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GİRİŞ  

Çözüm süreci projesi Türkiye tarihinin belki de en hayati projesidir. Yıllardan beri bu sorun 

dile getirilmiş. Fakat köklü bir biçimde ele alınmamıştır.  Her kesim tarafından farklı 

adlandırılan bu süreç tüm toplumun gündemini işgal eden konu başlıklarından biridir.30 yıldır 

süren savaşın sona ermesi için başlatılan çözüm sürecinin ne anlama geldiğini yerinde 

öğrenmek için bu süreci incelemek üzere genç üniversite öğrencileri olarak ne gibi katkı 

sağlayabiliriz. Bu süreç için, geleceğimiz için ne yapabiliriz? Daha önce bölgeyi görmemiş 

arkadaşlarımızın kafasında bu ve bunun gibi soru işaretleri vardı. Bölge gerçekten medyadan 

anlatıldığı gibi mi? Çünkü batı bölgesinde Güneydoğu denildiğinde -güya- baştan sona terör 

ile kasıp kavruluyor gibi bir algı var. İşte bu önyargıları yıkmak ve gerçekleri yerinde 

gözlemlemek için Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından İçişleri Bakanlığının 

desteği ile Süleyman Erdem başkanlığında 17-27 Nisan tarihleri arasında üniversite 

öğrencilerinin “Karar Alma Mekanizmalarına Katılım Projesi” kapsamında açılım sürecini 

yerinden gözlemlemek ve süreç hakkında resmi makamlar ve önde gelen sivil toplum 

kuruluşlarıyla görüşmeler yapmak için 15 üniversiteden 25 öğrencinin katılımıyla Ankara’dan 

yola çıkarak sırasıyla; Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin(Midyat ilçesi ile birlikte) 

,Şanlıurfa illerini kapsayan ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. 

TARAFLAR 

DİYARBAKIR  

TİCARET VE SANAYİ ODALARI BAKANLIĞI 

Ahmet SAYAR, Ebubekir BAL  

Buradaki yöre insanının ayrılık gibi bir hedefi yok. Kamuoyu tarafından yanlış anlatılıyor.  

Burada yaşayan gençler diyalog açısından kendilerini yetersiz gördükleri için dağlara 

çıkıyorlar. Çözüm Süreci oluruna bırakılacak bir mesele değil ve bu sürece zarar vermeme 

noktasında tarafların çok dikkatli olması gerekiyor. (Ve yakın zaman da gerçekleşen Ağrı 

olayına değindi.) Ağrı’daki olayın süreci heba edecek durumda olduğunu belirtti. Bu tür 

provokasyonların olmaması için siyasetçilerin çok dikkatli olması gerekiyor.  

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

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

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

olduğu ancak AK Parti başa geçmesi ile silahlar sustu şehit haberleri gelmemeye başladı. Bu 
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bile ülkemiz için önemli bir adımdı.  Ve akabinde Dolmabahçe de yapılan tarihi açıklama 

olarak değerlendirdiğimiz silahların bırakılması sevindirici bir durum oluşturdu. Daha önceki 

açıklamalar kapalı kapılar ardında konuşuluyordu ancak Dolmabahçe Sarayında de basın 

önünde konuşulması sürecin gidişatındaki olumlu durumu gösteriyordu. Önümüzdeki seçimde 

siyasetçilerin siyaset yaparak toplumu tedirginleştirmesi çözüm surecinin bittiği hissiyatını 

uyandırdı. Bizi birimize bağlayan bağlarımız var 1 milyonun üzerinde evlilik mevcuttur. 

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

sorumluluğunda olması gerektiğini bu işi çözeceklerin ele alması gerektiğini açıkladı. Mezhep 

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

Türklerinde aynı mezhebe aynı inanca sahip olduğu için bu daha kolaydır. Gençlerden tek 

isteklerinin görmeden bilmeden ön yargılı olmaması gerektiğini ve buradan gördüklerini 

gerçekliğini diyalog eksikliğinin anlatılmasını istemektedir. En yoksul iller arasında bu bölge 

illeri yer almaktadır. Diyarbakır 67. sırada yer almaktadır. Bereketli toprağı, üretimi suyu, 

güneşi var. Bölgede yanlış uygulanan politikalar geçmişte devleti yöneten insanlar buraya 

özen göstermemiş. Bölgede 30 yıldır yaşanan çatışma ortamı sermayeyi çökertmiş köyden 

kente göç oldu üretim içerisinde olan köylüler mesleksiz şehir yapısını bilmeden mücadelenin 

içerisinde yer alması ekonomiye zarar vermiştir. Buranın ekonomik yapılanması bu süreçle 

alakalıdır. Bu paranın 1 rakamı gibidir bu 1 rakamı çözüm surecidir. Yanına teşvikler yanına 

yatırımlar olduğu surece anlamı olur. Biri çektiğimizde sıfırların nasıl hiçbir anlamı yoksa 

çözüm sureci de aynı yatırımlar teşvikler olmayınca anlamı olmayacağı bir gerçekliktir. 

Süreçle birlikte yatırımlar da bir ilerleme kaydedilmiştir. Sürecin gidişatı belirlemektedir. 

Sadece siyasi ve demokratik haklar verilerek sürdürülebilir hale getirilemez ekonomik 

ayağının da oluşturulabilmelidir. 1950 li yıllarda sanayii kuruluşunda İstanbul ve Bursa’dan 

sonra 3.cu sırada yer alan Diyarbakır, sermaye ve beyin göçü ile beraber iki önemli göçle 

gerileme yaşattı. Meselenin çözümü sadece iki parti ile çözülecek bir durum değildir partiler 

üstü bir yapı olması lazım CHP MHP de bu surece katılarak devlet politikası haline 

getirilmesi gerekir. AK Parti iktidardan giderse bu devlet politikası olmazsa tekrar başka bir 

parti başa gelmesi durumunda kargaşa devam eder onun için devlet politikası olması 

gerekmektedir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi çalışılmasını söylemlerimize çok dikkat 

etmemiz gerekmektedir. Diyarbakırlıların üzerindeki etkisi çok uzun sürmektedir. Bölgede 

güven ortamını bulamayan iş insanları önyargıları nedeniyle gelmiyor. 
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DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMA MERKEZİ (DİTAM) 

Mehmet KAYA, Sedat YURTTAŞ, Cihan İPEK  

DİTAM Diyarbakır da kurulmuş olan ilk düşünce kuruluşu. 2010 yılında 40 kurucu üye 

tarafından kuruldu. Kendi kaynakları ile ayakta durmaya çalışıyor. Bu bölgede yaşanan hak 

ihlalleri ile ilgili çalışmalar yaparak toplumu duyarlı hale getirmek.  Bu konula ilgili 

projelerimiz var. Farklı farklı kurumlardan proje desteği alarak bu çalışmalarımızı yapıyoruz. 

Bu çalışmalardan birkaç örnek verecek olursak; 

 Anadili Kürtçe olanların kamu kurumlarında hizmet alırken ne tür sorunlar yaşadıkları 

ile ilgili yaptığımız anadilde sağlık hizmeti alamamanın yarattığı sorunları ortaya 

çıkarmak için yaptığımız proje 200 den fazla doktor ve 100e yakın eczacı ile yaptığımız 

bir çalışma sonucunda elde ettiğimiz veriler. Bu verileri toplumla paylaşıyoruz. bu 

sorunlar Kürt sorununun görülmeyen ve çatışma dışındaki yönleri. 

Ayrıca sürekli yaptığımız 3 tane çalışma var: 

40 LAR MECLİSİ: Kırklar meclisinin amacı Türkiye deki farklı kesimlerini davet ederek 

bölgedeki STKları bir araya getirerek o günün gündemde olan konusunu birlikte tartışıp 

topluma bu toplantı üzerinden mesaj ulaştırmak. .  

TİGRİS DİYALOGLARI: Bu diyaloglar Kürt sorununun çözümünde siyasi parti liderlerini 

bölgedeki önemli Kürt faktörlerle karşı karşıya getirip sorunları çözmek. Daha önce 

Selehattin  Demirtaş ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu buraya davet ettik. Henüz devlet kanadından 

başbakan ve cumhurbaşkanını misafir edemedik. Ve son projemiz olan; 

ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER: Bu sorunu oluşturan meşru nedenler nelerdir? Biz sorunu 

yaşayanlardan çok meşru nedenler nelerdir?  Bunları araştırıyoruz. 

SEDAT YURTTAŞ: Eski DEP Vekili, Başkan Yardımcısı  

Son iki yıldır ulus devlet mantığı ile hareket ediliyor. Çözüm sürecine Kürtler açısından 

baktığımız zaman 29 tane isyanın insan kaybına, ortak geleceğin köreltilmesi adına çatışma 

yaşanmıştır. Yıllarca biz varlığım Türk varlığına armağan olsun dedik. Yıllarca eşit muamele 

görmedik. Kürtlere eşit muamele gördükleri görecekleri hissini, algısını vermek lazım Kürtler, 

anayasada vatandaşlık tanımını benimsemesi ve devleti sahiplenmesi lazım.  Kürtlerin 

çoğunluğu açılım sürecine destek veriyor.  
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Kürtleri temsil eden en güçlü parti HDP’dir.  Parlamentoya %10 barajını aşarak girmesi AKP 

iktidarının otoriteleşme yönünde çok tehlikeli bir görünüm arz etti.  HDP’nin barajı aşması 

AKP’nin frenlenmesi için bir eğilimdir.  

CİHAN İPEK: Ülkemizin bir hastalığı var . ‘Türk’ün Türk’ten Başka Dostu Olmaz’. 

Düşünen insanların ön yargılarından dolayı ortaya çıkan bir sorundur. Türkiye yöneticileri 

Avrupa Birliğine girmek için Kürtlere politika yapmaya karar verdiler. Çözüm sürecinde ne 

kadar halka değinilirse o kadar başarılı olunur. Çünkü artık PKK halkın isteklerine göre 

şekillenmek zorunda kaldı.  

Dağa çıkma ötelenme sorunudur. Dağda en fazla yaşam ömrü 2 yıldır. İnsanlar bunu bile bile 

dağa çıkıyor. Çünkü dağdaki topluma entegre edilecek hızlı düzenlemelere ihtiyaç var. Bir 

diğer sorun ise doktorlar dil yüzünden yanlış teşhis koyabiliyorlar. Türkçe bilmeyen bir 

kadının hastaneye gidip derdini anlatamaması yanlış teşhis koymasına neden olmaktadır.  Bu 

sorunları çözmek için sorunu ayrı sonuçları ayrı ortadan kaldırmazsanız sorunu çözemezsiniz.  

DİYARBAKIR SANAYİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (DİSİAD) 

Osman AKYIL : 

Çözüm sürecinin gerçekleşmesi için ilk önce bunu insanlara inanmamız gerekiyor. Batı ve 

doğudaki insanın çözüm sürecinden beklentileri farklıdır. Bizim istediğimiz tek şey Kürtlerin 

toplumsal hakları ile ilgili anayasal ve yasal düzenlemeler yapılsın. Toplumsal haklar 

anayasada yer alırsa süreç çözüme kavuşur. Bunların yanında yerel yönetimler 

güçlendirilmeli. Ve Abdullah Öcalan Kürtlerin lideridir. Çözüm için serbest bırakılmalıdır. 

Türklerle eşit haklar istiyoruz başka bir şey istemiyoruz.  

MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ 

Ahmet Mikdat GÜNEŞ : 

Kürt sorununun çözümüne dair Ak Partinin yaptıklarını takdir ediyorum. 10 yıl AKP iktidara 

gelmeden önce Abdullah Öcalan’ın posterini taşıdı diye 18 yıl hapis cezası gören insanlar var. 

Recep Tayyip Erdoğan yüzyılın kurtarıcısıdır. Çözüm süreci olumlu sonuçlanmazsa Kürtleri 

kaybederiz. Eğer siz 1985 yılında burada olmuş olsaydınız. Hepiniz dağda olurdunuz. Çok 

işkence gördük. Ve Kürt Sorunu PKK dağdan tamamen indikten sonra ve silahını bıraktıktan 

sonra tam olarak bitebilir. Ve Abdullah Öcalan serbest bırakılmalı. Bırakılmazsa Kürtler 

tarafından daha da kutsallaştırılacaktır.  
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DİYARBAKIR GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (GUNGİAD) 

Çözüm süreci bizim ciddi anlamda desteklediğimiz ciddi anlamda peşinden gittiğimiz ciddi 

anlamda takipçisi olduğumuz bir süreçtir. Çünkü cumhuriyet tarihimizden bugüne kadar bu 

Türkiye cumhuriyetinin bu ülkenin en büyük meselesi bizce çözüm sürecidir. Bu mesele 

Türkiye’de meselelerden bir mesele değildir. Bizce Türkiye’nin ana meselesidir. Dolayısıyla 

bu ana mesele ekseninde AKP’nin çözüm sürecini başlattığı için son drece doğru bir adım 

attığını düşünüyorum bu anlamda çözümü destekleyen hangi parti olursa olsun sonuna kadar 

destekçisiyiz. Sonuna kadar arkasındayız. 2002 yılında AK PARTİ hükümetinin başa 

gelmesiyle çözüm süreci başladı. Sayın Erdoğan’ı canı gönülden tebrik ediyorum. Turgut 

Özal ‘ın bu durumu dile getirdiği zaman canından olması ve Erdoğan’ın bu riski göze alarak 

çözüm sürecini başlatması takdir edilecek bir harekettir.  Aynı zamanda imralı’nın da çok 

ciddi duruşu söz konusudur. Çözüme katkı sunan bürokrat elit, işadamı, öğrenci, 

akademisyen, yazar toplumun hangi katmanından olursa olsun hangi yapıdan gelirse gelsin 

çözüme bir tuğlanın üzerine bir tuğla ekleyen her kimse başımızın üstünde yeri vardır. 

Önümüzde seçimler var. Seçimler demokratik bir ortamda olmalıdır. Demokrasi için 7 

Haziran beklenmemeli.  Seçim süreci kesinlikle aynı uzay boşluğunda 2 ayrı gezegen gibi 

yönetilmelidir. Seçim süreci başka bir dünya olarak görülecektir. Çözüm süreci başka bir 

dünya olarak görülecektir. Seçim sürecine seçim süreci heba edilirse dönüşü olmayan bir yola 

gireriz. Çünkü 90 yıllık cumhuriyet tarihimizin en büyük meselesidir.   

HDP PARTİ BİNASI 

NÜRSEL AYDOĞAN: 

Şimdiye kadar hep bu sorunun Kürtlerin sorunu olduğu düşünüldü.  HDP’nin barajı geçmesini 

istemeyen yurtsever değildir. Abdullah Öcalan Kürt halkının lideridir. Bunu herkes kabul 

etmeli. Bunun için 3,5 milyon imza toplandı.  Bu kadar imzanın toplanması Abdullah 

Öcalan’ı liderim olarak görüyorum demektir.  Ve Kürt halkı dilini, kültürünü, istem ve 

taleplerin doğuştan gelen bir hak olduğunu talep ettiler. 2012 yılından sonra İmralı ya giden 

yollar açıldı. 21 Mart Diyarbakır nevrozunda gönderdiği mektupta sorunun silahlarla değil 

artık kalemlerle çözülmesini söyledi. Ve 22 Martta PKK ateşkes ilan etti. Ve bu halen devam 

ediyor. PKK’nın geri çekilmesinin başladığını 8 Mayıstan itibaren 10000’e yakın gerilla 

kandile geçiş yaptı.  Ve hükümet yapması gerekeni zamana yaydığını ve hiç bir şey yapmadan 

bu süreci geçirme eğiliminde olduğunu belirtti. İmralı da hükümet ile yapılan görüşmelerin 

gerektiği şekilde yapılmadığını ve PKK cephesinde hükümetin samimi olmadığı izlenimini 

yarattı. Ve Ağrı olayının bir provokasyon olduğunu ve PKK 2,5 yıldır kendi içinde katılımlar 
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sağlamaya çalışıyor. 14 Temmuz 2011’de Silvan eylemi oldu ve 13 asker yaşamını yitirdi. Ve 

Ağrı’da gönderildiği söyleniyor. Bu olay gerillanın provokasyonu sezmesiyle sonuçlanmıştır.  

Süreç belli bir noktaya geldi. Artık sonuç alınacak. İmralı da 2 temel konu üzerinde tartışma 

vardır. Diyalog ve müzakere süreci. Bize göre diyalog süreci bitmiştir. Artık müzakere süreci 

başlamıştır. Son bir ay içinde cumhurbaşkanı tarihi bir yanlış yaptı. Böyle bir sorunda seçim 

ikinci planda olmalıydı. Çözüm ve barış süreci daha ön planda olmalıdır. Türkiye halkı artık 

bu sorunla yaşamak istemiyor. 12 yıldır AKP yaptıklarını çok iyi kapatmayı başardı. 

Cumhurbaşkanı çözüm sürecine farklı bir atak başlattı. Recep tayip Erdoğan’ın izni olmadan 

hiçbir adım atılmıyor. 

Sayın Öcalan’ın 10 maddelik taslağı çözüm ve barış üzerine. Bu maddeler Türkiye’nin 

demokratikleşmesi ile ilgili maddelerdi. Devletin izni olmadan İmralı’dan hiç bir şey çıkamaz. 

O belgenin ortaya çıkmasında Başbakan’ın da onayı vardır. Ve başbakan MHP’den gelen 

oyları kaçırmamak adına çözüm sürecini reddetti. Ve bu sorunu AKP’nin yapacağına inanan 

halk HDP’yi cephe aldı. Seçime kadar hükümet sürece adım atmayacak çünkü oy kaybına 

neden olacağını düşünüyor. Herkes bu sorunun çözülmesi gerektiğini söylüyor. Ve sokaktaki 

herkeste savaş psikolojisi var. Bu sorun çözülmezse çatışmalar artacak ve daha da karmaşılık 

olacak. Ve son 2 yıl içerisinde 10.000 tane gencin PKK ‘ya katıldığını ve gidişlerin çoğunun 

üniversite öğrencilerinden olduğunu ve barış olmazsa orada bilgin insanları bir araya getirip 

yeni bir Kürdistan kuracaklarını belirtti.  

HÜR DAVA PARTİSİ (HÜDAPAR) 

Zekeriya YAPICIOĞLU : 

Her görüşten insanın barış sürecinden talepleri var. Ve Abdullah Öcalan’ın Dolmabahçe 

deklarasyonun da yayınladığı maddelerde silah bırakma gibi bir madde olmadığını ve halk 

silahların bırakılmasını isterken PKK silahı bir destek olarak görüyor. . Silahlı gruplarla 

konuşmak mantıken ve de hukuken doğru değildir.  

- HDP barajı geçebilir mi? 

HDP ‘nin barajı aşması kolay değil. HDP ‘nin oy oranında bir gerileme olmuştur. HDP bir 

risk aldı.  

- HDP çözüm sürecinin mimarı mıdır? 

Bu sürecin mimarı HDP değil Abdullah Öcalan’dır. Bu süreçte Abdullah Öcalan ne derse 

HDP onu yapıyor. Biz ise kendi üzerimize düşeni yapıp gerisini hükümete bırakırız 
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DEMOKRATİK TOPLUM  KONGRESİ (DTK) 

Seydi FIRAT: 

Çözüm süreci stratejik bir süreçtir. Kürtlerinde Türkiye’de eşit vatandaşlık hakkına sahip 

olmasıdır. Kürtler eşit vatandaşlık hakkına sahip değildir. Bir kürdün çocuğumu Kürtçe 

okutmak istiyorum demesi çok zordur. Sayın Öcalan’ın 2013 yılında yolladığı deklerasyon da 

silahların durması gerektiğini ve barışın olması gerektiğini söyledi. 10 maddelik deklerasyon 

yeni bir anayasayı ve birlik ve beraberliği hedefleyen maddeleri içermektedir. Sorunu 

çatışmalarla değil de, müzakereler ile çözülmesi üzerine karar alındı. Ve şuan barış süreci 

üzerinde seçim baskısı var. Ve bu yüzden endişelerimiz var özellikle sürece dair suiistimaller 

olma konusunda. Ne olursa olsun barış sürecini barış yolu ile çözmek hem DTK’nın hem de 

HDP’nin stratejik planıdır. Kürt sorunu tarihsel bir sorundur. Ve 30 yıllık bir çatışma sürecini 

barındırmaktadır. Kürt sorunu hepimize zarar veriyor. Kürt hareketi her şeye rağmen Türkiye 

içerisinde bu sorunun çözümüne inanmaktır. Gerillalar hükümetin samimi olmamasından 

ötürü geri çekilme sürecini sona erdirdi. Fakat çatışmalara son verdi. Ağrı provokasyonuna 

yönelik, örgütün eylemi olmayacaktır. Ve son olarak başbakanın çözüm sürecine kararlı 

yaklaştığına inanmıyorum. Ancak birbirimize karşı samimi olursak birbirimizi daha iyi 

anlarız. 

BATMAN  

BATMAN VALİLİĞİ  

Azmi ÇELİK: 

Çözüm sürecinde herkes bir kanaat sahibi ve herkes fikir beyan ediyor. Herkesin bir takım 

beklentileri var. Herkesin fikir beyan etmesi güzel fikir beyan ederken doğruları aktarmak 

doğru yönlendirmek çok önemli. Bu süreç içerisinde sürecin gidişatını sanki sekteye 

uğratıyormuş gibi algılanabilecek ama öyle olmaması gereken bir takım gelişmeler oluyor. 

Son zamanlarda gündeme gelen Ağrı olayı bu ağrı olayını herkes kendi tarafından 

yorumluyor. Bu güvenlik tedbirleri niye alınıyor diye sormak kadar mantıksız bir soru 

düşünemiyorum. Netice de nasıl ki Hakkâri, Çankırı, Çorum, Edirne bu ülkenin hükümdarlık 

alanı içerisinde ise Ağrı da ki etkinliğin yapılmış olduğu köyde bu ülkenin hükümdarlık alanı 

içerisinde. Jandarma olması gerektiği için orada. Bu olayın çözüm sürecini sekteye 

uğradığından bahsetmek ya da böyle bir beklenti içerisine girmek toplumun diğer kesimlerine 

böyle aktarmak çözüm sürecini sekteye uğratmış bir davranış.  Bu sürecin başlamasında 

herkes memnun ve umutlu. Dışarıdaki vatandaş da öyle.  
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Kobani de meydana gelen olayları ya da çatışmayı protesto etmek bahanesiyle burada yaşayan 

insanlarımızı sıkıntıya sokan ne amaçla bunun yapıldığının çok daha iyi incelenmesi gereken 

bir takım olaylar oldu.  Bunlardan hiç kimse memnun olmadı. Bütün hizmet sektörleri bu 

olaydan etkilendi. Ülke genelinde 31 ilde meydana geldi .  Şuan da Ağrı olayının çözüm 

sürecini sekteye uğrattığını söyleyenlerden hiç birisi Kobani olaylarının çözümü sekteye 

uğrattığını söylemiyor. Olayları doğru değerlendirmek lazım bu süreçte samimi olmak lazım. 

Burada yaşayan insanlar çok samimiler bu konuda samimi şekilde beklentilerinin ne olduğunu 

ifade ediyorlar. Bu anlamda kendilerini yaşayan insanların yarına umutla bakmasını 

engelleyici bir takım eylemlerden son derece rahatsız olduklarını ifade ediyorlar. Bir sorun 

olduğunu herkes artık kabul ediyor. Bu sorunu çözme noktasında da herkesin kendi üzerine 

düşeni yapması lazım sadece bir kesimden ya da karşı taraftan bir taraftan sürekli adım 

atmasını beklemek sürekli bir şey yapmasını beklemek çok doğru bir davranış değil. Bu 

meseleyi kendi geleceğimiz için çözmemiz lazım. 

Orta doğu coğrafyası bir karışıklık, bir kaos içerisinde. Bir türlü kendimizi düzlükte 

bulamıyoruz bir adım geriye çekilip, düşünüp ondan sonra adım atmamız gerekiyor. Sağlıklı 

düşünemiyoruz. Çözüm sürecini ertelememek lazım. Bir takım olayların bu süreci sekteye 

uğratıyor gibi gösterilmemesi lazım (ağrı olayı).  

BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI  

Sedat GÜNEŞ, Şehmuz  İŞÇEN, Fahrettin EKBER : 

 Çözüm süreci olacaksa gerçekten olacaksa gerçekten olmalıdır. Biz artık olay olsun analar 

ağlasın istemiyoruz. Bizim tek isteğimiz çözümün başarı ile sonuçlanmasıdır. Çünkü biz 

ticaretle uğraşıyoruz. huzurun olmadığı yerde ticarette olmaz. Bizim için insanlık önemli Türk 

veya Kürt olması değil. Ve HDP’nin barajı geçmesi gerekiyor.  

BATMAN BAROSU  

Ahmet SEVİM: 

Kürtler başkası tarafından tanımlanmak istenmiyor. Hiçbir parti hiçbir kişi Kürt’ün tanımını 

yapamaz. Ve Kürtlerin temsilcisi benim diyemez. Kürtlerin haklarının verilmesi gerekiyor. 

Anayasal güvence, anadilde eğitim, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi haklar Kürtlere 

verilmelidir. Bu dönemde en can alıcı noktalardan biri %10 barajıdır. Baraj olmamalıydı. 

Demokrasi kendi içinde çözümler üretiyor. Toplumla barışmanın yollarını bulmamız 

gerekiyor.  
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Çözüm süreci PKK‘nın devletin tek başına yapacağı bir şey değil. Hükümet hala söyleminde 

pratiğinde olduğu gibi değil. Adım atıyor, fakat söyleminde çok daha geri niye bu böyle. 

Farklı oranlarda da olsa bu toplumun bütün kesimlerinde istek var. Devletin en büyük 

zaaflarından biri her şeyi para ile ölçüyor. Tıpkı roboski katliamında olduğu gibi öldürülenlere 

tazminat verilmesi. 

Eğer HDP barajı geçemezse ne olacak? Barış süreci ne kadar etkilenecek? 

HDP’nin açıklaması şuydu: barajı geçemesek de biz bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Fakat 

toplumsal barış açısından HDP’nin mecliste olması gerekiyor. 

HDP barajı geçemezse toplum nasıl etkilenir? 

Matematiksel veriler gibi bir konuyu ortaya koyup bir sonuç çıktı diyemeyiz. 6-7 Ekim 

olayları hiç kimsenin beklemediği bir şeydi. Bir sabah kalktık iki gün öncesi ve iki gün 

sonrasında iki ayrı dünyada yaşamış gibi olduk. Böyle bir psikolojik etki yarattı. HDP’nin 

barajı geçmemesi benim aklıma otomatik men Kobani olaylarını getiriyor. Aslında 

Başbakanın ve Cumhurbaşkanının özellikle Cumhurbaşkanının söylemleri sadece iki cümle 

söylemesi toplum üzerinde çok büyük etki yarattı. Birçok insanda müthiş bir kırıklık 

oluşturdu. Kobani olaylarında sadece Batman’a gelen cenaze sayıları 30’a yakın. Siz iki 

cümle ile bütün hayatı karartabiliyorsunuz. 

Ben Türkçe ve Kürtçeyi çok doğal öğrendim. Hiçbir zaman eğitim almadım. Evde Kürtçe 

okulda Türkçe konuşurdum ve günlük yaşamıma Kürtçe hakimdi. Kendimle hiç çatışmadım 

fakat böyle bir durumun içerisinde çoğu insan kendisiyle çatışır. Bu devletin güçlü olmasının, 

istikrarlı olmasının veya devletin zengin olmasının koşulu Kürtlerin haklarının 

kısıtlanmasından geçeceğine inanmıyorum. 

SİİRT 

SİİRT VALİLİĞİ  

BAHADIR YÖRÜK (VALİ YARDIMCISI) 

Kobani protesto olayları şok olayların gelişmesine neden oldu.6-7 Ekim olayları büyük 

kayıplara neden oldu. Devletin 22 milyon zararı oldu. Bu çatışma ortamı değişen nüfus 

yapısını önemli ölçüde örgüte alan açması ve bu sorunun oluşmasında eğitimsizlik, geri 

kalmışlık bu örgütün güçlenmesine yol açan faktörler. Ekonomi olmadığı ve insanların 

uğraşacağı işi olmadığı zaman boşlukta kalan insanlar eylemlere başvuruyorlar. Kobani 

olaylarından bu yana güvenlik tedbirleri arttırıldı. Halk bu yaşanan olaya çok tepkiliydi. 
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Esnafın, ticaretçinin işlerini önemli manada sekteye uğrattı. Birçok insan göç edip gitti. 

Tillo’daki kanaat önderlerinin keşke bu terörü engelleme gibi bir yetkisi olsa. Kanaat 

önderleri daha çok kendileri için eleman yetiştirme derdinde. Bunlardan bir ekip oluşturup 

köylere dağıtılsa medreselerin terörü önlemede çok daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Hiçbir 

zaman halk üzerinde güçlü bir söylemleri olmadı.  Molla Bedrettin ve şeyh Bedrettin gibi din 

adamları bu duruma ses çıkarmadılar. Belki de örgütten tehdit alıyorlardı. Çözüm sürecinde 

devlet iyi bir zeytin dalı uzattı. Çatışmalar durdu. Halkın bu milletten, devletten ayrılma gibi 

bir derdi yok. Artık hizmet gitmeyen hiçbir köy yok.  Buraya yatırım yapılacaksa öncelikle 

çatışmanın durması lazım. Bu çatışma bitmezse kimse gelip yatırımını buraya yapmaz. Bu 

bölgede yaşayanlara haklarını verdikten sonra hiçbir sorun olmaz.  Halkın talepleri yerine 

getirilirse halk hiçbir sorun çıkarmaz. Kimse gelip bir insanın anadilini değiştirme gibi bir 

hakkı yok. Bu coğrafyada doğan birini kimsenin eleştirme hakkı yoktur. Kimsenin bu hakları 

pazarlık konusu yapma hakkı yoktur. Çünkü bir insan hangi coğrafya da yetişirse o kültürü 

alır. Devletinde bu konuda bir lütufta bir ihsanda bulunuyor gibi bir pozisyonu olmaması 

lazım. Devlet olarak bizim bu coğrafyada yaşayan insanımızın kendi kültüründen 

kaynaklanan haklarını hiçbir pazarlığa hiçbir iftiraya söz konusu etmeden bir an önce 

anayasal ve yasal güvenceye alınarak hakların verilmesi lazım. Bu yapıldığı takdirde zaten 

mesele önemli bir ölçüde çözüme kavuşturulacak. 

SÜLEYMAN ERDEM : 

HDP ile yaptığımız görüşmede Diyarbakır da NÜRSEL AYDOĞAN süreç başladıktan sonra 

10 bin tane dağa çıkan gencimiz var. Bunların %50 si de üniversite mezunu ve çok iyi 

üniversiteleri bırakıp dağa çıkıyorlar. Eskiden bilinçsiz insanlar çıkarken şimdi şimdi bilinçli 

insanlar çıkıyor. Niye böyle bir yapılanma var sizce? 

BAHADIR YÖRÜK : 

Bu süreçte bunun önemli bir sebebi şu oldu.  Örgüt biz gelecekte burada devlet kuracağız diye 

diye ciddi bir propagandası oldu. Ve burada kuracağımız devletin kaymakamı, valisi, yerel 

idarecisi, memuru, müdürü bizim dağa çıkan yetiştirdiğimiz elemanlardan olacak. Giden 

insanların çoğu bu vaatle gitti.  Biz savaşmaya değil orada eğitim almaya kuracağımız 

devletin alt yapısını oluşturmak için alacağımız eğitime gidiyoruz.  

MUSTAFA TUTULMAZ (SİİRT VALİSİ) 

Dönem algı ve imaj dönemi dönemin batıdaki algısı hiç iyi değil. Birkaç gün önce sokakta 

çocuklar lastik yakıyorlar. Ve polis gelince kaçıyorlar. Ve olayı basın eski kayıtları kullanarak 
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batı da yanlış aktarıyor. Çok basit bir olayı çarpıtarak çok ciddi bir olay gibi gösterebiliyorlar. 

Olaylar gerçekleşmiyor fakat gerçekleşmiş gibi gösteriliyor. Kobani olayları devlet tedbir 

almadığından değil. Böyle bir hareket oluşmasında beklentisi yoktu.   PKK çözüm sürecinin 

bozulmasını istemiyor. Fakat devletinde onlara karışmasını istemiyorlar. Silah kullanılmadan 

meseleler çözülmeye çalışılıyor. İyi giden süreci yeniden başa almamak gerekir. Silah 

kullanılmadan meseleler çözülmeye çalışılıyor. İyi giden bir süreci yeniden başa almamak 

gerekir. Slogan içeren ifadelerden kaçının araştırmacı olun. 

SİİRT BAROSU  

DENİZ DOĞAN: 

Çözüm süreci denince bölge halkının beklentileri nelerdir? 

Eşit koşullarda anayasal olarak tanınma talebi var. Çözüm için masaya oturanlar daha 

müzakere aşamasına gelmedi. Kürtlerin bağımsız bir devlet kurma gibi bir talebi yok . Onun 

yerine demokratik yönetim istiyorlar.  

PKK ‘nın ne zaman silaha ihtiyacı olmaz? 

Çözüm sürecinden anlaşılan silahların bırakılması olmamalıdır. Eğer PKK silah bırakmış 

olsaydı. İŞİD Kobane’yi kolay bir şekilde ele geçirmiş olacaktı.  

Süreçten ümitli misiniz? 

Süreçten çok fazla ümitli değilim. Bu süreç başarıya ulaşmazsa eskisinden daha şiddetli daha 

kanlı bir saldırı olabilir.  

ŞIRNAK  

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ  

SALİH GÜLENÇ : 

 Sizin gibi gençlerin buraya gelişi bizim için çok değerli. 90lı yıllara dönülmek istenmiyor. 

AKP’de çatışma olmasın bende adım atmayayım zihniyeti var.  Bizim çözüm süreciyle çıkan 

iç güvenlik yasasından sonra 2 yıldır hiç olmayan şeylerin olduğunu görüyoruz. Daha önce 

karakol olmayan yerlerde karakolların yapılması da yanlış bir şey. Var olan savaşı bitirmek 

için birşeyler yapmak gerekir.  Sanki bir çatışma alanına girilecek gibi bir hazırlanma var. 

Kürt halkının hepsi sayın Öcalan’ın başlatmış olduğu çözüm sürecinin arkasındadır. Abdullah 

Öcalan ne derse o yapılır. Fakat Abdullah Öcalan’ın başlattığı çözüm sürecine hiçbir adım 

atılmadı. Hükümet bu konuda kimseye güven vermiyor. Bu yüzden halk çok tedirgin. 
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Basın açıklaması yaptık diye bir laf için dava açabiliyorlar. Böyle bir zihniyetin olduğu 

ortamda çözüm çok zor. Çözüm beklemek yanlış. Böyle bir Türkiye’de siyaset nasıl yapılır. 

AKP’nin çözüm sürecindeki samimiyetine inanmıyorum. Ve cumhurbaşkanının yaptığı 

başkanlık sistemine karşıyız.  

HDP barajı aşmasa bile bu çözüm sürecini etkilemeyecek barış için çalışmaya devam 

edeceğiz. Fakat biz tek adamlık sistemine karşıyız. Başkanlık sistemine karşı değiliz.  

ŞIRNAK BAROSU  

NÜRŞİREVAN ELÇİ: 

Bu tür çalışmaları üst üste koyduğumuz zaman muhakkak çözüme katkı sunulacağına 

inanıyorum. Bölge insanının barış sürecine olan inancı tam . Herkes bu süreci destekliyor. 

Çünkü eskiden hafif bir açıklama yapıldığında yer yerinden oynuyordu. Türkiye halk devletin 

yanındadır. Her iki tarafta bunun kavgayla öldürmeyle olmayacağını kabul etmiş. Fakat bu 

süreç bozulursa 90’lı yıllara geri döneriz. Bu yüzden herkesin dikkatli olması gerekiyor. Bu 

süreci bütün partiler kabul etmesi gerekir. Yoksa sorun çıkar. AKP’nin önceliği çözüm süreci 

değil başkanlık sistemidir.  

MİDYAT  

MOR BARSAVMO KİLİSESİ  

AYHAN GÜRKAN: 

Süryanilerin ortak acıları vardır. Sıkıntıları aynıdır. Bu ülkede barışı isteyen en çok isteyen 

biziz.  TC vatandaşı olduğum halde hiçbir kamu alanında çalışıyorum. Bizi öteki olarak 

görüyorlar. Yeni anayasada hiç kimsenin kimseden üstün olmasını istemiyorum. Barış süreci 

içerisinde anayasa değişikliği yapılacaksa bizim haklarımızda göz önünde bulundurulmalıdır. 

Biz din adamı olduğumuz halde maaş alamıyoruz. Benim din adamlarımın okuyacağı okul 

yok Türkiye Cumhuriyetinde.  Herkesin hakları anayasa hakları çerçevesinde olması gerekir. 

Bizi bir model yapıp bizi giydirmeliler. Ancak bu şekilde birbirimizi sevebiliriz. Benim  

Türk’ten de Kürt den de eksiğim yok . Herkes eşit olması gerekiyor. 

Biz Süryani halkı olarak hiçbir talebimiz sıkıntımız yok. Toprak gibi bir talebimizde yok. 

Benim oğlum kaymakam olmak istiyor. Fakat Süryani olduğu için okuyamıyor. Ben niye bu 

ülkede polis olamıyorum. Polisin eşi bile Hristiyan olursa görevden atılıyor. Süryaniler halka 

yanlış anlatıldı İncilin ayetlerini uygulayan yerine getiren tek toplum Süryanilerdir.  
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Hükümet bir şeyler yapıyor. Fakat birileri bozmak istiyor. 1928 yılında son okulumuz olan 

okul kapatıldı. Hiçbir okulumuz kalmadı. Süryaniler tek bir şey istiyor. Lozan antlaşmasında 

geçen hakkımız var. Müslüman olmayan herkes azınlık haklarından yararlanacak. Fakat bize 

azınlık haklarımızı bile vermiyorlar. Bize en çok destek veren HDP’dir. Barış sürecinde her 

iki tarafta gerçekçi görünüyor. Haklarımızı, sorunlarımızı kendi aramızda halledelim. bir 

Amerikalının bir Almanya‘nın deyimiyle olmasın bu barış. Türkiye’de herkes barışı istiyor. 

İstemeyen de bilmediğinden istemiyor. Biz toprak falan istemiyoruz. Sadece bir özür 

istiyoruz. Benim haklarım Kürtlerin hakları gibi değil. Ülke gerçekçi olması gerekiyor. Ve 

son olarak HDP bu çizgide devam ederse çözüm süreci kesindir.  

MİDYAT KAYMAKAMLIĞI  

OĞUZHAN BİNGÖL: 

Bu tablodan sonra ben çözüm sürecinin iyi sonuçlanacağına inanıyorum. Türkiye de olan en 

büyük eksiklik gençler adına bizim konuşmamız. Benim hayatıma yön veren gençlerdir. Bir 

bölgeye bir şey vermek için önce o bölgeden bir şeyler almak lazım. Ben güneydoğuya göreve 

gelmeden önce ailem çok korkuyordu. Fakat burası benim hayatımda çok büyük 

değişikliklere neden oldu. Burada ki gençlerden hayatı öğrendim. Kamp benim terapi yerim. 

Kendimi en çok burada Allah’a yakın hissediyorum. Buradaki insanların onuru benim için 

çok önemli. Ben boş zamanlarımı gelip burada geçiriyorum. Bizim bu insanlara göstermiş 

olduğumuz yardım çözümün sadece Türkiye bağlantılı değil bütün bölgeyi kapsadığını 

gösteriyor. Bizim kampımız ve Türkiye’ de misafirlere yapılan harcama 6 milyar doları geçti. 

Bazı düşüncelere göre kendi ülkemize yapılan yardımı neden dışarıya yapılıyor denilse de biz 

sadece kendi ülke sınırlarımızı hesap eden bir zihniyet değiliz. Bu anlamda bölgenin bütün 

mağdurlarını kucaklamak çözüm için atılmış en büyük adımlardan birisi. Yanı başımızda 

hangi devlette sorun olursa biz kapımızı sonuna kadar açıyoruz. Sahada da uygulayıcıları 

bizleriz. Bu kampta sadece Suriyeli misafirler yok. Aynı zamanda Irak’ta Şengal bölgesinde 

yaşanan olaydan sonra misafir ettiğimiz 2800 tane Ezidi misafirlerimiz var.  

SÜLEYMAN ERDEM: 

Süryani cemaatiyle yaptığımız görüşmede güvenlik sorununun olduğundan bahsetti.süryaniler 

açısından özellikle mor Gabriel ve ya diğer kiliselerin belli bir vakitte güvenlik ndeniyle 

kapatıldığından bahsettiler.  
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OĞUZHAN BİNGÖL: 

Bizler nasıl toplum olarak kendi içimizde farklılıklar gösteriyorsak, bu cemaatlerde kendi 

içlerinde farklılıklar gösterebiliyorlar. Biz yaşanacak bir olayda yaşanacak bir sıkıntıda ya da 

bir telefonda kendilerine 5 dakikalık bir mesafedeyiz. Bu korkuyu hangi gerekçelere 

dayandırdılar. Bizim kendileriyle ilgili bir pozitif bir ayrımcılığımız olmadı. Korktukları şey 

eğer DEAŞ ise zaten bu bölgede onların bir varlıkları yok. Kendi duydukları bir takım iddialar 

vardı. Biz onları birebir araştırdık. Bu konuda herhangi bir bilgiye ulaşamadı. Yani tehdit 

edildiklerini düşünmüyorum. Kendilerini böyle bir tehlike içerisinde hissediyor olmaları 

bütün cemaati kapsamıyor.   

Benim hayalimi sorarsanız biz gerçek anlamda onların güvenliğini nasıl sağlayabiliriz. 

Midyat’a Hristiyan bir kaymakam atandığı zaman biz gerçek anlamda onlarla var olan 

bağlarımızı güçlendirmiş sayılırız. Bunu ben Türkiye ‘de bütün inanç gruplarıyla alakalı 

söyleyebilirim. Devlet mekanizmasının farklı ideolojilerin devlet içersine girdiğinde 

aksayacağını düşünen bir insan değilim. Bizim sistemimiz güçlü olduğunda bizim sistemimiz 

özgürlüklerden yana, halktan adaletten yana olduğunda o makamı işgal edeni kim olduğu 

çokta önemli değil. Bir Hristiyan eğer burada hâkimlik sınavına girmiş ve o sınavı kazanmış 

bana gelmiş olsaydı ben Ankara da ki bütün gücümü onun hakim ya da savcı olması için 

kullanırdım. Bir kamu kuruluşunda çalışmak için hiçbir zaman talepleri olmadı. Eğer olsaydı 

ben pozitif ayrımcılık yapardım. Burada zorunlu din dersi yok. Bunlarda olması gereken ama 

geç kalınmış atılmış olan adımlar. Bunlarında size onlar tarafından söylenmesi gerekiyor.  

Biz bu coğrafya da olduğumuz müddetçe farlı görüşlerimiz olacak ve mücadeleler olacak ve 

biz başlangıcı çözümle yapacağız. Kilisede verilen bilgilerin çoğu yanlış. Ben bu beyefendiyi 

ziyarete gittiğimde doğruları anlatmak için uğraşacağım. 

Köyler PKK yüzünden mi boşaltıldı? 

PKK bir sebeptir. PKK ‘nın varlığı ne koruculuk sistemini ortaya çıkarmalıydı. Ne de köy 

boşaltmalarını devlet bunun yöntemini bulmalıydı. Köylerin boşaltılmasını haklı bir gerekçe 

olarak görmüyorum. Devlet o köyün güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Devlet yoksa o 

köyde eli silahlı kim olursa olsun. Her evden yemek alabilir. Çıkan bu olayın bir sebebi var 

bizim bu sebebi de ortaya koymamız lazım. Bir toplumsal gösteride bir örgüt mensubunun 

propagandası yapılmış ve sekiz tane genç gözaltına alınmış. Daha sonra bu gençler hükümet 

konağına getirilerek temizlik hizmetiyle cezalandırılmıştır. Ben bir kaymakam olarak şunu 
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yaptım onlarla birlikte hükümet konağını yıkadım. Temizlenmesi gereken bir kir varsa bu 

hepimizin kiri. Ama bunların temelinde ortaya çıkan bir sebep var. Bu sebep ise PKK’dır. 

PKK kendi kendilerini yönetecek bir mekanizma istiyor. Ve bu mekanizmayı devletin 

oluşturması gerekiyor. Özerklik yada federal yapı şuanda fiili bir özerklik var kendi bütçeleri 

olan kendi kedilerini yöneten büyük şehirler var .6-7 ekim olaylarında istenilen sonuç ile 

ortaya çıkan sonuç çok farlıydı. Bu yaşanan toplumsal olaylara bir anlam yüklemek isterim. 

Yakıp yıkmanın ortaya çıkmış sonuç bir pişmanlık yarattı. Ben bir öldürülmesinden se 

ekonomik kaybım olmasını tercih ederim. 6-7 ekim olayları benim dünyamda bir kırılma 

noktası. Hiçbir şey ölümü haklı bulmaz. Ben bu felsefeyle yaklaşıyorum. 6-7 ekim olaylarını 

organize edenler iç güvenlik paketinin mimarlarıdır. Yalnız Türkiye yönünü yolunu 

özgürlükten seçmiş.  

ARAP İŞ ADAMLARI  

VEDAT TİMURAĞAOĞLU VE MEHMET TİMURAĞAOĞLU: 

Bizim ailemiz 350-400 yıl arası ilk önce göçebe sonra Mardin/ Kızıltepe de yerleşik hayata 

geçmiştir. Mardinde dinler, ırklar vardır. Süryani, Yahudi, Ermeni, Yezidi ve Müslüman Kürt 

ve Araplar vardır. Ve ben Irak ta ki Kürdistan bölgesine çok gidip geldim çok iyide biliyorum.  

Mardin’in %83 ü Kürt. Diğer kalanlar Arap’tır.  

 Kürtler burada bağımsız bir Kürt devleti kurmak istiyorsa bu insanları dinden 

uzaklaştırmanız lazım bu insanlar dinlerine bağlı oldukları müddetçe bunun olma ihtimali 

sıfıra yakındır.  

SÜLEYMAN ERDEM : 

PKK ilk başlarda bağımsız bir Kürt devleti söylemiyle çıktı. Ve şuanda böyle bir taleplerinin 

olmadığını söylüyor. Batı da bu pek inanılır gözükmüyor. Biz batı kamuoyunda duyuyoruz: 

“PKK Kürtleri gerçekten dinden uzaklaştırmaya çalışıyor zaten sosyalist bir ideoloji ile yola 

çıktı. Her ne kadar yeri geldiğinde dindar gözükse de dinle çokta bağlantısı yoktur. Ve dinden 

uzaklaştırılmaya çalışılıyor gibi bir algı var”. Bu doğru mu? 

VEDAT TİMURAĞAOĞLU  

Doğru tarafı da var. Doğru olmayan tarafı da. Şimdi PKK bir sonuçtur. PKK ‘yı doğuran 

sonuçlar oldu. Dünyada bir yerde ezilmiş haksızlığa uğramış bir insan varsa onların adına 

birileri onları savundular.  PKK ‘nın kuruluşunda sorunlar var. Bir çözüm sürecinden 
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bahsedeceksek Kürtler den ziyade Türk leri de ikna etmemiz gerekir. Bu bağlamda PKK 

olgusu şu an var olan bir olgu.  

Devletin son dönemde bir demokratik açılımı var. PKK olmamış olsaydı bu adımlar atılır 

mıydı ? Biz okulda okuduğumuzda Kürtçe konuşmak yasaktı. Hiç birimizin annesi babası 

Türkçe bilmiyordu. Öğrenende ya askerde ya da ilkokula giderken öğrenmiş. Barış sürecinin 

olması için iki tarafında ikna olması gerekiyor. Türkiye de Kürtleri temsil eden olarak Kürtler 

görülüyor. Kürtlerin tamamı PKK‘yı desteklemiş olsalardı. Belki de bu sorun olmayacaktı. 

Birbirimizi anlamamız için silahların susması doğrudur. Ama bu atılan adımlarda PKK’nın 

bastırılması olmasaydı bu adımlar belki de atılmayacaktı.  

PKK’nın kuruluşu Marksist bir felsefe üzerinden gelmiştir. Ama son dönemde onlarda 

söylemlerini değiştirdiler. Abdullah Öcalan ‘ın son konuşmalarından birisinde de dine bir atıf 

vardır. Çünkü beraber olmak için insanların dindar olması gerekmiyor. Ama dini değerlere 

saygı gösterilmesi gerekiyor. Kimsenin kimseye benim gibi düşüneceksin deme hakkı yoktur.  

Bu barışın olabilmesi için bu insanlarla irtibat halinde olunması lazım. Burada yaşamayan 

burayı görmeyen buradaki sorunları anlayamaz. Yerel halkın bu barış sürecinde söz sahibi 

olması lazım. Bunu da ancak devlet yapabilir.  

TÜM SANAYİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (TÜMSİAD) 

MEHMET SADIK SADE: 

Devlet politikasını değiştirdi. Daha önce burası devlet tarafından dışlanıyordu. Devlet daha 

önceden Batı ‘ya yaptığı yatırımları buraya yapsaydı bu durumda olmayacaktık. Buradaki 

ekonomik sıkıntıların çözülebilmesi için devletin çalışma yapması gerekir. bu çözüm 

sürecinde ekonomik olarak alınan tedbirler çok önemli. Huzurun gelmesi için ekonominin 

düzenlenmesi gerekir. Vekillerin siyasi bürokratların halkla iç içe olması gerekir.  

HDP‘nin barajı geçememesi çok büyük sıkıntılara yol açabilir. Fakat barajın kalkması gerekir. 

Çözüm sürecinde doğu ve güneydoğu hak ettiği pastadan payını almalıdır. Hakların 

verilmesini istiyoruz.  

ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI  

İBRAHİM ULUDAĞ VE MURAT İMAMOĞLU  

Çözüm süreci nasıl gidiyor? Beklentileriniz nelerdir? 
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Çözüm sürecini bütün toplum birimleri destekliyor. Kayıplar oldu. 2012 den bu yana bir 

noktaya gelindi. Eskiden konuşulmayan şeyler konuşulmaya başlandı. Belli bir düzenleme ile 

herkesle aynı dili konuşma çabasına girdiler. Bu çabayı daha iyi sürdürürsek daha iyi yerlere 

gelebiliriz. Bu süreci tamamen destekliyoruz. Buraya yapılacak yatırımlar çok önemli. Somut 

olarak çözüm süreci ile ilgili hükümetin ortaya atığı adımların nihayete ermesi gerekiyor.  

Baraj geçilmezse toplumu durduramayız. Baraj aşılmazsa kaos olur. Bu sorunun bir an önce 

çözüme kavuşması için herkesin tedbirli olması gerekir.  

HDP barajı geçer mi? 

Yüksek ihtimalle geçecektir. Çünkü halk barış sürecini destekliyor. Ve Kürt halkı mecliste 

temsil edilmelidir. Ve HDP barajı aşamazsa tüm dünya bize gülecektir. Baraj %5 e 

indirilseydi daha güzel olurdu. Fakat Türkiye artık eski Türkiye değil. Bu yüzden parayı 

daima kazanabilirsin. Fakat huzuru kazanmak çok zor. 

ŞANLIURFA AŞİRET AĞASI  

NİHAT YILDIRIM: 

Dügerli aşireti 32 muhtarlıktan ve 6-7 bin kişiden ibarettir. Bu aşiret aslen Türkmenlerden 

gelmektedir. Bu aşiret sürekli devletin yanında yer almıştır. Aşiret içerisinde terör olayları 

yaşanmıştır. Bu aşiret barışı her zaman istemiştir. Biz bu sürecin bir an önce 

sonlandırılmasının ve silahların susmasını istiyoruz. Biz hükümet tarafından sürekli dışlandık. 

Cumhurbaşkanı başa gelene kadar bize hep ikinci sınıf muamelesi yapıldı. Eğer Kürtlere 

devlet zamanında okul yapsaydı biz böyle cahil kalmazdık.  

Bundan 50-60 yıl önce aracımda bulunan teşbih yüzünden polis tarafından azarlandım. O 

zaman bu olaya ses çıkaramadım. Eğer tepki verseydim şu an Diyarbakır zindanlarında 

çürümüş olacaktım.  

Biz süreçten umutluyuz. Süreç inşallah devam eder. Abdullah Öcalan serbest bırakılmalı. 

Serbestlikten zarara gelmez. Kürtlerden zarar gelmez. Her şeyi bir yola koysunlar.  

Cumhurbaşkanının yol göstermesi gerekiyor.  

Bizim isteğimiz sadece bizi kabullensinler. Anadilimi istiyorum. Kendi örf ve adetlerimizle 

düğünlerimizi yapmak istiyoruz. Ve son olarak HDP’ye oy vermeyi düşünmüyoruz. Sol 

partiye hiçbir zaman aşiret olarak oy vermedik. Fakat HDP’nin barajı aşamama durumunu 

tehlike olarak görüyoruz.  
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ  

Türkiye’nin genelinden MHP’nin görüşü aynıdır. MHP olarak Ankara’da ne söylenirse bizde 

burada aynı şeyleri söyleriz. Kürt sorunu yoktur. Terör sorunu vardır. Herkes bir sorun 

olduğunu söylüyor. Ülkenin bir dili olması gerekiyor. Bu milleti temsil eden dil Türk dilidir. 

HDP’nin barajı geçip geçmemesi bizim sorunumuz değil. Hükümetin seçim süreci ile ilgili 

söylemleri tamamen seçim içindir. Kürtler kandırılıyor. AKP siyasetine güvenmeyin.7 

Haziran seçim sonuçları her şeyi ortaya koyacaktır. Kapalı kapılar ardında neler konuşulduğu 

bilinmiyor. Böyle bir çözüm süreci olmaz.  

DEĞERLENDİRME VE GEZİ GÖZLEMLERİ  

Güney doğu barışa psikolojik olarak hazır. Yaptığımız görüşmelerin tümünde halk birlik ve 

beraberlikten yana. Fakat bir yandan da tedirgin. En ufak bir olayda sürecin heba olacağına 

eski günlere eski günlere dönüleceğini bu konuda her iki tarafında çok dikkatli sistemli 

hareket etmeleri gerektiğini dile getirdiler. Görüşmelerde konuşulan üzerinde durulan konular 

Ağrı provokasyonu ve 6-7 ekim olayları. Her gittiğimiz yerde dile getirilen 6-7 ekim olayları 

bölgede çok büyük kayıplara neden olmuş. Bir diğer konu ise Kürtlerin haklarının yasal ve 

anayasal güvenceye kavuşturulması. Kürt halkı bu zamana kadar hep ezildiğinin ve ikinci 

sınıf muamele gördüğünü ve artık haklarının en kısa zamanda verilmesi gerektiğini belirttiler. 

Peki bu anayasal güvence talebi, hem Kürtlerin hem de Türklerin ikna edilebileceği şekilde 

nasıl karşılanabilir. Görüşmelerde kafama en çok takılan konu bu oldu. Kürtlere haklarının 

hepsi verilmeli. Ancak bunu bütün Türklerin kabullenmesi lazım. Tamam AKP ve HDP 

çözüm sürecini destekliyor. Peki bunu CHP, MHP ne kadar kabul ediyor. Bence hükümetin 

ilk önce çalışmalarını diğer partilere kabullendirmesi lazım. Bir diğer söylemlerde Abdullah 

Öcalan‘ın kürt milletinin lideri olarak kabul edilmesi gerekiyor. Çünkü Kürt milleti o bizim 

liderimizdir. O ne derse biz onu yaparız. Ve PKK onu yapar. Ve onun serbest bırakılmasını 

istiyoruz. Buna türk milleti ne kadar hazır? Birde çözüm sürecinin başlatan Abdullah 

Öcalan’ın 2013 nevroz mektubu. Abdullah Öcalan‘ın ‘ Silahlar sussun siyaset konuşsun 

’demesi çözüm sürecine büyük katkı sağlamış. Çünkü her iki tarafta savaşla, çatışmayla 

birbirlerini yok edemeyeceklerini anlamış. Görüştüğümüz birkaç kurumda ise Abdullah 

Öcalan ‘ın mektupta silah bırakılacağının üzerinde durulmadığı başka görüşmede ise PKK 

sadece Türkiye ile savaşmıyor. Türkiye ve Irak ‘ta da savaşıyor. PKK silah bıraksaydı. Bugün 

belki Kobani yok olmuştu. Böyle denilmesi PKK’nın silah bırakmayacağının izlenimini 

yarattı. Silah bırakılmamasına hükümetin karşı çıkacağına ve bu da bence sürecin uzamasına 

neden olacaktır. Ve bu sorunlar çözülmezse soruna olumlu bakmayan ve kürt sorunu yoktur 
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diyen kitlelere kabul ettirilemezse sorunlar bitmeyecektir. Ve geçen okuduğum bir yazıda 

şöyle belirtilmişti; Eğer bu sorunlar çözülmezse sekteye uğratılırsa ‘Türkiye ve Ortadoğu ‘da 

oyun kuranlar kepçeyle kazanırken ortaya konulan iradeci istikrar göstermeyenler sayesinde 

biz barışa doğru yürümeye çay kaşığı ile devam edeceğiz.’ İradeci istikrar göstermeyenler bu 

süreci heba etmemelidir. Bir diğer konu ise ve sürekli sorulan soru HDP’nin %10 luk barajı 

geçebilecek mi? Geçmezse ne gibi sorunlar olur? Sorusuydu. Cevaplar hep geçmesi 

gerektiğini geçmezse sorunların çıkacağını belirttiler. Fakat birkaç yerde ise baraj geçilmese 

bile biz yine barış sürecini destekleyeceğiz şeklinde oldu. Ve görüşmelerde en dikkat ettiğim 

konulardan biri de tarafların birbirlerine karşılıklı güvensizliklerinin olduğuydu. Her iki 

tarafta barışı istiyor. Fakat birbirlerine samimiyet konusunda güvenmiyorlar. Peki PKK ortaya 

çıkmasaydı? bu süreç olacak mıydı? PKK Kürt halkının haklarını savunmasaydı. belki de 

halen Kürtler eziyet, işkence göreceklerdi.  

Diyarbakır görüşmelerimizde HDP milletvekili adayı NURSEL AYDOĞAN’ın üniversite 

öğrencilerinin çok güzel bölümlerde okumalarına rağmen okullarını bırakıp dağa çıkmaları 

konusuna değindi. Ve dağa çıkmalarının sebebinin gittikleri yerlerde iletişim eksikliği 

yaşadıklarını ve sistemin kurbanı olmaktansa gidip kendi halkım için savaşırım kendi halkım 

için mücadele ederim düşüncesiyle dağa çıktıklarını belirtti. Bu süreçte ele alınması gereken 

en önemli sorunlardan biride budur. Gençler anne ve babalarından ayrılıp onları bir daha asla 

görmemeyi göze alıp böyle bir mücadeleye girmeleri! Dağa çıkan gencin annesinin gece her 

yastığa başını koyduğunda  bu acıyı yaşaması  ve sürekli belki bir haber gelir kavuşabilirim 

beklentisi kadar acı bir şey var mıdır? Hiçbir anne, baba bunu hak etmiyor. Ne asker annesi ne 

gerilla annesi. 

Biz öğrenciler olarak adaletli bir dünya istiyoruz. Ve düşüncelerimizi korkmadan rahatça dile 

getirmek. Bu geziye katılmadan önce tek isteğim buydu. Ülkede adalet sağlanırsa bütün 

sorunlar çözülecektir. Bir diğer üzerinde durulan konu ise bölgede sadece Kürtlerin 

yaşamadığının bölgede farlı dinden ve ırktan insanların var olduğunu sadece bu sorunu Kürt 

sorunu olarak çözmenin yanlış olacağını Süryanilerin, Ermenilerin, Alevilerin de haklarının 

verilmesi ve önlemler alınması gerektiği söylendi. Bölgede yerel yönetim isteniyor. Ve bunun 

temelini oluşturmak için bölgeye kalkınma ajansları açılmış. Bölgenin sorunlarının ele alınıp 

araştırmalar yapılması ve halkı bilinçlendirmeleri geç alınan tedbirler olmasına rağmen 

bölgeye büyük katkısı olmuştur. Ve bölgeye ekonomik yönden çok katkı sağlamış. Bu yüzden 

halk çok umutlu süreçten ve hiçbiri rahatının bozulmasını istemiyor.  

 


