu aktardı. Görüşmeler 

konusunda ben ve Hakkârili bir arkadaşım görüşmeler konusunda yardımcı olabileceğimiz 

gibi projeye katılan diğer arkadaşların korkularının-yargılarının giderilmesi için elimizden 

geleni yapacağımızı söyledik. Emniyetin sürekli yanımızda olacağını eskortluk dahi 

yapacağını söyleyince açıkçası biraz korktum çünkü bölgede polis-askerlere dahi kişisel 

anlamda bir öfkenin olmadığını o kurumsal kimliklere karşı bir öfkenin olduğunu bölge insanı 

olduğumdan biliyordum. 

Diyarbakır da ilk günümüzde bir “akrep” bize eşlik edip eskortluk yaptı ve beklediğim gibi 

halk bize bir devlet memuru gözüyle bakıyordu. Ayrıca bu eskortların oluşacak bir 

olumsuzlukta daha çok tepki çekeceğini ve olmaması gerektiğini başkanıma ilettim. İlk 

durağımızda arkamızda bir zırhlı polis aracıyla hareket etmemiz önyargılarını kırmak isteyen 

arkadaşlar için pek faydalı olmadığını düşünüyorum. Normal bir polis aracının bize eşlik 

etmesi ilk defa bölgeye gelen arkadaşların kendilerini güvende hissetmeleri için faydalı 

olabilirdi ama bir zırhlı polis aracı ters etki yaptı bence. 

Diyarbakır’da saatlerce dolaşıp birçok yeri atlayıp tarihi-turistik yerleri bitiremememiz 

Diyarbakır’ın tarihini kültürünü yeterince anlamamıza neden oldu. Sahabe türbeleri Ulu Cami 

ve camiler.Farklı minare yapıları çok yüksek bir inanç turizminin olabileceğini fakat şuanda 

öyle bir uygulamanın olmadığını gördük. 

Batman’da petrol kuyularını görüp “ahh benim zengin ülkem” dedik. Baştaki “ahh” o 

zenginliği kullanamamamız ve hak ettiğimizden daha azını aldığımız içindi. Hasankeyf’i Vali 

beyle görüşüp gidip gezince ekoloji-doğa-güvenlik-baraj-tarihin yok olması- konularına 

yoğunlaştık. Hasankeyf’i sular altında bırakacak olan baraj güvenlik barajı (örgütün geçişini 

engellemek) adı altında işleyecekse eğer evet konumuz ile çok ilgiliydi. Hasankeyf bir tarih, 
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bir kültür ve bu mesele yüzünden sular altında kalacak ayrıca 30 yıldır süren savaşta o 

dağlarda ağaçların ormanların ceylanların hayvanların ne kadar zarar gördüklerini düşündükçe 

ekolojinin doğanın yine biz insanlar tarafından ne kadar ötekileştirdiğimizi 

önemsemediğimizi gördük. 

Siirt’te Sayın Vali Bey ile görüşürken yediğimiz fıstıklar ile yeniden bölgenin zenginliğini 

düşündük. 

Siirt’te bir inanç merkezi olan Tillo ilçesine geçerek medrese ziyaretlerinde bulunduk. Var 

olan atmosfer ve 2 büyük zâtın türbeleriyle buranında bir inanç turizmi merkezi olabileceğini 

gördük. 

Siirt’te polis evinde yediğimiz yemek önemliydi çünkü bölgenin olaylardaki bir tarafı olan 

polisler arasındaydık ve yaşamlarını bir nebze inceleme fırsatı bulabildik. 

Deliklitaş vadi manzarası örneği ile dünyada hiç eşi benzeri olmayan güzelliklerin burda 

ülkemizde olduğunu ama nedense bilmediğimizi bunun nedeninin kimilerine göre terör 

kimilerine göre devletin isteyerek yatırım yapmaması kimilerine göre yerel yöneticilerin iyi 

reklam yapamaması olarak ön plana çıktığını biliyoruz. 

Siirt-Şırnak yolu, yaptığımız görüşmeler ve kendi aramızda aldığımız toplantı sonucunda 

güvenlik gerekçesiyle(Asker’in“biz sizin güvenliğinizi sağlayamayız“ deyişi) Midyat 

üzerinden uzun yoldan gidildi. Oluşan tedirginlik yüzünden neredeyse Şırnak programımızı 

iptal edecekken bölgeden olan arkadaşların sakinleştirme amaçlı söylediği sözler pek etkili 

olmasa da bazı arkadaşları rahatlattı. Yol boyunca emniyet güçleri ve jandarma ile irtibatta 

kalındı. Gece vakti yanlışlıkla Cizre’ye girilince polis zırhlı araçlarla önümüzü gelip aracı 

durdurdu ve otele kadar eşlik etti. Buraya kadar olan konuşmalara şahit olamadım ama 

Şırnak’ta otelin önünde Şırnak polisinin Başkanımıza “Burada gezilecek pek yer yok. 

“Cizre’de de gezilecek bir şey yok” diyip resmen neden geldiniz sözleri çok dikkatimi çekti 

ve bölgeye gelinmesini istemeyen güçler mi var düşüncesinden kendimi alıkoyamadım. 

Cizre’de dolaşırken ısrarla Mem û Zin türbelerine gitmeyi programda olduğunu vurgulamama 

rağmen Cizre polisinin “orası uzak, diğer mahallede, gidersek taş atarlar” deyişleri sonucunda 

doğal olarak rehberimiz bizi oraya götürmedi. Ama etraftaki insanlara sorunca türbenin 

hemen arka sokakta, yürüyerek bile gidilebileceğini öğrenince acaba neden polisin öyle bir 

tavır sergilediğini sorgulayıp pozitif bir şey bulamadım. 

Yol’da jandarma tarafından kimlik kontrolüne tabii olduk. Başkanımızın “biz içişleri 

bakanlığının desteklediği bir projedeyiz” diyişine sert ve hoşgörüsüz bir şekilde “beni 

ilgilendirmez kimliğinizi verin” diye çıkışan komutan görmemiz hepimizi üzdü. Bize karşı 

böyleyse normal vatandaşlara nasıl davranıyordur diye sordum kendi kendime. 

Mardin ve Midyat’ta muazzam bir kültürel tarihin ,manastırlarıyla olağanüstü bir inanç 

tarihinin olduğunu,sokaklarında gezerken bile insanın kendini farklı ama aslında doğal 

hissettiğini gördük. 

Şanlıurfa’da yine büyük bir inançt turizminin olabileceğini bunun kısmen uygulandığına şahit 

olduk. 

Hep merak ettiğimiz, filmlerde dizilerde izlediğimiz feodal yapının olmazsa olmazı “aşiret” 

ziyaretinde bulunduk. 
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Ceylanpınar’da ki büyük çiftlik-Serekaniye sınırı ve karşıdaki YPG-TEVDEM  bayrağı-

Akçakale sınır kapısı-Harran ve yöresel kıyafetleri-Göbekli tepe ve tarihin başlangıcı çok ilgi 

çekiciydi. 

Gittiğimiz her görüşmede çok sıcak ve çok samimi karşılandık.Bunun nedeni herkesin 

barışı,huzuru istemesidir.Herkes olusacak barışta veya savaşta etkileneceğini bildiği için 

barışta bir tuzunun bulunmasını istermişçesine bizim sorularımıza cevap verdiler. 

ÖNGÖRÜLER 

Savaştan rant sağlayan küçük ama güçlü kişiler haricinde çatışma ortamının yeniden 

gelmesini isteyen olmayacaktır. Küçük ama güçlü kişilere-gruplara karşı halkların 

samimiyeti, inancı ve barış açlığı galip gelmeye çalışacaktır. 

Ama bu özel ve çok önemli konular sadece seçimden seçime gündeme alınmaya başlanırsa. 

Siyasetçiler insanların canlarını, annelerin gözyaşlarını hiçe sayarak üzerlerinden siyaset 

yürütmeye devam ederse ve seçimlerde insanların iradesi herkesin “darbe anayasası” diye 

söylediği ve değiştirmek için uğraşmadıkları bir yasa yüzünden yok sayılırsa bir iç savaş 

kaçınılmazdır diyebiliriz. Önemli olan oluşan savaştan sonra barış olabilir mi olamaz mı 

sorusudur. O zamanda zaten 30 yıldır savaş yok mu diye düşünüyor insan. Hayır illa ki iç 

savaş dediğimiz bir şey olacak ondan sonra barış olacak dersek eğer o barışın içini doldurup 

Kürt halkının ne istediğine bakmalıyız. PKK’nin ve Kürt halkının bağımsız bir devlet 

(Kürdistani partilerin ağır eleştirisine) istemediğini tüm görüşmelerimizde gördük. Özerklik 

ise cevap o zaman 30 yıldır toprağa düşen canları bir savaşın şehitleri olarak anıp barış 

müzakeresi buna göre yapılmalı ve gerekirse özerklik de tartışılabilir. 

Geç de olsa dağlardaki silahlar sustu ve suskunlukları devam edecek, savaş ya mecliste ya da 

sokakta devam edecek. Herkes artık silahlarla bir şeyler kazanamayacağını dünya ortamının 

buna uygun olmadığını görüp ona göre hareket edecek ve herkes iyi taraf olmaya çalışacaktır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 BENİM İÇİN SORUN NE ZAMAN BİTER? (BARIŞ SÜRECİ NE ZAMAN BAŞARIYA 

ULAŞIR?) 

 

Kimileri için silah tamamen bırakıldığında, kimileri için PKK tamamen bitirildiğinde ortada 

sorun kalmaz. Benim için ise ne zaman Türkiye’nin batısında bir yerde dolmuşta Türkçe 

bilmeyen nenemle telefon ile Kürtçe konuştuğumda insanların beni aşağılayıcı ötekileştirici 

ve dövecekmiş gibi bakışları yerini normal konuşuyormuşum gibi davranmaları sorunun 

olmadığının kanıtı olur. Bu sadece bir örnek burada anlatmaya çalıştığım Kürt’lerin bu 

ülkenin en büyük gerçeklerinden birinin olduğu ve bir dilleri bir tarihleri bir kültürleri olduğu 

gerçeğidir. 

Yıllarca nasıl devlet-sistem Türkiye insanlarına medya-basın organlarıyla, kitaplar, dergiler, 

seminerler ve konferanslar yoluyla Kürt’lerin olmadığını, onların kuyruklu olduklarını, vatan 

haini olduklarını, dillerinin çalıntı olduğu, Türkçe ve Arapçadan kendilerine bir dil 

uydurduklarını öğretmişse, algı oluşturmuşsa. Şimdi de gerçekler için o operasyonları yapmalı 

kendi bozduğunu düzeltmeli ve tüm bu malzemelerle Kürt gerçekliğini Türk halkına 

anlatmalıdır. Böylece daha kolay adımlar da atılabilir olacaktır. 

Pratik adımlar tam burada kendini gösterir. Yani devlet Abdullah Öcalan ile görüşürken bir 

yandan da kürdün dilini yok saymamalı ya da benim cezaevine gönderdiğim mektup 
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“güvenlik gerekçesiyle” içeriye alınmazlık olmamalı. Toplumun, Yaşamın her alanında 

birlikte hareket edilmeli. 

 

 ANAYASAL GÜVENCE  

Yukarda belirttiğim halklara Kürt halkı gerçeği yansıtılmadıkça istenilen anayasa değiştirirsin 

yine çözümün olamayacağı düşüncesindeyim. Ama tabiî ki bu gerçekliğin yavaş yavaş tüm 

Dünya’ca bilinmesi artık ortak yaşanılan Türkiye topraklarında da Anayasal güvence 

taleplerini artırıp geciktiğini vurguluyor. 

TRT(6) kürdi için şuan anayasal bir güvence yok. Bu hükümetin açtığı Kürtçe TRT kanalı 

yarın gelecek olan başka hükümet tarafından kapattırılıp tüm çalışanlar suçlu olarak 

nitelendirilebilir.Çünkü şuanda resmi olarak öyle bir dil yok ve bazı mahkeme kayıtlarında 

bilinmeyen bir dil olarak geçiyor Kürtçe.O bakımdan acilen Anayasal değişiklikler yapılıp 

anayasanın içerisine bu topraklarda yaşayan her etnisite,dini azınlık ve inanç gruplarının tek 

tek isimleri yazılı olmalı.Tüm etnisiteler için Anayasal hak olarak resmi dilin yanında ana 

dilde eğitim verilmeli ve devlet destekli olmalıdır.Akademik boyutta dillerin yaşaması için 

çalışmalar yapılıp desteklenmesi gerekir.Kamu kurum kuruluş çalışanları(güvenlik birimleri 

dahil) gönderildikleri bölgelere gitmeden bölgelere göre temel eğitime tabii 

tutulmalıdır.(örneğin:Kürtçe,Halka karşı hal hareket) 

 DEMOKRATİK ZEMİN(PKK GERİLLALARIN TOPLUMA ENTEGRESİ) 

Bir siyasetçinin “sayın” dediği için soruşturma açılan, siyaset yaptığı için onlarca davası olan, 

ülkenin %10unu temsil etmeyene kadar meclise girilemeyen,%9ların iradesinin hiçe sayıldığı 

bir zeminde PKK gerillaları silah bırakıp topluma indiklerinde hepsi hemen cezaevlerine 

girerler. Demokratik zeminin oturulup konuşulması için silahın olmaması gerektiği gibi. 

Silahın da susması için demokratik bir zemin oluşması gerekiyor. Ateşkes 

sürecindeyken,bölge çatışma görmüyorken cenazeler gelmiyorken hemen demokrasi için 

çalışılmalı,anti-demokratik maddeler anayasadan çıkarılmalıdır. 

 BÜROKRATLAR, DEVLET ADAMLARI, VALİLERİN VE ÜSLÜBLARI 

Sürecin hassasiyeti, toplumların empati zorlukları göz önünde bulundurularak özellikle valiler 

dikkatli olmalılar. Görüştüğümüz hiçbir vali yardımcısı, emniyet mensubu, siyasetçi; 

görüştüğümüz valiler kadar sert ve hararetli konuşmadı. Bir barış süreci olmasına rağmen ve 

Pkk bunun bir tarafı olmasına rağmen valiler halen “terörist bebek katilleri vatan hainleri” 

gibi söylemleri bırakmıyorlar. Herkes pozitif dil kullanmalıdır. 

 EKONOMİNİN TARAFI 

Görüştüğümüz hemen tüm ekonomiciler iş adamları süreçten memnun ama hepsi insanlara iş 

verirseniz taş atmazlar, işi olanı örgütlemek zordur gibi söylemlerde bulundular. Bence bu 

çok tehlikeli ve kısa vadeli bir görüş. İnsanlara haklarını vermeden taleplerini karşılamadan 

susturmak için iş verirseniz fabrika açarsanız yarın daha büyük bir sorunla karşılaşabilirsiniz. 

İnsanların taş atmaması için değil de devletin görevi olduğu için ekonomik yatırım yapılıp 

turizme açılmalı. Bölgenin kalkınması için devlet ve yerel yöneticiler ellerinden geleni 

yapmalı reklam-tanıtım’a destek vermelidirler. Bölgenin ve bölge insanının kalkınması tüm 

siyasi çıkarlardan önde tutulmalı, hükümet kendi belediyelerine verdiği desteği bölgedeki 

muhalefet belediyelerinden kaçırmamalıdır. 

 PKK VE DEVLET ÖZÜR DİLEMELİ 
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PKK gerçekleştirdiği eylemlerde etkilenen tüm sivillerden, Türk halkı ve Türkiye 

halklarından özür dilemelidir. 

Devlet dayattığı köy boşaltma, koruculuk tan dolayı. Gerçekleştirdiği operasyonlardan (derin 

devlet-mit vs dâhil) etkilenen-ölen-yaralanan-kaybolan – tüm halklardan ve Kürt halkından 

özür dilemelidir. 

Geçmişle yüzleşmeden çözüme ulaşılmaz. Bölgede AK Parti’li HDP’li HÜDA-PAR’lı herkes 

devletin Kürt halkına zamanında zulmettiğini söylüyor. 

 TERÖR-TERÖRİST 

30 yıldır süren olayları bir terör olayı olarak görmek sorunu çözmez. Bir savaş olduğu 

kabullenmeli ve karşı tarafın PKK olduğu bilinmelidir.Böylece yapılacak müzakereler 

atılacak adımlar daha kolaylaşacaktır.Türk toplumu daha fazla insanın ölmemesi için bunu 

kabul etmelidir. 

 HAKLARI ALDIM-VERDİM 

Verilen yada alınan haklar bir tarafa göre mücadele ile kazanıldı(HDP ve çevresi) diğer tarafa 

göre verildi(AK Parti ve çevresi) başka bir görüşe göre ise sosyolojik olarak böyle 

gerekiyordu taraflar kim olursa olsun verilen haklar verilecekti.Oluşması gereken haklar 

oluştuktan sonra bu çok tartışılmamalı oluşan sonuca bakılmalıdır. 

 

 PKK BİTİRİLMELİ Mİ? 

PKK gerçeği kabullenmeli ve tasfiye hareketlerine son verilmelidir. PKK hareketinin 

kaynağının Kürt toplumu, Kürt toplumunun da kesinlikle bitirilemeyeceği anlaşılıp özel savaş 

politikalarından asimilasyon politikalarından vazgeçilmeli. 

 DİN-İNANÇ KONUSU 

Türk ve Kürt toplumları arasındaki en büyük ortak değerin İslam olduğu doğrudur.Ama 

özellikle Türkiye geneline göre bölgede yoğun olan Süryani-Ermeni-Alevi-yezidi kesimi 

unutulmamalı her toplumun kendi hassasiyetlerinin olduğu gözden kaçırılmamalı. Müslüman 

da olsa Zerdüşt de olsa barış istenilmeli kardeşlik vurgulanmalıdır. 

 3.ELLER(AMERİKA-İSRAİL) 

Gerçeklerle, olumlu yada olumsuz-başarılı veya başarısız yüzleşilmeli.Sorun varsa sebepleri 

sorunu çözmek amacıyla araştırılmalıdır.3.eller yaptı diyerek bir kenara atmak o sorunu 

gittikçe daha da büyütür.Olayların failleri araştırılmalı ve yargılanmalıdır. 

 HEYETİN OLUŞTURULMASI 

Kendi sorunumuzu kendimiz çözmeliyiz esasına uygun olarak bağımsız bir heyet olmalı ve 

tüm süreç boyunca araştırmalarına görüşmelerine müzakere boyutuyla devam etmelidir 

 ÖZERKLİK 

Sonucu barış, huzur ve kan dökülmeyecekse özerklik tartışılabilmelidir. 
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 KÜRDİSTANİ PARTİLER  

Toplumsal haklar bağlamında Kürtler isterlerse eğer bağımsız Kürdistan kurma politikası ile 

parti açabilmelidirler. Siyaset yürütebilmelidirler. 

 TÜRK TOPLUMU BOYUTU 

Yapılan anayasal değişikliklerin önceliği silahların ve ölümlerin bitmesi alanında olmalı. 

Daha sonraki adımlar Türk toplumunun da hassasiyetleri göz önünde tutularak daha önce 

bahsettiğim medya gibi araçlarla razı olmaları sağlanıp atılmalı. Kürtlerin de bölgeden 

cenazesi gelen bir anne gibi düşünmeleri lazım. O annenin öfkesini Kürtlere karşı değil 

sisteme yönlendirilmesi lazım. Barış için iki taraf da acılarını yarıştırmaktan vazgeçip adım 

atmalı biraz da kendilerinden ödün vermelidirler.”Kürdistan için oğlum şehit oldu 

Türkiyelileşmek nedir?” veya“Türkiye’nin birlik beraberliği toprak bütünlüğü için oğlum 

şehit oldu PKK ile masaya oturmam.”Söylemleri daha çok cenaze getirir. 

 ABDULLAH ÖCALAN 

Türk halkının acıları göz önüne getirirsek Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması biraz ütopik 

bir istek oluyor. O yüzden barışa olan katkılarından dolayı ilerlemiş yaşı ve bir halkın öncüsü 

olduğu gerçeğiyle ancak cezası ev hapsine dönüştürülebilir. 


