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ÖNSÖZ 

Bu rapor 17-28 Nisan tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yönelik SASAM’ın 

gerçekleştirdiği gezilerde alınan notlar ışığında yazılmıştır. Bu raporun oluşmasına vesile olan 

ve önerilerini esirgemeyen SASAM Başkanı Süleyman ERDEM’e ve gezi boyunca maddi ve 

manevi destekler sunan SASAM Başkan Yardımcısı Fatih TOPSAK’a şükranlarımı sunarım. 
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KISALTMALAR 

AK Parti: Adalet ve Kalkınma Partisi 

DBP: Demokratik Bölgeler Partisi 

DEP: Demokrasi Partisi 

DİKA: Dicle Kalkınma Ajansı 

DİTAM: Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi 

DTK: Demokratik Toplum Kongresi 

DİSİAD: Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği 

GÜNGİAD: Güneydoğu Genç İşadamları Derneği 

HDP: Halkların Demokratik Partisi 

HÜDA PAR: Hür Dava Partisi 

MHP: Milliyetçi Hareket Partisi 

MAZLUM-DER: İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği 

TÜMSİAD: Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği 

 

 

 

 

 

 



 
 

GİRİŞ 

Türkiye’de sorunlar üzerine çalışmak oldukça güç ve zordur. Türk tarih yazıcılığı, geçmişi ve 

geleceği üzerine ağırlıklı olarak hoşgörüden bahseder ve bu durum aslında sorunlar üzerine 

konuşurken bir inkâra ya da kabullenemeyişe doğru götürür. Böyle bir ortamda sadece sivil 

toplum değil; siyasal iktidar da nasibini alır ve ona göre politikalar sunar. Cumhuriyetin 

kuruluşu ile birlikte üniter, ulus bir devlet yaratma algısı ile oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti 

esasında bir eleğin içine tüm varlıklarını kattı. Bu elekten Sünni ve Türk bir varlık çıkması 

bekleniyordu. Fakat bu toplum mühendisliği öyle kolay yapılacak bir şey değildi. Özellikle 

Osmanlı coğrafyasında, kesilen sakalın daha gür çıkması örneği ile tüm bu varlıklar daha 

güçlü direnişle günümüze kadar gelmeyi başardı. Lozan’da azınlık olarak belirtilen Rum, 

Ermeni ve Musevi dışında kalan gayri Türkler, devlet ya da devlet dışı organlarca köşeye 

sıkıştırıldı. Günümüzde “katliam” olarak lanse edilen olaylar olarak tarihe bir bir kazındılar. 

Türkiye günümüzde bu katliamlardan ziyade bunların bir daha yaşanmaması adına bir süreç 

içine girmiş bulunmaktadır. Velhasıl, toplumun %70’inin desteklediği bu süreci bu çalışmada 

incelemeye çalışacağım. 

Çözüm ya da Barış Süreci olarak ifade edilen bu süreci incelemek üzerek 17-28 Nisan 

tarihleri arasında Güneydoğu bölgesine gittim.
1
 Çalışmamda ziyaret ettiğim kurumlar şu 

şekildedir: 

Diyarbakır 

-Ticaret Odası Başkanı Sn.Ahmet SAYAR ile Ticaret Borsası Başkanı Sn.Ebubekir BAL 

-DİTAM Başkanı Sn.Mehmet KAYA ve eski DEP Milletvekili Sn.Sedat YURTTAŞ’ın da 

bulunduğu DİTAM Yönetim Kurulu Üyeleri 

-DİSİAD Başkan Yardımcısı Sn.Osman AKYIL 

-Mahalli İdareler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Sn.Ahmet Mikdat GÜNEŞ 

- GÜNGİAD Başkanı Sn.Hakan AKBAL 

-AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Sn.Muhammed AKAR 
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 “Üniversite Öğrencilerinin Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı Projesi” kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın 

desteği ile gerçekleşen 10 gün süreli ve 6 ili kapsayan SASAM Güneydoğu Çalışma ve Gezi Programıdır. 15 

farklı üniversiteden 25 üniversite öğrencisinin katılımı ile gerçekleşmiştir. 



-Diyarbakır Vali Yardımcısı Sn.Ahmet DALKIRAN 

-HDP Diyarbakır Milletvekili Sn.Nursel AYDOĞAN 

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

YAPCIOĞLU 

-DTK Divan Üyeleri Sn.Seydi FIRAT ve Sn.Musa FARİSOĞULLARI 

Batman 

-AK Parti Batman Milletvekili Sn.Ziver ÖZDEMİR 

-Batman Valisi Sn.Azmi ÇELİK 

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

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

-Batman Barosu Başkanı Sn.Ahmet SEVİM 

-Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Sn.İhsan ARSLANLI 

Siirt 

-Siirt Valisi Sn.Mustafa TUTULMAZ 

-Siirt Vali Yardımcısı Sn.Bahadır YÖRÜK 

-Tillo’nun önde gelen din âlimlerinden Şeyh Bedrettin Efendi 

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

Şırnak 

-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 

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

Sn.Abdullah EKİNCİ 



Mardin 

-Midyat Kaymakamı Sn.Oğuzhan BİNGÖL 

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

GÜRKAN 

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

ile Sn.Mehmet TİMURAĞAOĞLU (AK Parti Mardin Milletvekili Aday Adayı) 

-DİKA Genel Sekreteri Sn.Tabip GÜLBAY 

Şanlıurfa 

-TÜMSİAD Şanlıurfa Şubesi Başkanı Sn.Mehmet Sadık SADE 

-Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sn.İbrahim 

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

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

-MHP Şanlıurfa İl Başkanı Sn.Mahmut GÜNEŞ 

Yukarıda görüldüğü gibi birçok kurum ve kişiler ziyaret edildiğinden ötürü çalışmamın 

içeriğine bağlı olarak sadece Kürtler değil aynı zamanda Aleviler ve Süryaniler de odak 

noktamda yer alacaktır. Bu anlamda 17-28 Nisan tarihleri arasında katılmış olduğum projeden 

yer yer anekdotlar ve bilgiler paylaşılacaktır. Türkiye tarihine terör bölgesi olarak kazınan 

Güneydoğu bölgesi şu sıralar çalışmaya uygun gözüküyor. 10 gün boyunca Şırnak ziyareti 

dışında herhangi bir problemle karşılaşmamak sanırım bu düşünceyi doğrular niteliktedir. 

Şırnak’a da bir parantez açmak gerekirse; Jandarma’nın bahsetmiş olduğu eğer eskort ile 

şehre girilirse toplumun tepkisine yol açacağını ve bu durumda bizleri zor durumda 

bırakmama adına bir bildirimde bulunmuştur. Grup olarak alınan kararla Şırnak’a bir diğer 

yoldan giderek, deyim yerindeyse “geç olsun, güç olmasın” diyerek Şırnak’a vaktinden geç 

vardık.  

Yukarıda bahsetmiş olduğum kişilere her türlü sorular sorulabilmesi, Barış Süreci’ne dair 

gençlik inisiyatifinin katılmasında önemli bir rol oynadı. Tarafların bu anlamda sorulara açık 

olması çalışmanın ve gezinin şeffaflığı açısından oldukça etkiliydi. Yine de empati konusunda 



genç katılımcıların bir konuda iki gruba ayrıldığını belirtmek istiyorum. 25 üniversitesi yarı 

yarıya Kürt ve Türk halkını temsil ediyordu; Türklerin empatileri doğrultusunda daha bilinçli 

olduğunu belirtebilirim. Şanlıurfa gezisinde MHP’ye gerçekleştirilen ziyarette, Barış Süreci 

ile yakından uzaktan bağlantının olmadığı soruların sorulması MHP tarafının gerginleşmesine 

neden oldu.
2
 Dürüst olmak gerekirse, bu beklenen bir girişimdir. Batı algısı ile şekillenen 

Türk grubu, gezi boyunca bazı ifadeler konusunda geziyi kaygı ile takip etti. Kimi isimlerin 

önüne “Sayın” ya da coğrafi bölgenin bir başka ifade ile lanse edilmesi Türk grubu tarafından 

elbette hemen kabullenecek durumlar değildir. Kaldı ki, Türk grubundan herhangi bir ortamı 

gerici ifade sarf edilmemiştir.  

2002 yılında iktidara gelen Ak Parti Hükümeti ile birlikte bu bölge üzerine politikalar üretmek 

hem siyasal iktidarın geleceği hem de Türkiye’nin yapması gereken mecburi ödevlerinden 

birisiydi. Mecburi diyorum çünkü 1999 Helsinki Zirvesi’nde Adaylık Statüsü’nün Türkiye’ye 

verilmesi ile birlikte Türkiye’nin uyması gereken belirli kriterleri vardı. Bunların başında hiç 

şüphesiz Kürtler ile ilgili olanlardır. Kimilerine göre Kürt sorunu kimilerine göre terör sorunu 

olan ya da daha pasif bir algı ile yürütülen Barış Süreci/Çözüm Süreci’ne yönelik taraflar 

neler diyor, hangi konularda ayrışıyor? 7 Haziran Seçimleri Barış Süreci için ne anlama 

geliyor? HDP’nin barajı geçmesi ya da baraj altında kalması nasıl bir sonucu doğurur? gibi 

çalışmada bu ve buna benzer sorulara cevap aranacaktır. Bir diğer bahsetmem gereken durum 

ise din konusunda olacaktır. Bahsetmiş olduğum illere ek olarak Nevşehir gezisi de Aleviler 

bağlamında değerlendirilecektir. Siirt’te Şeyh Bedrettin, Mardin’de Süryani Cemaati de bir 

bölümde ayrıca incelenecektir. 

Parti Gruplarının Barış Sürecine Bakışı 

1. Barış Süreci’ne Ak Parti ve Ak Parti’ye Yakın Tarafların Bakışı 

Hiç şüphesiz Ak Parti kadrosunda yer alan kesimler Kürtler konusunda başlatılan açılımda 

sadece Ak Parti’nin etkisinden bahsetmektedir. Bu bir ölçüde doğrudur fakat net bir şekilde 

bir gerçeği yansıtacağı söylenemez. Ziyaretlerim sırasında Diyarbakır Ak Parti İl Başkanı 

Muhammed Akar’ın “çözüm süreci Ak Parti’nin en büyük yatırımıdır” şeklindeki ifadesi bir 

anlamda diğer Ak Parti kadrolarının da bakışını yansıtmaktadır. Yukarıda bahsetmiş olduğum 

gibi Helsinki Süreci tüm partileri etkilemiştir. Ve sadece siyasal kanadı değil; AB yanlısı sivil 

toplum kanadını da bu sorunun çözülmesinde derinden etkilemiştir. Katılmış olduğum projede 
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 Her ne kadar, grup içerisinde MHP grubuna yönelik eleştiriler bulunsa da, soru ve soruların o noktaya 

gidebileceği, Grubumuz tarafından öngörülmüş ve sorular konusunda hassasiyetli olunacağı üzerine anlaşılmıştı. 



Ak Parti ve Ak Parti’ye yakın olan taraflar Kürt Sorunu yerine Barış Süreci ifadesinin 

kullanmayı daha uygun görmektedir.  Buna ek olarak 28 Nisan tarihli Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın “Kürt Sorunu ifadesi ayrımcılıktır” ifadesi tüm parti camiasını etkileyecektir.  

2. Barış Süreci’ne HDP ve HDP’ye Yakın Tarafların Bakışı 

HDP için Barış Süreci ifadesi aslında Kürt Sorunu’dur. HDP geçmişten günümüze Kürtlerin 

devlet tarafından asimileye uğratıldığını ve haklarının verilmediğini ifade etmektedir. Aynı 

zamanda HDP’ye yakın olan taraflar Abdullah Öcalan’ı temel bir aktör olarak görmektedir. 

Bir diğer deyişle Barış Süreci’nde HDP’den ziyade Ak Parti ve İmralı temel aktörlerdir. 

Nevroz ve Kobani Olaylarında Öcalan’ın halka yönelik mesajlarının etkili olduğu taraflarca 

desteklenmektedir. Bunu destekler nitelikte olan Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Diyarbakır 

Gezimde“biz her zaman sorunun çözümünde muhatabın Imralı olduğunu söyledik” ifadesi 

verilebilir. Hal böyle olunca Türk Halkı’nın en büyük eleştirisi Öcalan’ı savunan ve onu aktör 

olarak gören bu taraflara yöneliktir. Bu eleştiri sadece Türk Halkı’ndan değil aynı zamanda 

bölge halklarından da geldiği görülmektedir. Mahalli İdareler Derneği Başkanı Ahmet Mikdat 

Güneş “yanlış kişilerle Barış Süreci konuşuluyor, fakat olayın içindeki insanlar tercih 

edilmiyor” şeklindeki sitemi bu duruma örnek olarak verilebilir. 

Genel olarak HDP ve HDP Tarafların Barış Süreci kapsamında şu talepleri dikkate değerdir: 

-Toplumsal Hak Talepleri: Kürt Dili, Kürt Kimliğinin tanımlanması gibi 

-Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi: Merkezden değil de yerelden yönetimlerin daha etkin 

olması yani bölgeyi bilen insanların bölgeyi yönetmesi daha uygun görülmektedir. Merkez’in 

bütçe konusundaki yetkilerinin yerele aktarılması tartışılmaktadır. 

-Seçim Barajının Düşürülmesi: HDP’nin Barajı Aşıp, Kürt heyetinin Parlamento’da temsil 

edilmesi. 

-Samimi ve güvenilir bir iktidar: Süreç konusunda iktidarın atacağı adımlar dikkat 

edilmektedir. Herhangi bir provokasyonda atılan adımlar duracak ya da geri adımlar 

atılacaktır. Bkz. Silvan Olayı. 

-Dolmabahçe Deklarasyonun Kabulü: 10 maddenin kabulü ve uygulanabilirliği taraflar için 

önemli görülmektedir. 



-Anayasal güvence: Verilen hakların anayasal güvence ile tasdiklenmesi istenilmektedir. 

İktidar değişikliği ile atılan adımların yeni bir iktidar ile ortadan kaldırma riski görülmektedir. 

Aynı zamanda bu güvencenin hiçbir şarta bağlanmaması gerektiği üzerine durulmaktadır. 

-Sekretarya ve Bağımsız Denetçi/Gözlemci Kurumlarının Oluşturulması: Barış Sürecinde bu 

iki organın bulunması provokasyonların önüne geçeceği üzerine fikir beyanında 

bulunulmuştur. 

-Koruyucu Atamalarının Son Bulması: Bu hem koruyucuların geleceği hem de Hükümetin 

Kürt Sorununa ilişkin bakışı ile ilgilidir. Madem böyle bir süreç başlatıldı, neden koruyucu 

alımları devam ediyor şeklinde bir tartışma yer almaktadır. 

-Yeni bir anayasa 

-Karakol ve kalekol yapımlarının durdurulması 

-Türklerin ikna edilmesi 

-Batı kamuoyu ve basının bölgeye ilişkin önyargılarını geride bırakması. 

-Abdullah Öcalan’ın Serbest Kalması: Bu talep sanırım merdivenin en üst basamağı olarak 

görülmektedir. Görüştüğüm kişilerin kimileri üç buçuk milyon imzadan(Öcalan’ın serbest 

kalması adına) bahsederken kimileri ise hakların sağlanması daha önemlidir. Abdullah Öcalan 

sadece bir isimdir, burada önemli olan Kürt halkının tanımlanması ve kabulüdür. 

3. MHP’nin Barış Sürecine Bakışı 

MHP’nin 81 ilde Kürtler ile ilgili olarak görüşü; “Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır” 

şeklindedir. MHP’nin ideoloji bir parti olmasının bu algıda rolünün olduğu kaçınılmaz bir 

gerçektir. Günümüzde ve geçmişte sıkça bahsedilen Türkiye’nin bir mozaik olduğuna dair 

algıya Merhum Alparslan Türkeş’in “ne mozaiği Türkiye mermerdir” çıkışı bugünkü MHP 

ideolojisini de şekillendirmektedir. MHP bir anlamda Kürt varlığı kabullenmektedir fakat bu 

varlığı bir kardeş olarak görmekte ve atılan adımları ayrımcılıkla yorumlamaktadır. Şanlıurfa 

gezimde, MHP İl Başkanı Mahmut Güneş’in kendisinin Arap olmasına rağmen Türk 

olduğunu belirtmesini şu şekilde değerlendirmek mümkündür: MHP’ye göre Kürtler de Türk 

vatandaşıdır ve ülkenin her kademesine gelebilmektedir. Bir sorun var ise bu bir Kürt sorunu 

değildir. Güney ve Doğu bölgelerinde yaşanan terör sorunudur. MHP’nin bu algısı Barış 



Süreci’ne dair aktif olmaması gerektiğinin bir gerekçesidir. Bu anlamda HDP ve AK Parti 

Barış Sürecinde parti bağlamında yalnızlaşmaktadır.  

4. HÜDA PAR’ın Barış Sürecine Bakışı 

Kürt Hareketi denilince ilk olarak elbette akıllara HDP ve benzeri partiler gelmektedir. Fakat 

bir parti vardır ki tüm Kürt Hareketi’nden farklı bir çizgide yer almaktadır. HÜDA Par bu 

anlamda diğer partilerin sol karakterli ruhlarına karşılık İslami bir Kürt hareketinin gerekliliği 

üzerine fikir beyan eder. Bu anlamda Diyarbakır’da HÜDA Par Genel Merkezi’ne yapmış 

olduğum ziyarette HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “silahlı gruplarla 

konuşmak, mantıken de hukuken de doğru değildir” sözlerinden anlaşılacağı üzere Barış 

Süreci’nde silahlı grupları taraf olarak karşıya alınmasının doğru olmadığını ifade etmektedir. 

Barış Süreci esasen sadece Kürtleri kapsamamaktadır. Bu süreç adı altında toplumun tüm 

ezilen kesimlerinin zor koşullarını en aza indirerek eşit bir toplum yaratma ideasını 

içermektedir. HÜDA Par bu doğrultuda Barış Süreci’ni İslam’dan uzaklaşan Kürt gruplarının 

yaratmış olduğu hengameden söz eder. Yine aynı şekilde Barış Süreci ile başlatılan süreçte 

HDP ve AK Parti temel aktörlüğünün doğru olmadığını, Kürtleri sadece HDP ya da PKK’nın 

temsil edemeyeceğini belirtmektedir. Bir anlamda Kürt hareketinde çoğulculuğu başlatan 

HÜDA Par girişimi 6-8 Ekim Olayları’nda silahlı grupların karşısında kendilerini bulmalarını 

doğru bulmamakta ve bu duruma yönelik sitemleri bulunmaktadır. Yapıcıoğlu’nun “bu 

kesimlerin bizleri Hizbullahçı olarak lanse etmesi 6-8 Ekim olaylarında bizleri hedef tahtası 

haline gelmesine neden oldu” şeklinde ifadesini önemli görmekteyiz. HÜDA Par’ın burada 

ifade etmeye çalıştığı durum bazı kesimlerce iddia edilen HÜDA Par’ın IŞİD’in temsilcisi 

şeklinde olduğu gerçeği yansıtmadığıdır. Kürtleri temsil etmesi konusunda HÜDA Par’ın 

İslami doktrinleri bazı Kürt gruplarını da yansıtmayacaktır. HDP’nin her kesimi kapsayıcı 

parti programı HÜDA Par örneğinde görülmemektedir. Örnek vermek gerekirse, eşcinsel ya 

da Sünni Müslüman olmayan bir Kürt vatandaşın HÜDA Par’a oy vermeyeceği bilinen bir 

gerçektir. Bu bağlamda HÜDA Par’ın Barış Süreci’nde aktif bir rol oynayacağını iddia etmek 

zor bir ihtimaldir fakat ihtimal dışı değildir. 

Grupların ve Kurumların Sürece Bakışı 

1. Arapların Barış Sürecine Bakışı 

Araplar Barış Sürecine dair iki bakış içerisinde yer aldığı gözlemlenmiştir. Birinci bakışa göre 

Araplar, İslami çizgilerle AK Parti’nin başlatmış olduğu adımları desteklemektedir. İslam 



kardeşliği parametresi üzerine durularak sorunun çözümünde dinin rolünün önemi üzerine 

durmaktadırlar. Bir diğer bakış ise MHP ile aynı çizgide olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakışa 

göre, Araplar, Kürtlere verilen hakları pozitif ayrımcılık olarak görmektedir. Bu topraklarda 

sadece Kürtler yaşamamakta ve sadece onların sorunun olmadığı üzerine durulmaktadır. 

Gezimde de bu görüşe yakın ifade Mahalli İdareler Başkanı’ndan geldi. Mahalli İdareler 

Başkanı Güneş bu doğrultuda hakların sadece Kürtlere değil tüm haklara verilmesi 

gerektiğinin altını çizmiştir. 

2. Resmi Kurumların Barış Sürecine Bakışı 

Bu başlık altında aslında değerlendirilecek olanlar AK Parti’nin bakışı ile paralel nitelikte 

olacaktır. Resmi kurumlardan kasıt olarak devlete bağlı organlar kastedilmektedir. Genel 

olarak ziyaretimde Valiliklerin açıklamaları şu şekilde gerçekleşmiştir: i. İki yıldır devam 

eden sürecin bölgeye her anlamda olumlu katkıları bulunmaktadır. ii. Bu sürecin işlerliği 

adına önemli projelerin gerçekleştirilmesi şarttır. iii. Sürece herkesin sahip çıkması elzemdir. 

3. Ekonomik Kurumların Barış Sürecine Bakışı 

Bu başlık sadece katılmış olduğum kurumları ilgilenmektedir. 81 ilin Oda ve Borsaların 

yanında diğer kurumların düşüncelerini kapsamamaktadır. Bu kurumlar bölgeden bölgeye 

fikirler konusunda farklı düşünebilmektedir. Ekonomik kurumlar Barış Sürecine bağlı olduğu 

görülmektedir. Genel bir düşünce olarak eğer süreç başarılı olursa bölge kalkınacak ve 

dünyanın sayılı sanayi şehirleri ile yarışacak vaziyete geleceği üzerinedir. TÜMSİAD 

Şanlıurfa Şube Başkanı Sadık Sade “devletin batıya yapmış olduğu yatırımları doğuya da 

yapmış olsaydı bu ayrımcılıklar ve sıkıntılar olmazdı” değerlendirmesinde görüleceği üzere 

Barış Süreci ya da Kürt Sorunu ekonomiye indirgenmektedir. Bu kurumların Barış Sürecine 

yönelik bakışı elbette pragmatik olarak değerlendirilebilir fakat her ne kadar tüzel kişilikleri 

bulunan bu kişiler aynı zamanda da bir özel kişidir. Bu coğrafyada yaşadıkları için sorunun 

çözülmesinde ellerini taşın altına koymada temkinli olmayacağı bilinen bir gerçektir. Ek 

olarak, Güneydoğu Genç İşadamları Derneği Başkanı Hakan Akbal’ın sözleri de önemli 

notlar olarak aldım. Akbal “Seçim süreci, çözüm sürecini heba etmemelidir. Bu anlamda 

seçim ve çözüm süreci iki ayrı dünyadır.” sözlerini yerinde kullanılmış bir ifade olarak 

görüyorum. 

4. Aşiretler ve Barış Süreci 



Gezim sürecinde iki aşiret ile görüşme fırsatı buldum. Bunlardan ilki Kikan aşireti idi. 

Mehmet Timurağaoğlu ve Vedat Timurağaoğlu’nun evsahipliğinde Mardin’de bir toplantı 

gerçekleşti. Kikan aşireti dini referansları ağır bassa da Vedat Timurağaoğlu’nun HDP’nin 

barajı geçmesinin gerektiği üzerine fikirlerini ortaya koyması, bu konuda diğer Kürt 

temsilcileri ile hemfikir olduğunu gördüm. Diğer aşiret ise Düger aşireti idi. Düger Aşireti 

lideri Nihat Yıldırım, aşiretlerinin devlet politikaları ile paralel gittiğini belirtti. İktidardaki 

parti ile aynı düşündüklerini ve bu anlamda Barış Sürecine ilişkin AK Parti ile aynı 

düşünceleri paylaştıklarını söyleyebiliriz. Yine de Düger Aşireti’ndeki insanların HDP’nin 

barajı geçmesinin gerektiğini belirttiklerini bildirebilirim. Söz konusu aşiretlerin Barış 

Süreci’nde aktif bir rol oynadığını söyleyebilirim. Seçimlerde bir adayın belirlenmesi ile tüm 

oyların o adayda toplandığı gerçeği ile 7 Haziran öncesi ve sonrasında aşiretlerin Barış 

Süreci’nde aktif rol oynayacağını ve süreci etkileyeceğini değerlendirebiliriz. 

Barış Süreci Işığı Altında Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Açıdan Güneydoğu 

Ziyaretlerimi sadece siyasi anlamda değerlendirmek bölgeye haksızlık olabilir. İlk olarak 

sosyal anlamda bölgeden söz edebiliriz. Güneydoğu birçok millet ve dini grupları temsil eden 

bir gökkuşağı gibidir. Bunu kısa yoldan Mardin’e giderek görmek elbette mümkündür. Bölge 

insanlarının tüm Türkiye’ye birkaç sözü bulunmaktadır. Buradaki insanlar, kendilerinin 

terörist, düşman olarak görülmemesi gerektiği üzerine sitem etmektedir. Siyasilerin ifade 

ettiği tek dil, tek din ya da bazı Türklerin “ya sev ya terk et” gibi şovenist yaklaşımlarının 

buradaki insanları yaraladığı görülmektedir. Düger Aşireti Lideri Nihat Yıldırım’ın başından 

geçtiği bir olayı anlatması beni derinden etkilemiştir. Aracında yeşil, sarı, kırmızı bir tesbihin 

bulunmasından ötürü, polis ya da asker tarafından kopartılarak yüzüne doğru atılması ve bir 

anlamda rencide edilmesi yine bir başka anlattığı anısında sırf Urfalı olduğu için terörist 

algısının karşı tarafça ima edilmesi onu derinden etkilemiştir. Bu sadece Yıldırım’a 

yapılmadı, bu ve buna benzer birçok yanlış Kürtlere yapıldı. Ve bu bağlamda PKK’ya neden 

gençlerin katıldığını da değerlendirebiliriz. Bugün üniversitelerde birçok genç sırf ilinin bu 

bölgelere ait olmasından ötürü mobbinglere maruz kaldığı bilinen bir gerçektir. Yine de 

sadece bu olgu ile PKK’ya katılımın mantıki gerekçelerini açıklayamayız. 

Ekonomik olarak bölge yatırımlara ve gelişmeye açık bir arazi olarak durmaktadır. Bölge 

insanı turizm konusunda Batı’nın bölgeye önyargıları geride bırakıp gelmesini beklemektedir. 

Özellikle Diyarbakır halkının misafirlere kapılarının açık olduğu her oturduğum masada 

konuşuldu. Barış Süreci’nin başarıya ulaşması, bölgenin kalkınmasında en önemli faktör 



olacağı şimdiden bilinmektedir. Bu bölge insanları sınır ticaretinin açılması ve aslında açık 

kapı politikasının uygulanması taraftarı olduğu görülmektedir. Ayrı bir not olarak 

değerlendirdiğim bir bilinçaltı girişimden bu ticaret konusunda değinmek istiyorum. Bölgede 

alışveriş yapmak üzere gezerken oyuncaklara dikkat ettim. Oyuncaklar ya üzerinde eşya olan 

bir katır ya da eşek, ya da silah ve militarizmi çağrıştıran olması beni düşündürmüştür. Sınır 

ticaretinden söz ederken; Irak, İran, Suriye gibi iç ve dış savaşlara açık olan ülkeler 

kastedilmektedir. Eğer bu oyuncaklar bölgeden alınmıyorsa, içeride bir bilinçaltı oluşturma 

girişimi ayrıca tartışılması gereken bir konudur. 

Kültürel anlamda bölge insanı sosyal anlamda belirttiğimiz gibi bir zenginliği işaret 

etmektedir. Türk, Kürt, Arap ve diğer grupların kültürlerinin kaynaştığı bu bölgede yine aynı 

şekilde önyargılar konusunda sitemler yer almaktadır. Bu anlamda dizi ve filmlerde gösterilen 

bu coğrafyanın gerçeği yansıtmadığı üzere birçok eleştiriye rastladım. Özellikle aşiretleri 

gördüğümde benim de bir önyargım vardı. Fakat bu önyargımı onlarla karşılaştığımda 

kırdığımı, yendiğimi söyleyebilirim. Bu aslında Batı’da yaratılan İslamofobi ile 

benzeşmektedir. İçimizde yaratılan Kürt Fobisi ya da Doğu Fobisi bana göre İslamofobi ile 

mücadelemiz gibi Doğu Fobisi’ne de yönelik olmalıdır. Benim böyle bir fobimin olmadığını 

rahatlıkla söyleyebilirim. Bu coğrafyaya gitmeyi ben seçtim ve gitmeye de devam edeceğimin 

bilinmesi gerekir. Bu fobiyi kırmada ben ve diğer genç arkadaşların etkin rol oynayabileceğini 

düşünüyorum. Gezim boyunca ve sonrasında birçok arkadaşım neden gittiğimi ya da başıma 

bir iş geleceği üzerine mesajları ile sıklıkla karşılaştım. Ve farkına vardım ki aslında bu fobi 

çok uzakta değil. Hepimizin yanı başında olan bu fobiden kurtulmak için bu ve buna benzer 

projelerin yaygınlaştırılması açısından hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. 

Barış Sürecine Dair Dini Referanslar: Şeyh Bedrettin, Süryaniler ve Aleviler 

Ziyaretlerimi temel olarak ikiye ayıracak olursak, etnik ve din odaklı olacağı görülecektir. Bu 

anlamda Siirt, Mardin ve Nevşehir gezilerimde ayrıca not edilmiştir. Barış Süreci’ni sadece 

siyasi ortaklar ve taraflarca konuşmak her zaman eksik kalacaktır. SASAM bu bağlamda, Siirt 

Tillo’da din âlimlerinden Şeyh Bedrettin Efendi, Mardin’de Süryani Cemaati Lideri Anton 

Nuay ve Mor Barsamo Kilisesi Din Görevlisi Ayhan Gürkan ve Alevileri temsilen Nevşehir, 

Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu’na ulaşarak, bizlerin ziyaret etmesine 

vesile olmuştur.  



Şeyh Bedrettin Efendi, İslam kardeşliğinden söz ederek, Barış Süreci’nin İslam kardeşliği ile 

sağlanabileceğinden bahsetmiştir. İslam ve Kur’an’ın geniş bir biçimde vurguladığı kardeşliği 

dile getiren Şeyh Bedrettin Efendi Süreci olumlu görmektedir. Medreselerin tekrar açılması 

ve bu anlamda bölgedeki gençlerin cezalara uğramadan dinleri yaşamaları önemli bir 

değerlendirme olarak verilebilir. Süryaniler ise Barış Süreci’ne dair olumlu görüşlerini ifade 

ederken kendilerine yönelik eski devlet geleneğinden şikâyetçidir. Özellikle Mor Barsamo 

Kilisesi Din Görevlisi Ayhan Gürkan kamu güvenliğine bir Süryani olarak dâhil olamadığı 

için üzgündür ve bu konuda düzenlemeler yapılması gerektiği üzerine sitemlerini iletmiştir. 

Her ne kadar bu sitemin haksız olduğu şeklinde geri bildirimler alınsa da, Süryanilere ilişkin 

gelişmeleri AB İlerleme Raporlarında görebiliriz. Raporlarda, Süryanilerin eğitimi, 

mülkiyetleri gibi konularda ilerlemeler beklenilmektedir. Aleviler konusunda Hacıbektaş 

Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu genel olarak din ve vicdan özgürlüğü üzerine 

durdu. Devletin ibadethane olarak sadece Camiyi görmesi ve Cem Evleri’nin bu statüden 

yararlanamaması en başlı bilinen Aleviler ile ilgili sorunlardır. Aleviler, Barış Süreci’ni 

içselleştirmekte sıkıntı yaşamayacak bir grubu temsil etmektedir. Yine de Aleviler ile ilgili 

gelişmeler bir başka çalışmanın konusudur, “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal 

Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” ile resmileşen süreç adından da anlaşacağı 

üzere Alevi açılımı ile ilgili değildir. Buradaki durum, görüş sahiplerinin Barış Süreci’ne 

yönelik kişisel bakış açıları ile ilgilidir. 

Değerlendirmeler 

Ağırlıklı olarak toplantılarda şu notları aldığımı belirtebilirim. İlk olarak Kürtler, Barış 

Süreci’ni bir özerlik ya da bağımsızlığa giden bir yol olarak değerlendirmemektedir. Bu süreç, 

bir arada yaşamanın mümkün olacağı fakat eşit ve özgür halklar olarak bunun mümkün 

olacağı üzerine durmaktadırlar. Hak taleplerinin, temel hak ve özgürlükler olduğunu 

üzerlerine basa basa belirtmektedir. İkincisi, Türkiye demokratikleşme yolunda emin 

adımlarla ilerlemelidir. Bu ilerleme sadece siyasal iktidarın kendi kaderine ilişkin attığı 

adımlarla sınırlandırılmamalıdır. Kürtler bu bağlamda barajın düşürülmesini ve demokratik 

bir seçimle parlamentoda tüm halkların yer alması gerektiği üzerine fikirlerini sunmuştur. 

Demokrasinin yanında anayasal bağlamda atılacak adımların da gerekliliği üzerine 

tartışılmaktadır. Bunlar ışığında, yeni bir anayasa, Kürtler için oldukça önemli görülmektedir. 

Bu anayasada Kürt kimliğinin tanımlanması ve hakların anayasal güvence altına alınarak, 

Barış Süreci’nin bir parti politika olmasından çıkarılıp bir devlet politikası haline 

dönüştürülmesi beklenmektedir. Üçüncüsü, Barış Süreci sadece Kürtlerin meselesi değildir. 



Bu doğrultuda Kürtler, sürece Türklerin de bağlı olmasını ve bir anlamda bu sürece 

inanmalarını beklemektedir. Batı kamuoyunun ve batı medyasının bölgeye ilişkin 

önyargılarını geride bırakarak, yeni bir gelecek inşasında tek ve bütün bir toplum olma 

yolunda adımlar atılması beklenmektedir. Bu tek toplumdan kasıt elbette tek bir varlığı 

kastetmektedir. Eşit ve özgür yurttaşların yaşadığı bir Türkiye’den söz edilmektedir. 

Dördüncüsü, çözüm süreci her şeye rağmen devam ettirilmelidir. Oluşabilecek kaos ve 

benzeri olaylarda süreçten geri adımlar atılmaması beklenmektedir.  

Görüleceği üzere Barış Süreci tarafların farklı bakışları altında şekillenmektedir. Fakat şunu 

belirtebilirim ki taraflar Barış Süreci’ne bağlı kalmaktadır. Türkiye’nin kalkınması ve 

gelişmesi açısından bu tür sorunlar çözülmesi gerektiği bilinci bulunmaktadır. Fakat bu bilinç 

%70’den %100’e ulaşması sürecin sağlıklı ilerlemesi adına gereklidir. Toplantılarda bazı Kürt 

tarafların, sürece ilişkin bazı illerde daha düşük oranların olduğu ve bazı yerlerde yüksek 

oranlarda desteklenmesi, net ve keskin bir bilincin olmadığı göstermektedir. Bu durum aslında 

terörün yaşanmadığı bölgelerde Barış Süreci’nin daha az desteklendiğini de gösterebilir. 

Terörle pek anılmayan Batı’nın Barış Süreci’ne ilişkin empati kurması belki de bundan dolayı 

zorlaşmaktadır. 

Sonuç 

Edindiğim bilgiler ve veriler ışığında Barış Süreci’nin daha önemli mesafeler kat edeceğini 

düşünmekteyim. Yine de Barış Süreci’nin etkin bir şekilde yoluna devam etmesi sürece 

inanan tarafların hamlelerinde saklı kalacaktır. Bu anlamda HDP’nin barajı geçmesi ile ilgili 

bir takım düşünceler ortaya çıkmıştır. Ziyaretlerin genelinde HDP’nin barajı açması 

demokrasi adına önemli bir gelişme olacağı yönündedir. Bundan 6 yıl önce BDP 

kapatıldığında birçok Türk vatandaşın sevindiğini hatırlayabiliriz. Günümüzde ise HDP’nin 

barajı aşması için Türklerin de oy verebileceği görülmektedir. Fakat HDP barajı aşamaz ise 

neler olacağı ile ilgili bir takım fikirler de ortaya atılmaktadır. Kimi görüşe göre kaosu kimine 

göre ise hiçbir anlam ifade etmeyeceğini ya da HDP’nin kaos yaratmaması gerektiğidir. 

Günümüzde birçok yazar bu konuda görüşlerini ifade etmektedir. İyimser ve olması gereken 

bakışa göre HDP eğer barajı geçemez ise süreci her alanda desteklemelidir. Her ne kadar 

süreç AK Parti ve HDP arasında geçse de bu bir şekilde 7 Haziran sonrasında mümkün 

olabilir. Bağımsız adaylar yerine bir parti çatısı altında seçime girecek olan HDP neden böyle 

bir risk aldı, bilinemez. Birçok iddia olabilir fakat bunlar sadece iddia ile kalacağı için 

belirtmenin yararı yoktur. 



Troyka’nın(AK Parti, HDP ve İmralı) bir şekilde barış için devam edeceğini umut ediyorum. 

Bu sorun, günümüz şartları altında kimsenin işine gelmemektedir. Ve inanıyorum ki, bu 

süreci baltalayacaklar, kendi bindikleri dalı kesenler olacaktır. Bir vatandaş olarak beklentim, 

var olan gelişmeleri anayasal güvence ile desteklenmesidir. Eğer Türkiye, AB üyesi olmak 

istiyorsa zaten bu adımı atması gerekecektir. Bizler bu adımları üye olmak için değil, kendi 

ülkemizin menfaati için atmalıyız. Diğer şekilde dayatmalar ile sağlanması hiçbir şekilde 

samimi olmayacaktır.  

Kısacası Barış Süreci, milliyetçi ve radikal grupların dışında kalan vatandaşlarca 

sürdürülecektir. Milliyetçiden kasıt olarak sadece Türk milliyetçileri kast edilmemekte, 

Kürtleri de kapsadığını ifade edebiliriz. Türkiye’nin demokratikleşmesi özgür bireylerce 

sağlanacaktır. Özgür bir toplumun oluşturulması ile birlikte sadece Kürt Sorunu değil; diğer 

sorunların da aşılacağı aşikârdır.  


