
1 
 

 
 
 
 
 

SASAM  
 

GÜNEYDOĞU İLLERİ 

ÇALIŞMA VE GEZİ 

PROGRAMI 

ÖĞRENCİ RAPORU 

 
 

 

www.sahipkiran.org 

 

 

Ufuk ÇİÇEK 

İstanbul Üniversitesi 

http://www.sahipkiran.org/


1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’de belki de ilk defa gerçekleştirilen, “üniversite öğrencilerinin karar alma 

mekanizmalarına katılımı” hususunda bizleri oturduğumuz yerden ahkâm kesmek 

yerine bizzat bölgeye götürüp süreci ve meseleyi yerinde gözlemlememize önayak 

olup bu geziyi tertip eden Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Sayın 

Süleyman Erdem’e, Başkan Yardımcısı Sayın Fatih Topsak’a, bu süreçte daima 

yanımızda bulunan SASAM ailesine ve geziye maddi desteğini veren İçişleri Bakanlığı 

Dernekler Dairesi Başkanlığı’na teşekkürlerimi sunarım. 
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Giriş 

Ülkemizin özellikle son yıllardaki değişmez gündem maddesi olan “çözüm 

süreci”nin milletimizde ve hususi olarak bölge halkında meydana getirdiği 

heyecan malumdur. Yıllarca devlet tarafından sırt çevrilmiş olan bölge, terörün 

gelişmesi ve kendisine ister istemez taraftar bulması hususunda gerekli olan 

bütün şartlara haiz olmuştur. “Devlet baba”nın şefkatinden uzak ve kimliği 

üzerinden yapılan dışlama politikalarına maruz kalan halk; kendisini 

savunduğunu, haklarını koruduğunu söyleyen “örgüt”le iç içe yaşar konuma 

gelmiştir. Hal böyleyken, her şeye rağmen devletine sadakat gösteren, örgüte 

ve yardakçılarına intisab etmeyen ve bu sorunun er ya da geç, kutsal saydığı 

devleti tarafından hakkaniyetle çözüleceğine dair inancını koruyup buna göre 

tavır alan bölge insanını da yürekten kucaklamak ve kutlamak gereklidir. Çünkü 

o iklimde, “Kürt sorunu”na paralel olarak palazlanan ve alan hakimiyeti bulunan 

örgüt ve avanesine karşı durmak kolay bir iş değildir. 

Bugün geldiğimiz noktada, meselenin nihayete erdirilmesi için hükûmet, 

başlattığı demokratik açılım sürecini işletmektedir. Sorunun bertaraf 

edilebilmesi için yıllarca uygulanan ve kaynak kaybından başka hiçbir işe 

yaramayan politikalar devlet ve devleti temsil eden siyasi irade tarafından 

değiştirilmiş ve siyasi manada bir ateşten gömlek olan “çözüm süreci” 

başlatılmıştır. Bu süreç zaman zaman kesintilere uğrasa da böyle böyle, hayırlı 

bir sonuca varacağı milletçe temennimizdir. 

Bu bağlamda, 18 Nisan Cumartesi günü Diyarbakır ile başlayıp Batman, Siirt, 

Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa ile tamamladığımız gezimizde gerçekleştirdiğimiz 

görüşmelere dair notlar ve sonuç olarak naçizane görüşlerim aşağıda 

belirtilmiştir. 
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Meseleye Tarihi Bakış 

Türkler’le Kürtler’in birlikteliği Malazgirt’e kadar dayanır. Yorgun olan orduya ek 

bir birlik ihtiyacının hasıl olmasıyla Alparslan’a biat etmiş olan Mervaniler’den 

Nizameddin 10 bin kişiyle beraber orduya katılmıştır. Buradaki birliktelikte 

dikkat edilmesi gereken husus; meselenin sen ben durumundan öte İslam 

namına gerçekleştirilen bir birliktelik olmasıdır. Bu birliktelikle beraber Romen 

Diyojen’in 300 bin kişilik ordusunu 50bin kişilik Selçuklu ordusuyla mağlubiyete 

uğratmışlardır. 

Osmanlı perspektifinden baktığımızda da ortada bir enaniyet davası göremeyiz. 

Zira, kişinin ulusal kimliğinden çok dini kimliğinin ön planda olduğu bir sistem 

vardır. Dolayısıyla da devletin, sınırları içerisinde yaşayan tebaasıyla bir sen ben 

kavgası yoktur. Orhan Gazi mesela..Kurduğu medresenin başına döneminin en 

büyük alimlerinden olan bir Kürt’ü, Taceddin el-Kürdi’yi getiriyor ki; kendisi bir 

dönem Orhan Gazi’nin sadrazamlığını da yapmıştır. Aynı şekilde, Fatih Sultan 

Mehmed’in hocası Molla Gürani..Kendisi Kürt’tür. Yine, İstanbul’da, Pierre Loti 

diye bildiğimiz tepenin adı Osmanlı’da “İdris Tepesi”dir. İdris-i Bitlisi’nin mezarı 

ve camii oradadır. 

1915 sınırlarıyla Ortadoğu’nun da bölgedeki petrolün de hakimi olan devletimiz 

ve hilafet makamıyla elinde bulundurduğu potansiyel bir süper güçle, ileride 

sorun teşkil edebilecek bir devletin varlığından rahatsız olacakların halet-i 

ruhiyeleri iyi okunmalı. Bölgedeki, başta petrol olmak üzere yer altı 

kaynaklarının kimleri “üzerinde güneş batmayan imparatorluk” konumuna 

getirdiği dikkat-i nazara alınmalı. Bölgedeki petrol yataklarını belirlemek için 

36bin fotoğraf çektirip yerlerini tek tek tespit ettiren Abdülhamid Han’ın 

politikaları, zamanı anlamada, sorunu çözmede bize yol gösterici olacaktır. 

Bölgede yüksek bir ekonomik potansiyel olduğu açıktır. Sadece petrol üretimi 

bile başlı başına ihya edici bir kaynaktır. Türkiye’nin günlük petrol ihtiyacı 

650bin varilken, sadece Musul-Kerkük’ten günlük 2,5milyon varil petrol 

çıkarılmaktadır. Bölgenin bütün bu cezbedici maddi gücüne rağmen; Türkiye 

sınırları içerisinde yaşayıp da sınırın hemen öte tarafında yakın akrabaları 

bulunan Kürt vatandaşlarımız hiçbir zaman ayrılık söylemleri içerisinde yer 

almamıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrasına ait düzenin tesisi için ABD Başkanın 

Woodrow Wilson tarafından açıklanan 14 maddelik Wilson Prensipleri’nin 12. 

maddesi bizzat bizimle ilgilidir. Buna göre, Osmanlı toprakları içerisinde 

bölgesel olarak çoğunlukta bulunan gruplar(uluslar) muhatap olarak kabul 
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edilecek ve özerkliklerine dair isteklerine serbestlik tanınacak. Kürtler, 14 

bölgede bu üstünlüğe sahip olmalarına ve bu maddeyle de uluslar arası bir 

hakka(!) sahip olmalarına rağmen bunu kullanmamışlardır. Aynı tavrı Sykes-

Picot ile kurulması öngörülen Kürt devletinin, Kürtler tarafından itibar 

edilmemesinde de görebiliriz. 

Dönemin dinamiklerinin ifadesiyle; Kürtler’le Türkler birbirine bağlayan 

“hilafet”in kaldırılmasıyla aradaki bağ gevşedi, gevşedi ve mesele Şeyh Said 

Olayı’na kadar dayandı. Baktığımızda, Kürt isyanları Ubeydullah isyanı ile 

başlayıp Şeyh Said’e kadar irili ufaklı 30 kadar isyanla devam eder. Genelde, 

ferdi meselelerden ötürü ayaklanan Kürtler’de, Ağrı İsyanı ile birlikte toplumsal 

bir ayaklanma baş göstermiş ve bunun günümüzdeki yansıması da 1974’ten beri 

PKK olagelmiştir. 
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DİYARBAKIR 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 

-Ahmet Sayar: Cumhuriyet’e kadar bölgede Ahmet, Mehmet ayrımı yoktu. 

Bölge insanının ayrılık gibi bir derdi yok. 

Gençleri dağa çıkaran sebeplere bakmak lazım. 

Meseleye tarihi bir açıdan bakılmalı..Günlük bir mesele değil bu. 

İçeride ve dışarıda bu çözümü istemeyenler muhakkak vardır. 

Ağrı olayı son 2,5 yılın en tehlikeli olayıdır. Tarafsız bir grup bu olayı gözlese ve 

şu yaptı deseydi, onu yapan toplum gözünde mahkum olurdu ama (bu 

yapılmadığı için) şimdi herkes olayı kendine göre çekiyor, yansıtıyor. 

-Ebubekir Bal: Diyarbakır, Hz. Peygamber(sallallahu aleyhi ve sellem)’in 

vefatından 7 yıl sonra İslamiyet’i kabul etmiştir. 

Cumhuriyet döneminde Dersim ve Şeyh Said meseleleri olayı buraya kadar 

getirdi. 

-A.S: Diyarbakır en yoksul kentler arasında 67. sırada. 

Bu olaylar ekonomiyi göçertmiş. İnsanları metropollere sürmüş. 

Sadece demokratik haklarla bu iş olmaz. Ekonomik adımlar da lazım. 

Bölgede istihdam %30’dur. 

Barış süreci büyüme oranını %50 etkiliyor. 

Demokratik özerklik talebi yok. 

Bir süreç var ama pratik adımlar yok. Ağrı olayı gösterdi ki örgüt hala dağda. 

Cumhurbaşkanı bir açıklama yapıyor..Bölgede etkisi günlerce sürüyor. Aynı 

şekilde HDP’nin de batıda.. 

Bölgede ticaret yapmak isteyenler bölge halkına güvenmeli. Burada herkes size 

yardımcı olur. Burayla ilgili sıkıntıların %99’u önyargı. İstanbul’dan büyük 

holdinglerin patronları, sanayici işadamları geldi..Havaalanında polis, emniyet 
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müdür yardımcısı hepsi bu işadamlarını karşılamaya gelmiş, “güvenliklerini” 

sağlamak üzere bizimle yarışıyorlar. Biz de araçları hazırlamışız kapıda onları 

alacağız götüreceğiz diye ama emniyet kendi araçlarıyla götürdü bize bırakmadı. 

E adamlar da haliyle tedirgin. Bir süre şehirde kaldılar, gezdiler, temaslarda 

bulundular.. Daha sonra gitmeden kendileriyle buluştuk bana teşekkür ettiler, 

bölgeyle ilgili yanlış düşünmüşüz diye.. 

 

 

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi 

-TİGLİS Diyalogları.. Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve Ekmeleddin Bey geldi ama 

hükûmet kanadından bir cevap dahi gelmedi. 

-Sedat Yurttaş(Eski DEP milletvekili): Ulus devlet mantığı en çok Kürtler’e zarar 

verdi. 

Bu meselelerle ortak kültürümüz zarar gördü..Ekonomik kayıplar da cabası. 

91’de milletvekilliği yaptım. 94 sivil darbesiyle(Çiller) meclisten Kürtler atıldı. 

2,5 senelik vekillikten sonra hapse girdim. 

AKP’nin doğrularıyla beraber, özellikle son dönemdeki otoriterleşme(başkanlık 

söylemeleri) ile yanlışları da oldu. 

Oslo’dan sonra Silvan’da 14 askerin şehit olmasıyla süreç tıkandı. Ağrı olayına 

da böyle bakabiliriz. 

Bugün basına da yansıyan şekliyle Öcalan, Kandil’i provokasyonlara karşı 

uyardı. 

-Cihan İpek: Meselenin tarihi boyutu Cumhuriyet’i kuran iradeyle bağlantılı. 

Bu irade, Kürtler’i kabul eden ama Türk olarak kabul eden irade ki; böylece 

Kürtler vatandaşlık haklarından faydalanabilecekti. 

- PKK her ne kadar üst akılla yönetilse de zamanla halkın taleplerine paralel bir 

tepki gelişti. 

-Mehmet Kaya(Başkan): 1923’te İstanbul ve Bursa’dan sonra sosyo-ekonomik 

açıdan 3. sırada olan Diyarbakır bugün neden 63. sırada ona bakmak lazım. Sen 

ticarete giden yolları tıkıyorsun sonra da ticarete “kaçakçılık” diyorsun. 
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Bu sosyo-ekonomik durum ve dağdaki adamların hukuki statüleri “bir an önce” 

çözülmelidir. Bir an önce çünkü; bu meseleleri bir an önce çözüme 

kavuşturmazsan meseleleri dış müdahaleye açık hale getirirsin. 

Kendi dilini kullanamama, cumhuriyet refleksiyle Kürtçe’yi reddetme.. Bugün 

bölgede Kürtçe bilmeyen doktorların yanlış teşhis koyma oranı 1/5. Dünyada 

ise bu oran 1/10bin. 

-Cihan İpek: Çoğunlukçu demokrasi olmaz. 550 milletvekilinin 150si Kürt olmalı. 

Yoksa ömür billah azınlığa mahkum olur. 

 

 

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği 

-Genel Başkan Yardımcısı Osman Akyıl: Toplumsal olaylar ister istemez bizi 

etkiliyor. Bu meseleler ticareti de etkilediğinden kendimizi işin içinde 

bulabiliyoruz. 

Olaylara dair her kesimden yapılan açıklamalar tutarsız. Dolayısıyla bir bilgi 

kirliliği mevcut. 

Bu tarz olaylar çözüm süreci için riskli ama daha kötü provokasyonlar da 

gördüğümüz için sürece bir etkisi olmaz. 

Çözümün alternatifi kaostur. Bunun artık geri dönüşü yok. Taraflar süreç için 

kendilerini sonuna kadar zorlamalı. 

Kürtler’in toplumsal hakları yasalarla güvence altına alınmalı. Bizim için çözüm 

süreci budur. 

“Kürt kimliği” özellikle anayasada yer almalı. 

Biz bölgede eğitimimizi “devlet imkanlarıyla” Kürtçe olarak yapmak istiyoruz. 

Yerel yönetimler güçlendirilmeli. Biz bundan özerklik anlamıyoruz. Biz bunun 

sadece bölge için değil, bütün şehirler için istiyoruz. Merkezi yönetimden ziyade 

yerel yönetimlerin gücü artırılmalı.  Bunun aksi ise federasyon talebi olur. 

Bütün ticareti merkezi yönetim tayin ediyor. Bırakın belediyeleri halkı bile işin 

içine sokmuyorlar. 
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Biz bizzat devlet eliyle Türkler’le eşit haklar istiyoruz. 

Çözüm süreci, demokrasi çıtasını yükseltmek için ideal bir fırsattır. 

Sosyal gelişmişlik endeksinde son 20 şehrin 19’u Kürt şehri. 

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi demek bütün hakların yerele devredilmesi 

demek değil. 

Öcalan, beğenseniz de beğenmeseniz de Kürtler’in lideridir. Atatürk de 

“hain”di, yakalansa asılacaktı.. 

 

 

Mahalli İdareler Başkanlığı 

-Ahmed Mikdat Güneş: Cumhuriyet’in ilanına kadar etnik hiçbir ayrılığın 

olmadığı bir bölge burası. 

Devlet eliyle bu süreçte bölgeye bir inkâr politikası uygulandı. 

6-8 Ekim olaylarında eve ürpere ürpere gidiyordum. 

90lar’da üç arkadaşımı aynı günde kaybettim. 

Bölgenin tozunu yutmamış adamlar bu süreci yönetmeye kalkıyor. 

Geçenlerde Bilal Erdoğan geldi, eğitimle ilgili çalışmalar yapıyorlarmış. Yanında 

100 adam varsa 10 tanesi bu bölgenin adamı..Gerisi lüzumsuz.. 

AKP uygulamalarını takdir ediyorum. 

Bizim sekreterin 14 yaşındaki kardeşi elinde taş izi var diye 6 yıl hapis yattı, yeni 

çıktı. 

Yanımdaki arkadaşım Öcalan posteri açtı diye 18 yıl yedi. 

Ben, basın açıklaması yaptım diye(sağlam irade) bir hafta sonra paralelci bir 

hakim oğluma 12 yıl ceza istedi. 

Bölgede sadece PKK yok. Dindar adamlar da var burada. 

Öcalan’a tapan, her konuşmasına ayet hadi gibi itibar edenler var. 

Müslüman Kürtler’e Müslüman Türkler’in el uzatması lazım. 



10 
 

Ben kendimi bir şekilde muhafaza ettim yoksa büyük ihtimalle dağdaydım. 

Ayın 19’unda PKK’nın kutlu doğum programı var. 

AKP bir temayül yoklaması yaptı, hikaye.. Dün AKP’ye küfür eden adamlara 

bugün vekil diye oy vermemi bekliyorlar. 

Kürt sorunu temel olarak çözülmüştür. Dün ben tanınmıyordum, bugün 

tanınıyorum. 

Kamu Güvenliği Müsteşarlığı’na söyledim, gelin beraber çözüm sürecindeki dil 

ve dıl (kürtçe→kalp) sorununa dair sempozyum yapalım. Bütçe yok diye geri 

çevirdiler! 

Artık mesele demokratikleşme aşamasına gelmiştir. 

Gençlerimiz Maocu, Marksist oldukları için dağa çıkmadılar, zulümden çıktılar. 

Zamanında Milli Gençlik Vakfı’na takılmamış olsaydım ben de  dağdaydım. 

Erdoğan ülke için bir fırsattır..Zehir olsa içerim diyor. 

6-7 Ekim olayları, üç arkadaşımı gömdüğüm günkü halimden daha çok etkiledi 

beni. 

Benim için Kürt sorunu PKK’liler tamamen dağdan indiğinde biter. 

Apo içeride kaldıkça kutsallığı artıyor. 

HDP barajı geçemezse bu bölge Suriye olur. 

Ben AKP’liyim. Hayatımda bir kere hariç hep AKP’ye, öncesinde de Refah 

Partisi’ne verdim ama bu sefer…(söylemedi) 

Erdoğan ve Öcalan süreci kafalarında bitirmiş..Yerel aktörler rahat durmuyor. 

 

 

GÜNGİAD(Güneydoğu Genç İşadamları Derneği) 

Güneydoğu’nun en eski genç işadamları örgütü(2000). 

-Hakan Akbal: Açılım süreci sadece siyasilerin değil sivil toplum örgütlerinin de 

katılması gereken bir süreçtir. 
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Ülkemizdeki bu süreç meselelerden bir mesele değil “ana mesele”dir. 

Süreci, Özal başlattı(45. hükûmet) ama bedelini canıyla ödedi. 

Erdoğan’ı tebrik ediyorum çünkü bu işin Özal’ın canına mal olduğunu bile bile 

dik durdu. 

Biz örgüt olarak bütün partilere eşit mesafedeyiz. 

Çözüm süreci,  seçim sürecine heba edilmemeli. Demokratikleşme için 7 

Haziran beklenmemeli. 

Ağrı’daki olayda askerleri kurtaran, onlara yardım eden vatandaşların, süreci ne 

kadar önemsediğini gösterir. Bu bağlamdaki TSK’nın açıklaması da bizim için çok 

önemli. 

Bölgeye karşı önyargının en büyük sebebi medyadır. 150 m.lik alan içerisinde 

meydana gelen olayları bütün bir bölgeye yıkıyorlar. 

Mekke ve Medine’den sonra en çok peygamber ve sahabe kabri, 5. harem-i 

şerif buradadır. 

Hollanda bizim kadar verimli ve yüzölçümü bakımından büyüklüğü olmamasına 

rağmen 100 milyar dolarlık tarım ihracı vardır. GAP tamamlandığında 

Diyarbakır’ın tek rakibi Hollanda’dır. 

Avrupa bu kadar güçlü olmasına rağmen nüfusu yaşlı ve fonlar bunlara sürekli 

para ödüyor. 

Sadece Diyarbakır’da her yıl 35-40bin yeni nüfus türüyor. Bu potansiyeli 

değerlendirmek lazım. 

 

 

AK Parti Diyarbakır 

-İl Başkanı Muhammet Akar: Bölgeyi bilen, sıkıntılarını çekmiş olan arkadaşları 

aday yapmaya özen gösterdik. 

Eskiden hapiste anne oğluyla Kürtçe konuşamıyordu, AK Parti bu ayıbı kaldırdı. 

Kömür kömür diye dalga geçiyorlar ama o kömür o adam için ne kadar önemli. 
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Diyarbakır’da zengin bir mahalle var..Çıkan olaylar açısından orada bir sıkıntı 

yok..Hemen yanında ise 50bin nüfuslu bir mahalle var(Bağlar)..Horlanmış, 

dışlanmış insanlar..Kürt oldukları için..Sıkıntılar genelde oradan çıkıyor. 

Erdoğan ve AKP kimseye değil, halkın/milletin iradesine dayanmayı seçti. 

Suikastler, kapatma davası, içeriden bölünmelerle halkın iradesine dayanan bu 

yapıyı bozmak istediler. 

Silvan, Reşadiye, Paris saldırıları ile hep bir mesaj verilmek istendi: Ben sana bu 

işi çözdürmem. 

Başkanlık sistemi, siyasal istikrarsızlığa sebep olan işleri ortadan kaldırıyor. 

AKP→%47-48 bandında.. 

90lar’da arkadaşlarım teker teker katledildi. Asker köyümüzü ateşe verdi. 

Yalçın Küçük bir yandan Apo’nun sırtını sıvazlıyordu; en iyi Kürt dağdaki Kürt’tür 

diye.. Sonra da askere gidip, gidin yakın yakın diyordu. 

 

 

-Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran: Etnik siyaset politikaları siyasi bir 

hastalıktır. 

Selahaddin Eyyubi Diyarbakır’a geldiğinde Ulu Camii içindeki Muradiye 

Medresesi içinde 1 milyon 20bin el yazması eser vardı.. Öyle bir ilim merkeziydi 

burası.. 

 

 

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı 

-Nursel Aydoğan(Diyarbakır milletvekili): Türkiye’nin demokratik geleceği için 

HDP barajı geçmeli. 

DTP öncülüğünde “Öcalan siyasi irademdir” diye 3,5 milyon imza toplandı. 

3 Ocak 2013’te Ayla Akat ve Ahmet Türk’ün İmralı’ya gitmesiyle süreç başladı. 
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21 Mart 2013 İmralı mektubuyla silahsızlanma adına çağrı yapıldı ve o günden 

beri TSK tarafından operasyonlar da durduruldu. 

Hükûmet, politikalarını genelde öteleme ya da hiçbir şey yapmama üzerine 

kurdu. 

Buna binaen de PKK’nın “siz adım atmazsanız biz de atmayız” tarzında bir tavrı 

oldu. 

Oslo, Silvan, Ağrı..bunlar hep provokasyondu. 

Jandarmanın, İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasıyla bu tür sıkıntıların 

doğabileceğini belirtmiştik..ve oldu da. 

İzleme komisyonu için taleplerimiz: Sekreterya, bağımsız gözlemci ve dışarıda 

olup bitenleri aktaracak/raporlayacak birileri. 

Sekreterya ile ilgili olarak 1,5 ay önce bir adım atıldı. 5 hükümlü orada bu 

vazifeyi yapacaklar. İşleri araştırma-inceleme olacak. 

İnsanlara “farklı bir seçenek” olarak biz çıktık. Özellikle 17-25 Aralık’tan sonra 

AKP’den kopanlar bize kaydı! 

Dolmabahçe’de duyurulan 10 madde Türkiye’de demokratikleşmeye yönelik 

maddelerdir. 

Kürt sorunu ve demokratikleşme paralel meselelerdir. 

Bu 10 maddenin devletten habersiz çıkmasına imkan yoktur, dolayısıyla 

cumhurbaşkanı da bundan haberdardır. Yaptığı açıklama seçim odaklı, milliyetçi 

oyları kaçırmamaya yöneliktir. 

Her ne provokasyon olursa olsun biz çizgimizde devam edeceğiz. 

Görüşmeleri devlet adına MİT ve Muhammed Dervişoğlu(Kamu Güvenliği 

Müsteşarı) yürütüyor. Hükûmet adına kim olduğunu bilmiyoruz, gizli. 

Kürt halkının %100’ü bu sorunun çözümünü istiyor! 

Bu bölgenin Kürt çocukları savaş psikolojisiyle büyüdü. 

Son iki yılda 10binin üzerinde genç “gerilla”ya katıldı(Emniyet raporlarına göre). 

Çoğu da üniversite gençliği. 
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Eskiden eğitimsiz kesimler dağa çıkıyordu bugün ise; Türkiye’nin büyük 

üniversitelerinden geleceği parlak öğrenciler bilinçli olarak katılıyor. 

 

 

Hüda-Par 

-Zekeriya Yapıcıoğlu(Eski Genel Başkan, Milletvekili Adayı): Partimiz çözüm 

sürecinden iki hafta önce kuruldu. 

PKK bir sonuçtur, sebep değil. 

Bugünün Türkiye’si ile eskinin/90lar’ın Türkiye’si bir değil. Keyfi gözaltılar, 

kontrol noktaları, gözaltı sürelerine dair aşırılıklar, sorunlar çözüldü. 

Elinde silah olanı kendine muhatap alıp da elinde silah olmayanı muhatap 

almayan devlet yanlıştadır. 

Taleplerimiz aynı ama birimiz meşrû, diğerimiz gayr-i meşrû..Devlet gidiyor 

gayr-i meşrû olanı muhatap alıyor. 

Hükûmet, terörist başı dediği adamla, bir teröristle müzakere yürütüyor.  

Belki hükûmetin bir planı vardı ama bu elinde patladı. 

Hükûmet diyebilmeli ki; ben artık elinde silah olanı muhatap almıyorum. 

Mecliste de temsilciniz var ne istiyorsanız ortaya koyun. 

Diyarbakır’da kırsaldaki oy(HDP’ye) şehirdekinden 5 puan fazla çünkü silah, oy 

toplama aracı olarak kullanılıyor. Demirtaş ise tersini iddia ediyor. 

İnsanların kendi görüşleri ile resmi görüşleri farklı olabiliyor. 

Silahsızlanma sağlanmalı, meşru talepler yerine getirilmeli, tek taraflı talepler 

üzerinden değil genel bakılmalı ve hükûmet kendi politikalarına, takvimine 

süreci feda etmemeli. 

HDP’nin barajı aşması kolay değil. Kemik olarak aldığı oylarda bir değişme 

olmaz. “Çeşitli” adaylarla oy oranını artırmaya çalışıyor. 

Bugün seçim olsa HDP baraj altında kalır ama daha önümüzde 2 ay var. 

Siyasette 24 saat bile bir şeylerin değişmesi için yeterli bir zamandır. 
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Siz kitleleri bir şeye inandırırsanız, meşru olduğu sürece bu kitlelerin önünde 

kimse duramaz. 

Soru: HDP’ye destek verir misiniz? Cevap: Biz doğrulara, hakka destek veririz; 

doğruyu söyleyen kim olursa olsun. 

6-7 Ekim olaylarında 25 parti binamıza saldırılar oldu. Yakınlarımız öldürüldü. 

Katledilen 9 arkadaşımız da kurban eti dağıtırken öldürüldü. 

Bingöl’de bir parti üyemiz evinin içinde, bir diğeri de sabah işine giderken uzun 

namlulu silahla öldürüldü. 

Saldırılara dair; şehirde jandarma uyarıyor emniyet bir şey yapmıyor, kırsalda 

da emniyet termal kameralarla yakalayıp jandarmayı uyarıyor..bu sefer de 

jandarma bir şey yapmıyor. 

Biz, parti binasındaki arkadaşlarımıza dedik ki; size, canınıza kast ettiklerinde 

kendinizi savunun. 

6-7 Ekim olaylarında ABD Adana Büyükelçisi John Espinoza’nın parmağı 

olduğunu düşünüyoruz. 

 

 

DTK(Demokratik Toplum Kongresi) 

-Fırat Seydi: Çözüm süreci biz Kürtler için stratejik bir meseledir. Eşit haklara 

sahip olmak.. Mesela; devlet benden vergi alıyor ama benim çocuğuma Kürtçe 

ilkokul açmıyor. 

Bugün çözüm süreci üzerinde seçim baskısı vardır. 

Ağrı provokasyonunu devlet düzenlemiştir. Askerlerini halkın arasına 

sızdırmıştır. 

Sürece cumhurbaşkanının baskıcı üslubunun ağır etkileri vardır. 

Türk toplumu da barıştan yana bir tavır içindedir. 

Kürt sorununun çözümsüzlüğü hem Kürtler’e, hem Türkler’e hem de devlete 

zarar veriyor. 
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300bin köy yakıldı, yıkıldı. 4milyon insan göçe zorlandı. Faili meçhuller oldu. 

Bir ateşkes süreci(2013) var ve “gerilla” saldırı yapmayacak, asker de operasyon 

yapmayacak.. “Gerilla” sınır dışına çıkacaktı ama devleti samimi bulmadığından 

geri çekilmeyi durdurdu. 

Devlet operasyon, “gerilla” ise eylem yapmayacaktı. 

Devlet baraj yapmayacak, karakol sistemleri geliştirmeyecek. 

2013’teki Öcalan’ın açıklaması Kürt sorununun siyaseten çözüldüğü ve artık bir 

silahsızlanma dönemine girildiği ile ilgiliydi. 

Bu zamana kadar AKP ve özellikle Erdoğan süreci idare etti. Asıl niyetleri 

seçimden sonra belli olacak. 

Cumhurbaşkanının “başkanlık” özlemi vardır. 

AK Parti’nin elinde bulunan sürece dair çözüm hususundaki fırsatlar kimsede 

yok. 

-Musa Farisoğulları: Örgüt, Ağrı olayını askerin bir provokasyonu olarak görüyor 

ve karşılık da verecektir(“basından takip ettiğimiz kadarıyla..” diye ekliyor) ! 

“Roboski” katliamıyla devlet bir mesaj verdi: Siz bu taleplerinizi istemeye 

devam ederseniz sonunuz budur. 

(Ağrı olayında) 250 kadar asker orada mevzileniyor, 15 tanesi de PKK 

“gerilla”sının arasına sızıyor. 

Efkan Ala ile vali arasındaki konuşma.. 

İlk ateşte bir sivil öldürülmesine rağmen “gerilla” sadece uyarı mahiyetinde, geri 

çekilmeleri için ateş açıyor. 

-Fırat Seydi: Çözüm sürecinin bazı zaafları var ve bunlardan ötürü süreç 

ilerlemiyor. 

Hükûmet İmralı’yla görüşmesine rağmen buna bir resmîlik katmıyor, 

meşrulaştırmıyor. 

İzleme komitesi meselesi..Meselenin mecliste konuşulmasından hükûmetin 

kaçınması.. 
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(Eğitim dilinin Kürtçe’leştirilmesinde eğitimcilerin rolüyle ilgili bir soru üzerine) : 

Kürtçe’ye siyasi olarak bir yasak kalksın önce..Ondan sonra işin nasıl oluruna 

dair mesele eğitimcilerin işidir. 

“Gerilla” bu halkın evladıdır. Onlarla savaşmak Kürt halkının tamamına savaş 

açmaktır. 

Bizim ayrı bir devlet olma gibi bir arzumuz yok, net.. Bu taktik değil, stratejik bir 

tavrımızdır. Haklarımızı kazanmak için de vazgeçmeyeceğiz. 

 

 

BATMAN 

Batman Ticaret ve Sanayi Odası 

-Sedat Güneş: Cizre’de olaylar sırasında hendekler kazıldığı söylendi..Gittim 

gördüm sokaklarda hendek falan yoktu. 

Huzurun olmadığı yerde ticaret olmaz. 

6-7 Ekim olaylarında Batman çok geriye gitti. 

130 fabrika bizden arsa bekliyor yatırım yapmak için ama organize sanayi 

bölgesinde yer yok. 

Çözüm sürecinin başarıya ulaşabilmesi için konuşulan her şeyin yapılması 

gerekiyor. 

Sürece dair umudumuz…batarya zayıf.. 

-Ahmet Aşsız: Para ürkektir. Sermaye için huzur gerekir. 

Biz vebalin ağırlığını hissediyoruz. 

Hasankeyf’in bu saatten sonra geri dönüşü yoktur. Hasankeyf meselesi AKP’den 

önce de vardı..AKP ile uygulamaya konuldu. 

HDP barajı geçmeli. Parlamentoda temsil edilsin. Aksini haksızlık olarak 

görüyorum. 

Ticaret adamının şahsi görüşü olmaz. 
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Batman Barosu 

-Ahmet Selim(Başkan): Kürtler şunu ister, bunu ister diye Kürtler adına 

konuşmaya kimsenin hakkı yok ama genel kabul gören mevzular da var. 

Kürtler bir başkası tarafından tanımlanmak istemiyor. HDP de dahil hiç kimse 

Kürtler’i temsil edemez. 

Kürt sorunu her zaman istismar konusu olmuştur. Bunun önüne geçmek için de 

hem bireysel hem toplumsal haklar anayasa ile güvence altına alınmalı. Mesela; 

Kürt dilini özgürce kullanmak bireysel bir haktır. 

Yerel yönetimlerin idari açıdan özerk hale getirilmesi meselesi dikkate alınmalı. 

Hiç kimse tek başına bir toplumu temsil ettiğini ifade edemez. Mesela; Hüda-

Par Kürtler’in değil, Kürtler içerisinde bir grubun temsilcisi olabilir. 

Ben, seçim barajının olmamasını tercih ederim. 

Meseleyi sadece Kandil’e endekslemek bu sorunu çözmez. 

Günübirlik siyaset peşine düşenin doğruyu bulması mümkün değildir. 

Bu davanın sahibi kimse değil, bu halkın kendisidir. 

Erdoğan, Kobani hakkında iki cümle ederek ister istemez olayları tetikledi. 

Adaletli bir monarşi, pekâlâ cumhuriyetten daha adil olabilir. 

Toplum çok gerilimli. Bu kadar iç içe olup da birbirlerine bu kadar yabancı başka 

bir topluluk yoktur. 

Çok devlet, az insandır. 

 

 

-Bir vesileyle görüştüğümüz Arap işadamı: “PeKeKe” bölgede ne kadar çok 

kalırsa bizim için o kadar iyi.. “PeKeKe” mahkemeleri devletinkinden daha hızlı 

ve daha adaletli.. 
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Batman Valiliği 

-Azmi Çelik(Vali) : Batman yeni bir şehir. 10 hanelik bir köyden şehre dönüştü. 

1990’da şehir oldu. 

Nüfusun %60’ı 25 yaş altı. 

Batman hareketli bir şehir. Günün her saatinde halkımız şehri yaşıyor. 

Batman Üniversitesi 2007’de kuruldu, 8500 civarı öğrencisi var. 

Sanayiciye verecek arazi kalmadığı için 2 tane organize sanayi bölgesi 

kuruyoruz. 

Havalimanımız şehre 7 km uzaklıkta. 

Çözüm süreci bir iki ay içerisinde çözülecek bir mevzu değil. 

Ağrı olayını herkes kendine göre yorumluyor. Biz, mevcut yasalar çerçevesinde 

her etkinlikte güvenlik önlemleri alıyoruz. Dolayısıyla jandarmanın oradaki 

varlığının sorgulanması mantıklı değil. Olması gerektiği için orada. 

6-7 Ekim olaylarında bütün rezervasyonlar iptal edildi. Turizm başta olmak 

üzere tüm sektörler, esnafa kadar bu olaylardan etkilendi. 

Ağrı olayının çözüm sürecini sekteye uğrattığını söyleyenler Kobani için aynı şeyi 

söylemiyorlar. 

Herkes aynı düşünce ve görüşte olmadığı gibi, bunu beklemek de doğru değil. 

Bu bölge(Ortadoğu’da dahil) sorunlu, karışık bir bölge olduğu gibi, insanların da 

kafası karışık. Bu yüzden de sağlıklı düşünemiyor olabiliriz. 

Bu halimizin sosyal bilimciler tarafından incelenmesi lazım. (DTK’da da aynı şey 

söylendi) 

Ağrı olayına baktığımızda, olayın yaşandığı bölge ülke toprakları içerisindedir. 

Orada asker olmasın da teröristler mi olsun?! 

Geçen hafta 60 tenisçinin katıldığı uluslararası bir tenis turnuvası düzenledik. 

Buraya gelen sporcuların şehirden memnun kaldıklarına dair federasyondan 

geri dönüş aldık. 
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Buradaki olayların kat be kat fazlası İstanbul’da olmasına rağmen burada 

olanlar oradakinden daha çok dikkat çekiyor hem de insafsızca.. 

Çeşitli reklam yöntemleriyle şehrimizi tanıtmak mümkün ama biz daha çok 

dışarıdan, kamuoyunu yönlendirme gücü olan insanlarla bunu yapmak istiyoruz. 

Çözüm sürecinden bir özerklik çıkmaz. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 

meselesi Doğu’ya özel bir durum değil. Yapıldığında tüm Türkiye’de yapılacak. 

“Yerinden yönetim” güçlendirilecek. 

Hasankeyf için baraj çalışmaları normal seyrinde devam ediyor. Su altında 

kalacak yerler kalacak.. Buna mukabil yeni bir Hasankeyf inşa ediliyor. 

Taşınması mümkün olmayan tarihi yapılar ise yapısına dokunulmadan, su altı 

turizmine uygun olarak korunacak. 

 

 

SİİRT 

Valilik 

-Siirt Vali Yardımcısı Bahadır Yörük: 90lar’da burada çok canlı bir ticaret vardı. 

Şırnak’a oranla örgüt burada o kadar da etkin değil. 

6-7 Ekim olaylarında 22 milyonluk zararımız oldu(yakılıp yıkılan yerler). 

Devletimiz bunu karşıladı. Bu olaylar bizim için şok oldu ve buna binaen ek 

tedbirler almak durumunda kaldık. 

Medreseler içine kapanık. Hoca yetiştiriyorlar.. Terör eylemlerine karşı bir 

tepkileri ve önlemleri olmadı maalesef. 

Bu çatışmasızlık ortamı devletin güçlenmesini sağladı. 

Yürüyüşlere önceden müsaade ediliyordu. Artık ona da müsaade etmiyoruz. 

HDP’ye oy veren köylerde bile devlete karşı bir tepki yok. Hatta gayet iyi 

görüşüyoruz ve görüşmelerimizin onları değiştirmeyeceğini de söylüyorlar. 
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Halkla, Cuma günleri namazdan önce görüşmelerimiz oluyor, birbirimizi 

dinliyoruz. Ben tabur komutanımı da yanıma alarak bu görüşmelerimi 

yapıyorum. 

İnsanların ayrı bir devlet talebi yok. Su, yol gibi sosyal yardımlarla devlet halkın 

yanında ve halk da bundan memnun. 

İç Güvenlik Yasası’nın etkilerini daha göremedik. Yeni bir yasa olduğundan(2 

haftalık..) pratikte nasıl davranılır daha biz de bilmiyoruz. 

Puşi taktı diye adamı gözaltına almak anlamsız.. Bu yapılan biraz da şov amaçlı. 

Bölge insanının kültürüne dair meseleler(anadilde eğitim gibi..) hiçbir 

müzakereye gerek dahi bırakmadan anayasal zemine oturtulmalı. 

AB Uyum Süreci yasaları meseleyi belli bir yere getirdi ama o kadar.. Gerisi pek 

gel(e)medi. 

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi hususunda; mali denetim, hesap 

verilebilirlik ve şeffaflık tam olarak sağlanmadan bu iş yapılamaz, fiyasko olur. 

Seçilen belediyeler ister istemez kendine oy vermeyen adama hizmet 

götürmüyor. Bu yetkilerin hepsini devrettiğinde ise ortaya çok daha vahim bir 

durum çıkar. 

Örgüt yakın zamanda “burada devlet kuracağım” diye propaganda yaptı. 

(Nursel Aydoğan’ın “artık üniversiteliler dağa çıkıyor” lafına cevaben; vasıflı 

adamları dağa topluyorlar ki onları vali, kaymakam şu bu yapacaklar!) 

Bu mesele kimsenin değil, bizim kendi meselemiz. Bu açıdan baktığımızda da 

zaten sorun otomatik olarak çözülecek. 

Yalnız, bu çocukları dağa çıkaran sebeplere de eğilmek lazım. 

Örgüte en yoğun katılım bu dönemde oldu. 

-Vali Mustafa Tutulmaz: Batı’nın bu bölgeye bakışı hiç iyi değil. 

Haberleri izliyorum..Siirt karıştı, diyor..Benim haberim yok.  

10 aydır buradayım her şey iyi gidiyordu ki; Kobani olayları bunu bozdu. 

Halk çözüm sürecini benimsemiş durumda. 

Bazıları istiyor ki; biz istediğimiz gibi at koşturalım ama kimse bize karışmasın. 
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Günlük hayatta bugün herhangi bir sıkıntı yok. 

6-7 Ekim olayları iki günde çözülebilirdi ama ciddi ölümler olurdu. Devlet istese 

silah kullanırdı. Kullanmamasının sebebi iyi giden süreci bozmamak adınadır. 

(HDP’nin barajı geçememesi halinde bölgenin karışacağına ilişkin söylemler ve 

devletin bu duruma karşı bir hazırlığının olup olmadığına ilişkin soru üzerine: ) 

HDP’nin barajı geçememesiyle ilgili bir tehdit doğru. Bunun da önlemlerini 

devlet alıyor. Bu hususta Kobani bize bir ders oldu. Bu riske göre de 

tedbirlerimizi aldık. Hatta tatbikatını da yaptık. Bu tür durumlara karşı, HDP 

barajı geçse de geçmese de biz öngörülerimizi yaptık. 

10 sn.lik bir taş atma hadisesi gerçekleşiyor..10 saat sonra haberlere bir 

bakıyorsun ki olaylar devam ediyor diye mevzuyu sıcak tutuyorlar. 

Amerika’da toplantı-gösteri-yürüyüş uygulaması: Önceden haber verilir kaç kişi 

toplanılacağına dair..Belediye de buna göre sigorta şirketiyle çevreye 

gelebilecek zararlara karşı sigorta yaptırır. Kimse kafasına göre yürüyemez. 

Bizde de gösteri için belirlediğimiz alanlar var ama oralar da bunların işine 

gelmiyor çünkü yakıp yıkacak yer yok. 

Kurala uyan devletlerde bir sistem, bir oturmuşluk var ama kurala 

uymayanlarda bu yok. 

Devlet bölgede şu anda çok sevecen. Korku ve panik yayan, örgüt ve 

yandaşlarıdır. 

10 aydır buradayım, jandarmaya ya polise dair bir şikayet duymadım. 

Akşamları yarım saat – bir saatimi twitter’a ayırıyorum. Şehirde, bölgede 

konuşulanları açık istihbarat olarak takip ediyorum. 

Poliste de askerde de yamuk insanlar muhakkak var. 

2 polisin, 2 kız ve başka bir erkek arkadaşıyla müzik meraklarından ötürü bir 

arada vakit geçirmeleri, meseleye ailelerin dahil olmasıyla olayın basına yansıyış 

şekli..Tecavüz, kaçırma, alıkoyma gibi.. Olay akşam duyuldu ben sabahına 

polisleri açığa aldım. Açığa almalık bir durum yoktu ama kamu görevlisinin 

hassas olması gerektiği adına onları açığa aldım yoksa herkes gibi onların da 

(meşru dairede) eğlenmeye hakları var.  
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6-7 Ekim olaylarında okul gözümüzün önünde yandı.. Salladı bir tanesi 

molotofu, çatıdan başlayarak yandı bütün okul, engelleyemedik. Ama bugün 

biliyor ki o molotofu salladığında polis ona silahla karşılık verecek. Yani, artık o 

kadar rahat atamaz. 

PKK mahkemelerine ilişkin; hem emniyette hem jandarmada iki ayrı tim 

oluşturdum. 

 

 

Valilikten Tillo’ya kadar bize otobüste eşlik eden AA muhabiri: 6-7 Ekim 

olaylarında özellikle AKP belediyelerinde olaylar yoğundu. Mesela; HDP’nin 

Eruh belediyesinde hiçbir şey yoktu. 

Benzin istasyonlarına ateş açıldı. 

Bunlar diyor ki; AKP’ye oy  verme de kime verirsen ver. 

Hüda-Par sokağa inmedi. 

Bazı yerlerde halkla halk karşı karşıya geldi, 3 kişi öldü. 

Batman, Şırnak, Diyarbakır’da YPG’nin yapılanmaları var. 

Camilere saldırı olmadı halbuki daha önce çok defa camilere de saldırıyorlardı. 

 

 

TİLLO 

-Şeyh Bedrettin: Biz meselelere dini açıdan bakıyoruz. 

Bugün, dinimize sahip çıkmadığımız için böyle sıkıntıdayız. Çok şey kaybettik. 

Müslüman, Müslüman’ın iyiliğini ister. 

Müslüman iki taife karşı karşıya geldiğinde zayıf/mazlum olanı desteklememiz 

emir buyrulmuştur. 

Üstünlük yalnız takva iledir.. Dil, ırk, renk önemli değil. 
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Sorunlar varsa konuşulmalı, tartışılmalı. Kan döküp dövüşmeyle olmaması 

lazım. 

Önce İslam kardeşliğini aşılamalıyız. 

İstekler biraz zor. 

Bugün, biz izleyici konumundayız. Önceleri devlet, şimdi ise başkaları bizi tehdit 

ediyor. 

Elimizden geldiğince söylenmesi gerekeni söylüyoruz ama fikirler bozuldu. 

Sözler fayda vermemeye başladı. 

Her şeyi söylemek bir müddet mahzurlu görüldü. 

Mesele siyasi değil. 

Reyde mes’uliyet vardır. Rey vereceğin adamı tartar, ona göre seçimini 

yaparsın. Yoksa mes’ul olursun. 

Eskiden 15-20 günde bir baskın yaparlardı açığımızı bulup da kapatmak için.. 

Son birkaç yıldır ise rahatız. 

IŞİD bizi çok rahatsız etti. İslam’da bu tür öldürmeler yoktur(yakma gibi). 

Ehl-i sünnet müdafaasına dair soru üzerine: Fitnenin başı Şia’dır. Şia, 

Müslüman’a karşıdır. 

Caferilik, 7. sınıf din kitaplarında mezhep olarak kabul ediliyor. 

Şia’ya karşı çok dikkatli olacağız. Yanlış düşüncelere sapmayacağız. Ehl-i sünneti 

müdafaa edeceğiz. Bu konu çok önemlidir. 

 

 

SİİRT Barosu 

-Baro Genel Sekreteri Deniz Doğan: Çözüm için masaya oturanlar henüz 

çözümün yöntemini konuşuyorlar. Müzakere aşamasına daha geçilmedi. 

Bir takım taleplerin yerine getirilebilmesi için öncelikle Kürt kimliğinin 

tanınması lazım. 
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Bugün, mevcut durumda PeKeKe’nin silah bırakması, onların imhasına sebep 

olur. Bu durumda silah bırakmazlar. 

PKK silah bırakmış olsaydı; Kobani’yi IŞİD bir direniş görmeden ele geçirmiş 

olacaktı. 

-Baro Saymanı Mahmut Ertek: Taraflar anlaşmış gözüküyor ama içeriğini bilen 

yok. Bu yüzden asıl mesele Araplar’la ilgili.. Ortada muğlak bir durum var. 

-D.D: Hakikatlerle yüzleşme komisyonunun hem PeKeKe hem de devlet 

tarafının hatalarını ortaya çıkarmak ve zamanı geldiğinde hesap verilebilirliği 

sağlamak amacı vardır. 

(Ağrı olaylarını da “faşist” devletin gerçekleştirdiğini düşünüyor.) 

 

 

ŞIRNAK 

(Görüşmede çok sayıda katılımcı olduğu için söylemler genel üzerinden 

yansıtılacaktır..Görüşmeye HDP ve bu çizgideki partilerin eski milletvekilleri, 

mevcut vekiller ve adayları ve çok sayıda partili katıldı.) 

-Polisler, akrepler olmadan gelseydiniz daha güvendeydiniz.(!) 

Siz gelmeseydiniz Uludere’deki çatışmaya canlı kalkan olmaya gidecektik. 

Dağda olanlar bizim çocuklarımız. 

Biz, çok doluyuz. Sizleri aramızda görmek, buraya gelmeniz, barışa gönül 

vermeniz bizim için çok önemli. 

“Başkan” Apo.. 

Amed Nevruz’unda “gerilla” sınır dışına çıkacak dendi ama bu hususta zorluklar 

çıkarıldı. 

Osmanlı’dan süregelen bir Kürt düşmanlığı var. 

Asker sürekli operasyon yapıyor. 20 yıldır karakol olmayan yerlere karakol inşa 

ediyor. Bunlar çözüm sürecine zarar veriyor. 
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“Gerilla” gelsin ama bunun yasal güvencesi nerede? Yasal bir güvence lazım.. 

Askeri konvoyların sınıra gitmeleri, helikopterlerin kırsal kesime 

inmeleri..Bunlar hep sorun.. 

Öcalan ne derse odur. Siyasi partilerimiz buna riayet eder. 

“Şehit düşen gerilla”.. 

Ağrı olayı..Efkan Ala ve valinin görüşmeleri ortada.. 

Bazı yerlerde AKP’nin oyu bizden fazla. Silahlı baskı olsaydı bu olmazdı. AKP’nin 

Şırnak’ta 32 aday adayı var. 

Nevruz’a şuraya buraya katıldım diye yirmiden fazla dosyam var. Ki; aramızda 

en az dosyası olan benim. 

Habur’daki davullu zurnalı giriş barış havasından kaynaklanıyordu. 

TRT Şeş’i yasal güvence altına al ki samimiyetini görelim. Yarın öbür gün CHP, 

MHP geldiğinde bunu kapatır. Yasal güvence ver ki kapatamasın. 

60 yaşında ana var, çocuğuyla beraber cezaevinde..Basın açıklaması yaptı diye. 

Bu halk, hâlâ meşru olarak yok. Önce bu tanınmanın, dilin tanınmasının 

sağlanması lazım. 

Çatışma riski ortadan kaldırılmalı. 

Son dönemlerde katırları öldürmeye başladılar(gülüşmeler).. Bunlar sürece 

zarar veriyor. 

Devlet adına hükûmet bir taraftır ve “PKK” de HDP adına bir kanattır. 

İnsanlara güven verecek adımlar atılmıyor. 

Süreç, seçimden seçime bir oyalamaya dönüşüyor. 

Güçlü bir su kaynağının olmadığı yerde 7 tane HES yapıyorlar..Bölgeleri 

insansızlaştırmak için. 

Uludere’de 54 insan katledildi. Devlet bunu hala kabul etmiyor. 

Roboski’deki komutan Abdullah Baysal olaydan sonra terfi aldı..Şırnak 

tümgeneralliğine atandı. 
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Cumhurbaşkanı’nın istediği bir şekilde başkanlığa karşıyız, yoksa başkanlığa 

değil. Erdoğan, ben herkesin komutanı olayım diyor. 

HDP barajı aşamasa bile süreci bozan taraf olmayacak. 

İzleme heyeti başlarda kabul edilmişti sonra baktılar oylarda bir oynama 

var..Erdoğan çıktı, ben buna karşıyım dedi.. 

Bu süreç devlet politikasıdır ama hükûmet politikalarına kurban ediliyor. 

HDP barajı geçemez ve mutabakata da riayet edilmezse..İşte o zaman “sorun” 

var demektir. 

PKK olmasaydı IŞİD, Sivas’a dayanmıştı. 

Hükûmet samimiyse başka ülkelerin aracılığına ihtiyaç yok, kendi aramızda 

çözeriz. Bir gözlem heyeti olabilir ama illa yurtdışından olmasına gerek yok. 

MİT, YDG-H’a adam sızdırıyor. YDG-H fuhuşa ve uyuşturucuya karşıdır. Buna 

göre bölgede önlemler alıyor. 

Hükûmet ülkeye hakim değil. Hâlâ derin devlet ve çeteler var. 

Koruculuk acil olarak kaldırılmalı. Son dönemde altı vatandaş öldürüldü. 

YDG-H bir yapılanmadır. Gerektiğinde şiddete başvurabilir. 

Birisi çıkıp “Kobani düştü düşüyor..” derse(Erdoğan) biz de sokağa dökülürüz. 

Sokağa çıkmasak daha farklı şeyler olurdu. 

IŞİD, Kobani’den çekildi ama çekilirken kurduğu tuzaklar var. Bazı köylerde 

halen varlar. 

Erdoğan diyor ki; ben hem iç işleri hem dış işleri hem başbakanım..Biz buna 

karşıyız. 

Şırnak 90’da şehir oldu. Bu da asayiş içindi. Şehrin girişinde “Ne mutlu Türk’üm 

diyene” yazıyordu ve herkes o yazının altından geçmek zorunda bırakılıyordu. 

91’de kırmızı sarı bant taktı diye 80 küsur Kürt vatandaş öldürüldü. 

Düşmanımız çok (olduğu gibi), dağlarımız (da) çok. 
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ŞIRNAK Barosu 

-Nûşirevan Elçi: Yaptığınız çalışma önemli, hepinizi kutluyorum. Bu tür adımlar 

da sürece katkıda bulunuyor. 

Dolmabahçe insanlarda hiçbir heyecan yaratmadı.  

Her iki taraf da bu işin ölümlerle olamayacağını anladı. 

Bu sürecin bozulması ülkeye ciddi bir zarar verecek. 

Roboski olayı çözüm sürecinin ayak bağıdır. 

Seçime kadar ben her türlü provokasyon bekliyorum. 

Türkiye’nin başkanlık sistemine ihtiyacı olup olmadığı tartışılmalı. Başkanlık, 

Erdoğan’ın kişisel hırsıdır. Akabinde padişahlık, halifelik, Mesihlik isteyecek. 

Zamanında devlet adamlarının, iş adamlarının çocukları Hakkari’de, Şırnak’ta 

askerlik yapacak diye bir proje yapılsaydı mesele buraya kadar gelmez, çoktan 

çözülürdü. 

“Katırlar intihar etti” diyen bir valimiz var. 

Süreç, güvenlik bürokrasisine emanet edildi. 

“Ben hukuka inanmıyorum. Hukuk, egemenlerin işini meşrulaştırmak için 

vardır.” 

Kürtler bu mücadeleyi vermişse anadilde eğitim için vermiştir. 

Bu sorun çözüldüğünde Türkiye kanatlanmış bir jumbo jet olacak. 

-Mazlum-Der Şırnak Başkanı Abdullah Ekinci: Molotof atma, taş atma gibi 

durumlarda polise verilen müdahale yetkisi çocuk cenazelerinin artacağını 

gösteriyor. 

6-7 Ekim olaylarının sorumlusu Erdoğan’dır. O açıklama bölgede acayip bir etki 

yarattı. 

-Elçi:  Süreci götüren şu anda tek başına “Sayın” Öcalan’dır.  

PKK mahkemeleri hakkında bize intikal eden bir şey yok ama varsa da mevcut 

adaletten daha adildir. 
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Kürtler’in bakış açısı şudur: Sen benim babamın, dedemin haklarını çaldın; ben 

ise çaldırmayacağım. 

Cenazeler geldikçe insanlar dağa çıkmaya devam edecek. 

 

 

MARDİN 

Süryani Kilisesi-Mor Barsamo 

-Ayhan Gürkan(Kilise Görevlisi): Bu ülkede barışı en çok isteyen biziz. Bu da 

anayasasızlıktan kaynaklanıyor. Ben bu ülkenin vatandaşıyım, askerlik yapıp, 

vergi veriyorum ama asker polis olamıyorum çünkü ben “öteki”yim. 

Ben 28 yıllık din adamıyım ama devletten maaş almıyorum. 

Biz hükûmet koruması istemiyoruz, anayasal koruma istiyoruz. 

Yeni anayasada tüm halklara, dinlere, dillere eşit yaklaşılmalı. 

Biz, istemediğimiz anayasayı kabul ettik. İstediğimizi hayli hayli kabul ederiz. 

Benim Türk’ten bir eksiğim yok, fazlam var.. Türk’ten önce ben vardım bu 

topraklarda. 

Pers kitaplarında Ermeniler hain diye geçer. 

Midyat’ta 120, Mardin’de 2bin, Türkiye’de ise 20bin Süryani aile kaldı. 

Musul, Kerkük’te İngilizler bizi petrol muhabbetine sattılar. 

İran, Kürdistan, Suriye’de Süryanice resmi dildir. 

Biz, birileri ülkeyi zora soksun da, devlete dayatmayla bizim haklarımız teslim 

edilsin istemiyoruz. Kendimiz çözelim. ABD’yi, AB’yi istemiyoruz. İstiyoruz ki 

bunu kendimiz yapalım..Bunun yolu da anayasa. 

Ben hükûmetin samimiyetine inanmıyorum. 

Ülkenin bölünmesine sebep olan her bir yapı bunun bedelini ödesin. 

Toprak istemiyoruz..Alsak ne yapacağız!? 
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Kürtler’i bilmem ama benim Lozan’ım var. Ülke olarak sen bunları kabul 

etmişsin ama uygulamıyorsun. 

Biz üvey evlat muamelesi görüyoruz. Bundan vazgeçilse zaten sorun 

kalmayacak. 

Bize karşı ciddi bir tehdit var..İslamcı gruplardan..Devlet bizi korumak istiyor 

ama biz o imajı vermek istemiyoruz. 

HDP bu çizgiyle devam ederse çözüm kesindir. 

Bütün ülkede saysan 200 tane Hristiyan din adamı yoktur. Devlet bunlara maaş 

vermiyor. Bu, devletin ayıbıdır. 

 

 

-Midyat Kaymakamı Oğuzhan Bingöl: İlçemizdeki Suriye mülteci kampında 5600 

kişi var. 

Gençlerin depolitize olmaları onlara hep, biz sizin adınıza karar veririz diye 

yaklaştığımız içindir. 

Dargeçit’i değiştirmek için çıktığım yola, kendim değişerek döndüm. 

Ben burayı(kampı) bir terapi merkezi gibi görüyorum. Kendimi Allah’a en çok 

burada yakın hissediyorum. 

Türkiye genelinde yapılan harcamalar 6 milyar $’ı geçti. Bizim de 60 milyon. 

Şengen bölgesinden 2800 Ezidi’yi misafir ediyoruz. 

Ezidiler ve Müslümanlar burada bir arada yaşıyorlar. 

Bölgeye dönüşler sıla-i rahîmdir. Yoksa onun dışında bir dönüş yok. 

Çözüm bir başlangıçtır. 

Ben senin köyünü koruyamıyorum, köyü boşaltın diyemez devlet. Benden vergi 

alıyorsan beni koruyacaksın. Sizin yaşadığınız durum(Şırnak’a giderken 

jandarmanın “biz sizi koruyamayız” demesi) da buna benziyor. Devlet halkın 

güvenliğini sağlamakla mükelleftir. 
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(Örgüt propagandası yapan gençlerin hükûmet konağını temizleme cezası 

almasıyla kaymakam bey de onlarla beraber temizlik yapıyor.) Temizlenmesi 

gereken bir kir varsa bu hepimizin. 

Suriyeliler’in “geçici  koruma” statüsü var, Ezidiler’in ise yok. Hukuki olarak 

farklı şeyler bunlar. Baktığınızda, Avrupalılar kıyameti koparıyorlar ama BM 

temsilcileri geldiğinde bir kere bile Ezidi kampına uğramadılar. Devletimiz özel 

olarak Ezidiler’i koruyor. 

Kürtler kendi kendilerini yönetebilecekleri bir sistem istiyorlar ve bana göre 

devlet bunu sağlamalı. Zaten artık hissedilmese de bu konularda valilikler ve 

kaymakamlıklar formalite makamı oldu. Belediyeler kendi kendilerini yönetip, 

bütçelerini kontrol edebiliyorlar. 

6-7 Ekim olaylarıyla birlikte sağduyulu insanlar bu meseleyi sorgulamaya 

başladılar. 

Ezidiler geldikten sonra Avrupalılar buraya tek bir çöp bile göndermediler. 

Uluslararası çapta Ezidi yapılanmaları da dahil hiçbiri yardımcı olmadı. Biz ise 

Ezidiler’den sonra kampa yardım akını olacağını düşünüyorduk. 

Zaho’da AFAD’ın 20biner kişilik iki çadırı var. 

 

 

Timurağaoğlu Aşireti 

-Vedat Timurağaoğlu: Batman’da AKP seçim ofisinde bir kişinin vurularak 

öldürülmesi bir alacak verecek meselesi yoksa bir siyasi olay değil. 

Kandil, bir alandır sadece bir dağdan ibaret değildir. 

Estel’de Araplar, Midyat’ta Kürtler yaşıyor. Mardin’in %83’ü Kürt. 

Dargeçit, Nusaybin, Midyat, Mazıdağ hep Kürt’tür. 

Dini açıdan en iyisi Irak Kürtler’idir. Suriye’dekiler yozlaşmıştır. 

Ayet ve hadislerden yola çıktığımızda ırkî yaklaşımların bir üstünlük sebebi 

olamayacağını görürüz. 

Kürtler’in haksızlığa uğramasının sonucu PKK’dır. PKK bir sonuçtur. 
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Sormak lazım.. PKK olmasaydı devlet tarafından bugün atılan bu olumlu adımlar 

atılır mıydı? 

Dini eğitimde bir engelleme yoktur. Bölge halkı kendi meleslini(molla) 

yetiştirebiliyor. 

(Aşiret reisleri ve medrese hocalarına yöneltilen ‘seslerini yükseltmediklerine’ 

dair eleştirilere binaen..) Çıkıp konuşayım tamam da devlet beni yarın arada 

bırakabilir..Neden konuşayım? 

Bu çözümün olabilmesi için insanları dahil etmen, fert olarak beni de muhatap 

alman lazım. 

Kanaat önderleri, söz sahibi kim varsa bunlar devlet tarafından meseleye dahil 

edilmeli. 

Ağrı olaylarını bütün kaynaklarımızla araştırdık..Askerin bir provokasyonu 

olduğunu söylüyorlar. 

-Mehmet Timurağaoğlu: Herkes hür bir şekilde dinini yaşamalı..Bu da devlet 

güvencesinde olmalı. 

Bizim Süryaniler’le bir sorunumuz yok. Ramazan’da çayı masa altından içerler, 

sen onu görmezsin bile..Saygı duyar. Cenaze olduğunda taziyeye gider geliriz. 

Medya dün de bölgeyi karalamak için yayın yapıyordu bugün de aynısını 

yapıyor. 

Ortada bir süreç var ama bu sürecin içeriğini kimse bilmiyor. 

Süreç, Abdullah Öcalan’ın istikrarlı duruşu ve Erdoğan’ın olmazsa olmaz tavrıyla 

bugünlere geldi. 

Bu hükûmet olmasaydı bu süreç olmazdı. Koalisyonlarla bu iş olmuyor. 

Başkanlık sistemi, kim gelirse gelsin tek seslilik için lazımdır. 

-V.T: Öcalan ya da Erdoğan’dan birine bir şey olursa bu süreç biter. 

-M.T: Kimlik tanımlamasıyla din, dil, ırk olarak ayrımcılıkların önüne geçilmeli. 

-V.T: Geçmişten gelen çatışmalardan ötürü PKK ile Hizbullah’ın kaynaşması 

beklenemez. 

Roboski çözülemez çünkü devletin parmağı var. 
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Dicle Kalkınma Ajansı(DİKA) 

(Kalkınma ajansları yerel yönetimlerin güçlendirilmesinde ilk adım ve 

yasalaşmış.) 

-Tabip Gülbay: Biz istiyoruz ki burası Ortadoğu’nun üretim üssü olsun. Mardin, 

Siirt, Şırnak, Batman DİKA’ya bağlı. 

Dört ilde yatırım destek ofisleri var. Yatırım yapmayı düşünenlere ücretsiz 

destek sağlıyoruz. 

Planlama, proje, izleme, idari, tanıtım ve işbirliği gibi birimlerimiz var. 

5449 sayılı kanunla Kalkınma Ajanslarının görev ve yetkileri belirlenmiştir. 

Bu dört ilin vali ve belediye başkanları kalkınma ajansı toplantılarında bir araya 

gelerek görüş alışverişinde bulunuyorlar. 

Kalkınma ajansları 26 bölgeye ayrıldı ve bu federasyon sistemine gidiş olarak 

algılandı. Anayasa mahkemesine gidildi..Burada iptal edilen maddelerimiz oldu 

ajansların işleyişinde bir sıkıntı görülmedi. 

Yönetimimizin çoğu HDP’li.. Mevzuata göre işleyiş ilerliyor. 

Mardin’de birlikte yaşama potansiyeli var . İnşallah çözüm süreciyle beraber bu, 

nihayete varır. 

STK’lara da destek veriyoruz. Sorunlu bölgelerde özellikle terörle anılan 

dağlarda yürüyüş yolları için destek verdiğimiz projeler var. Siirt mesela.. 

STK’lara 85bin TL’ye kadar destek verebiliyoruz. 

Çözüm süreci “birlikte yaşama” üzerine kurulu olacak. 

Her şeyden önce Batı’daki Doğu algısını yıkmamız gerekir. 

Çözüm süreci başarılı bir şekilde nihayete erdi hemen yatırımlar olsun, bölgede 

ekonomik kalkınma yaşansın gibi bir durum söz konusu değil. Burada birçok şey 

önemli. Eğitim, güvenlik, altyapı.. 

Silopi, Cizre.. Belediyeler bazında en çok buralara yatırım yapıyoruz. 
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ŞANLIURFA 

TÜMSİAD 

-Şube Başkanı Mehmet Sadık Sade: Babam Arap, annem Kürt. Urfa’da genel 

olarak bir Kürt-Türk ayrımı yok ama bazı ilçelerde var. 

Çözüm sürecinin amacına ulaşması için bürokrasi bölgeden olmalı. 

Yatırım teşvikleri, ekonomik tedbirler ve herkesin iş aş sahibi olmasıyla mesela 

zaten otomatik olarak çözülür. 

Devletin sahaya inmesi lazım. Siz sahaya inmişsiniz bu yüzden sizi tebrik 

ediyorum. 

Bölge milletvekilleri bayramdan bayrama geliyor. 

Üçüncü defadır Suriyeli iş adamlarıyla görüşüyoruz. Resmi olarak 450bin Suriyeli 

gözüküyor ama bunun 600bin olduğunu tahmin ediyoruz. 

Biz, Suriyeli iş adamlarına gelin yatırım yapın bu adamlara(Suriyeliler’e) 

istihdam sağlayın diyoruz. Sadece Suriyeli değil yabancı olarak kim gelirse gelsin 

ekonomiye olumlu katkıları oluyor. Biz de bu konuda onlara destek oluyoruz. 

6-7 Ekim olaylarında Şanlıurfa’daki bütün rezervasyonlar iptal oldu. 

STK’lara, kanaat önderlerine sormadan sahaya inmeden olmaz bu iş. 

Bölgede Araplar’ın bizi de tanıyın diye bir talepleri yok. 

Hükumeti destekleriz ama teslimiyetçi de değiliz, yanlışlarını söyleriz. 

 

 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 

-Başkan Yardımcısı İbrahim Uludağ: 2012’den süreçte baya bir yol alındı. 

Konuşulmayan şeyler konuşulmaya başlandı. 

Genel manada toplumun tarafları birbirlerini anlamaya çalışıyor. 

Temennimiz bu iş kaosa dönüşmesin. 
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-Yönetim Kurulu üyesi Murat İmamoğlu: HDP barajı geçecek gibi gözüküyor. 

Bence geçmesi gerekir. Kürt halkının mecliste temsil edilmesi gerektiğini 

düşünüyorum. 

-Başkan Yrd. Halil Akkaya: Ben artık koalisyondan korkmuyorum. Çünkü Türkiye 

artık eski Türkiye değil. 

Çok yakın tanıdıklarım var MHP’den..HDP’ye oy vereceklerini söylüyorlar. 

Kılıçdaroğlu diyor ki; “asgari ücreti 1500 Lira yapacağım” ama nasıl yapacağını 

söylemiyor..Altını doldurması lazım. 

-M.İ: Muhalefet partileri de HDP’nin meclise girmesi istiyor. 

-H.A: Bir vatandaş partizanlığı bırakıp ülkeyi kim iyi yönetiyorsa ona oy vermeli. 

Bizim en güvendiğimiz kurumlardan biri Genelkurmay. Bu kurum çıkıp da Ağrı 

olaylarında askere iyi davranışlarından ötürü vatandaşa teşekkür ediyorsa 

burada bir şey var demektir. Oradaki askerler valilik emriyle oradaydı. Oradaki 

askeri birileri vurdu ama kim olduğu belli değil. Helikopterden ateş açıldığı 

söyleniyor. 

Doğu’da bu işin çözülmemesini isteyenler var. Çift maaşlı memurlar, korucular, 

gayr-i meşru iş yapanlar.. 

Bu havayı teneffüs etmeyen bu işi çözemez. 

-M.İ: Karakollar sorunları çözmek için inşa edilir. 

-H.A: O karakollar halkın geçimine engel oluyor çünkü sınır ticareti (kaçakçılık) 

yapılıyor. Adam silah gibi devlete zarar verecek mallar sokuyorsa bunu engelle 

ama mazot getiriyorsa buna karışma..Adam ticaret yapıyor. Avrupa 

ekonomisinin %40-60’ı sınır ticaretinden. 

Hükûmet, bölge halkıyla arasındaki üçüncü eli devre dışı bırakarak aramızda 

çözelim dedi. 

Amerika’da eşitlik var..Bir yerde bir tane adam varsa onun dinine 

özgürlük(devlet eliyle) sağlanıyor. 

Bölge halkı bölgede ne var bilmiyor ama elin İngilizi, Fransızı biliyor..Yamaha’nın 

patronu geldi geçenlerde..Beni şuraya şuraya götür, diyor..Ben rezil oldum  

çükü ben bilmiyorum adam benden iyi biliyor. 
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Bölgedeki gayr-i meşru rantı meşru adamlar yiyor. Bunlar bu işin bitmesini 

istemez..Milyarlarca dolar para dönüyor çünkü.. Bunlara karşı örgütlenmek 

lazım ama şiddete başvurmadan. 

 

 

Dügerli Aşireti 

-Aşiret Ağası Nihat Yıldırım: Aşiretimiz hep devletin yanında yer almış, içimizde 

terör olayı yaşanmamıştır. 

Çözüm süreci..Medyada konuşulanlar var ama icraat yok. Süreç bir an önce 

sonuçlandırılmalı. 

Ben Kürt bir ailenin çocuğuyum. Kürtler, devlet tarafından dışlanmıştır. Ta ki, 

Erdoğan gelene kadar. 

Madem ki bu cahil, bunun sorumlusu devlettir. 

Muş’ta 33 insanı katleden adamın adının kışlaya verilmesi (bizim için) 

sıkıntıdır. 

Benim aşiretimin sıkıntısı yok, genel olarak söylüyorum. 

Askerden psikolojik baskı görüyoruz. 

Osmaniye’de ters yola girdim diye polisten terörist muamelesi gördüm. Bana 

“terörist” dedi hatta yanımda asker üniformalı kardeşim olmasına rağmen. 

Madem ben teröristim kardeşim niye asker..Madem öyle Çanakkale’de niye 

ben varım?.. 

Hepimiz Kürt’üz ama hepimiz PKK’lı değiliz. 

Terörist teröristtir. Bunun ırkı, dili yoktur. 

Devletin partileri muhatap almasını uygun görmüyorum. 

Öcalan’ı tutuklayarak kahraman yaptılar. Bırakın bu adamı.. Ne olacaksa olsun, 

bekletmeyin. 

Devlet diyor ki; silah bırakın.. E, bir yol göster nasıl bıraksın, nereye koysun, 

nereye gitsin.. 
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Kürt okulu açılsın..Bir yıl, iki yıl giderler üçüncü yıl kimse göndermez. Eskiden 

yasaktı, arabamda Kürtçe kasetler taşıyordum. Serbest bırakıldı, artık yok. O 

hesap.. 

Halkı bırakıp da sadece belli bir kesimin temsilcisini muhatap almak doğru değil. 

HDP’nin barajı geçmesi gerektiğini düşünüyorum. 

İki  dönem MHP gençlik kolları başkanlığı yaptım, pişmanım. Çünkü o kadar 

zamanda bile beni kabullenmediler. 

90’lı yıllarda Bucaklar’la beraber PKK’ya karşı tetikteydik. 

CHP neyse de..Kürtler MHP’yi kabul etmez. 

Bazı hükûmetler, askerler bize zulmettiler. İkinci sınıf vatandaş muamelesi 

gördük. Bu artık olmasın. Benim haklarım güvence altına alınsın. 

Apo bir liderdir bunu kabul etmek lazım. 

Medyaya güvenmiyoruz. 

Ağrı’daki provokasyon bence derin devletin işidir. 

Ağalık dediğin zor iş..Başlık parası, çok eşlilik, töre cinayetlerini kaldırdık. 

Kızlarımız da okuyor. 

Ayrı bir devlet gibi bir talebimiz yok. Kültürel haklarımızı istiyoruz. 

HDP’ye bizden oy yoktur.(!) Sol partiye bizden oy çıkmaz.(!) 

Oy vermiyoruz ama barajı aşamadığı takdirde de sıkıntı olabileceğini 

düşünüyoruz. Solunu da geçtim, partinin tüzüğü bize uymuyor. 

Bize göre CHP içki içen, açık seçik bir parti..Aile olarak kabul etmiyoruz bir kere. 

Biz bunu bir gelenek olarak almışız ve aşmamışız da.. 

Biz Hüda-Par’dan, şeriat getirir de burayı İran yapar diye korkuyoruz.. 

MHP’den de HDP’ye bir kayış var. Belediye seçimlerinde çıktı..Daha önce 

çıkmamıştı. 

-Bir aşiret üyesi: Gönlümüz HDP’den yana ama AKP’ye veriyoruz çünkü arazi 

problemlerimiz var. 
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MHP 

(Görüşmede çok sayıda katılımcı olduğu için söylemler genel üzerinden 

yansıtılacaktır..Görüşmeye il başkanı, ülkü ocakları başkanı, teşkilat başkanı vd. 

katılmıştır.) 

-MHP adına Ankara ne demişse burada da odur. 

Türkiye’de Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır. 

Kürt sorunu diye bir sorun yoktu ta ki bu hükûmet gelene kadar. 

IRA’ya ETA’ya baktığınızda bu şekilde yürütülen bir süreç yok. Sen gidip Kandil’i 

muhatap alıyorsun. 

Ne zaman hükûmet bu tür söylemlere girişti, böyle bir sorun ortaya çıktı. 

Ülkenin resmi bir dili olması lazım, bu da Türkçe’dir. 

Biz Kürt halkını savunuyoruz diyorlar ama yakın zamanlardaki olaylarda hep 

kendi halkının dükkanlarını yakıp yıktılar. 

Terör sorunu nasıl çözülür? Terör ile halk ayrılmalı. Bu partinin aldığı oy %6-7.. 

Demek ki sen Kürtler’in tamamını temsil etmiyorsun. Terör varsa devlet onun 

gereğini yerine getirir. “Ben Kürtler için dağa çıktım” diyen PKK’yla mücadele 

edersin, Kürtler’in tamamıyla değil. Kim teröre destek veriyorsa biz onun 

karşısındayız. 

Anayasal tanınırlık olarak.. Devletin kimliği; Türk milletidir. Bunun içinde Türk, 

Kürt, Arap herkes vardır. 

Abdullah Öcalan, Şubat’ta yakalandı Mayıs’ta biz koalisyonla geldik. Öcalan’ın 

asılmaması için idamın kaldırılması AKP’nin bize attığı bir iftiradır. Devlet 

Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları metnine şerh düşmüştür. MHP, idamın 

kaldırılmaması için 114 milletvekiliyle oy vermiştir. Bugünün 90 kadar AKP 

milletvekili idamın kaldırılması için oy vermiştir. 

Devlet hapiste Kürtler’e de ülkücülere de işkence yaptı..Biz de mi dağa çıkalım?! 

Kürt meselesi küresel bir meseledir. Doğu’da, Güneydoğu’daki petrol yatakları 

sebebiyle bu mesele küresel bir meseledir. 
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Maalesef içimizde “En iyi Kürt, ölü Kürt’tür” diyen faşistler de var. Alparslan 

Türkeş “Siz ne kadar Kürt’seniz ben de o kadar Kürt’üm” diyor.  

HDP’nin barajı geçebileceğini düşünmüyoruz. 

7 Haziran’la birlikte MHP’nin yükselişini göreceğiz. 

Komando kamplarını reddetmiyoruz. Biz meşrû müdafaa yaptık, ya ne 

yapsaydık? 

 

 

Genel Talepler 

1-Demokratik hakların verilmesinin yanı sıra, ekonomik adımlar da atılmalı. 

2-Bölge halkının “ticaret” yapmasının önündeki engeller kaldırılmalı. 

3-Dağdaki adamların(teröristlerin) hukukî statüleri bir an önce meşrû bir 

zemine oturtulmalıdır. Silah bırakın diyen devlet, bunun olurunu da 

anlatmalıdır. 

4-Ana dilde eğitimin önü açılmalıdır.  

5-Kürtler’in toplumsal, bireysel ve kültürel hakları, yasalarla güvence altına 

alınmalı. 

6-“Kürt Kimliği” anayasada yer almalı. 

7-Yerel yönetimler güçlendirilmeli. 

8-Kürtler olarak biz, hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan Türkler’le eşit haklar 

istiyoruz. 

9-Bölgeyi tanıyan, buranın tozunu yutmuş bürokratlar devlet adına bu süreci 

yürütmeli. 

10-Gençlerimiz poster astı, elinde taş izi vardı, slogan attı, basın açıklaması yaptı 

vb. gerekçelerle, yıllarca hapis yatma durumlarıyla karşı karşıya kalmasın. 

11-Sürece sadece siyasiler değil, etkin olarak STK’lar, bölge halkı, kanaat 

önderleri vb. de dahil edilmeli. 
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12-Çözüm süreci, seçim sürecine heba edilmemeli. Süreç, hükûmetten ziyade 

devlet politikası haline getirilmeli. 

13-GAP hızlandırılmalı ki bölge tarımsal manada bir an önce şahlansın. 

14-Genç nüfus potansiyeli iyi değerlendirilmeli. 

15-Hükûmet, oyalama politikalarından vazgeçmeli. 

16-İzleme komisyonuna dair talepler: Sekreterya, bağımsız gözlemci ve dışarıda 

olup bitenleri raporlayıp sunacak birileri. 

17-Hüda-Par: 

 -Silahsızlanma sağlanmalı. 

 -Meşrû talepler yerine getirilmeli. 

 -Bu halkın tek temsilcisi HDP’ymiş gibi değil, genel talepler üzerinden  

 meseleye bakılmalı  

 -Hükûmet, kendi politikalarına, takvimine süreci feda etmemeli. 

 -Özellikle toplumsal olaylarda kolluk güçleri arasındaki koordinasyo

 sağlanmalı. 

18-Çözüm süreci üzerindeki seçim baskısı kaldırılmalıdır. 

19-Atılan adımlardaki samimiyet korunmalı. Müzakerelerde bir mutabakata 

varıldıysa buna sonuna kadar riayet edilmeli. 

20-Devlet, bölgeleri halktan arındırmak namına yaptığı baraj projelerinden 

vazgeçsin, karakol inşa etmesin. 

21-Hükûmet, İmralı’yla görüşmesine rağmen buna hâlâ bir resmiyet katmıyor. 

Bu işe bir resmiyet kazandırılmalı. 

22-Meselelerin mecliste müzakere edilmesinden hükûmet kaçınmamalı. 

23-Ürkek olan parayı kaçırmayıp, sermayeyi buraya çekebilmemiz için bölgedeki 

huzur kalıcı olarak tesis edilmeli. 

24-Seçim barajı kaldırılmalıdır. 

25-Kürtler, tek bir partinin güdümünde değildir. Bu çok seslilik sağlanmalıdır. 
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26-Bölge insanının hali, sosyal bilimciler tarafından incelenmeli. 

27-Müzakereler şeffaflaştırılmalı ki insanların kafasında soru işareti kalmasın. 

28-TRT Şeş, yasal güvence altına alınmalı ki; devletin samimiyeti görülmeli. 

29-Çatışma riski ortadan kaldırılmalı. 

30-Süreç için bir gözlem heyeti oluşturulabilir ama illâ yurtdışından olması 

gerekmez. 

31-Koruculuk acil olarak kaldırılmalı. 

32-Çözüm sürecinin ayak bağı olan Roboski(Uludere) olayı şeffaf bir şekilde 

araştırılarak, sonuçları ortaya konmalı. 

33-Türkiye’nin başkanlık sistemine ihtiyacı olup olmadığı tartışılmalı. 

34-Süryaniler: 

-Devlet, Ermeniler’e öteki muamelesi yapmaktan vazgeçip, devlet   

kademelerinde görev alma hususunda tüm vatandaşlar gibi eşit haklar 

tanımalı. 

 -Süryani din adamlarına devlet maaş vermeli. 

 -Hükûmet koruması değil, anayasal koruma sağlanmalı.  

 -Anayasada tüm halklara, dinlere, dillere eşit yaklaşım olmalı. 

 -Süryanice resmi dil olarak kabul edilmeli. 

 -Türkiye Cumhuriyeti, Lozan’da kabul ettiği gayr-i Müslimlere dair 

 maddeleri uygulamalı. 

35-Bütün kesimler dini özgürlükleri sağlanmalı. Herkes dinini özgürce 

yaşayabilmeli. 

36-Medyanın bölgeye dair karalayıcı yayınları son bulmalı. 

37-Batı’daki Doğu algısını yıkıcı politikalar geliştirilmeli. 

38-Süreç sonrası bölgedeki istikrara dair başta eğitim, güvenlik, altyapı vb. 

adımlar derhal atılmalı, bir eylem planı oluşturulmalı. 
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39-Yatırım teşvikleri, ekonomik tedbirler, istihdam politikaları pozitif ayrımcılık 

yapılmak suretiyle gözden geçirilmeli. 

40-Bölge milletvekilleri bölgeye aşina olmalı, bayramdan bayrama bölgeye ayak 

basmamalı. 

41-Başta Suriyeliler olmak üzere, bölgeye yatırım yapmak isteyen yabancılara 

kolaylık gösterilmeli, teşvikler sunulmalı. 

42-Ağrı olayı şeffaf bir şekilde araştırılıp, sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalı. 

43-Devlet, bölgede gayr-i meşrû iş yapan meşrû adamları tespit edilip, 

önlenmeli. 

44-Bölgenin ekonomik potansiyeli iyi araştırılıp, başta bölge halkına bu 

potansiyel iyi anlatılmalı. 

45-Bölge insanı için eğitim seferberliği sağlanmalı. 

46-Askerin bölge halkı üzerindeki psikolojik baskısı kaldırılmalı. 

 

Değerlendirme ve Sonuç 

Genel olarak taleplere bakıldığında, ağız birliği yapılmışçasına ortak söylemlerin 

varlığından söz edilebilir. Bu da kendi aralarında dahi fikir çatışması bulunan 

grupların, mevcut sorun üzerinde aslında nasıl da mutabakata varabildiğinin 

açık bir delilidir. Buradan şunu anlayabiliriz ki; bölgede bulunan her bir kesimin 

temsilcileri, mesele Kürt kimliği ve buna dair meseleler olduğunda ve bu 

konunun dünü, bugünü, yarını konuşulmak istendiğinde ortak bir akıl ortaya 

koyabiliyorlar. Çünkü meselenin özü belli, çekilen sıkıntılar herkesçe malûm, 

meşrû talepler en radikalinden en ılımlısına kadar ortak..Arada kalan talepler 

ise; siyasi bir takım edinimler peşinde olan, hele hele bugünlerde oy alma adına 

ülkedeki her türlü kesime göz kırpanlar tarafından dile getiriliyor. Burada da 

haliyle devlet refleksi devreye girerek, lüzumsuz ve toplumda karşılığı olmayan 

taleplerin bir kıymeti kalmıyor. 

Süreçle birlikte tarafların çatışmasızlık kararı en çok örgüte yaramıştır. Sınır 

dışına çekilmediği gibi kendisine katılımların da arttığı1 ve içeride de yığınak 

yaptığı2 belirlenen örgüt, sürecin önündeki en büyük engeldir. Pimi çekilmiş 

bomba misali olan ve kendi içinde de fraksiyonlara ayrılmış vaziyetteki örgütün 
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hangi grubu çözüme odaklı tavır içinde ve siyasi kanada saygı duyar 

vaziyettedir iyi tespit edilmeli. 

Son dönemde PKK terör örgütüne katılımlar arttığı gibi, örgütten kaçarak teslim 

olanlar da olmuştur. Bunların hukukî statüleri de gözden geçirilmeli, insan 

kazanma yolunda örgütten ayrılmaya dair teşvikler artırılmalıdır. 23 Mart 

2013’ten bu yana 946 terörist teslim olmuştur3. 

Bölgedeki gelişmeler, özellikle Kuzey Irak’ta yaşananlar iyi değerlendirilmelidir. 

Bölge gaz alır edada konuşan, kuzu olan, Atlantik okyunusunu geçip aynı adla 

müsemma konseyde hamileriyle “Bağımsız Kürdistan yolda..” naraları atan 

Barzani’ye dikkat edilmelidir. IŞİD öncesi, silah bıraktı bırakacak aşamasında 

olup da Kobani bahanesiyle silah bırakması fiili olarak imkansız hale gelen 

PKK’nın, bağımsız bir Kürdistan hayaliyle silahları gömmesi artık daha da 

imkansız hale gelmiştir. Konunun uzmanı Yrd. Doç. Dr. Bahar Aşçı 9 Mayıs 2015 

tarihinde Vahdet gazetesine verdiği demeçte; “PKK açılım süreciyle iyice 

şımarmıştır. Silah bırakacaklarına inanmıyorum. Barzani’nin temaslarını 

gördünüz, PKK’nın tek hedefi var o da statü kazanmaktır. O statüyü 

kazanmadan asla silah bırakmazlar.”4 demiştir. Zaten, PKK’nın bölgede mesela, 

20-30 Nisan tarihleri arasındaki faaliyetlerine bakacak olursak böyle bir 

niyetlerinin olmayıp, adeta biz her türlü duruma hazırız mesajı verdiği bir 

tehdit mahiyetinde anlaşılabilir: 

-20 Nisan: Silvan ilçesinde bir menfeze yerleştirilen tahrip gücü yüksek bomba 

etkisiz hale getirildi. 

-21 Nisan: Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Beyaz Tepe Üs Bölgesi'nde konuşlu 

askerlere, terör örgütü üyelerince Irak tarafından ağır makineli tüfekle ateş 

açıldı. Saldırıya karşılık verilmesiyle teröristler ateşi kesti.  

- 25 Nisan: Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı 

sorumluluk sahasında Tepe Bölgesi'nde yapılan aramalarda patlamaya hazır 

halde 4 adet 82 milimetre havan mühimmatı bulundu.  

-27 Nisan: Silvan ilçesi Karabehlülbey Caddesi üzerinde bulunan bir 

kahvehaneye gelen YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Harekatı) üyesi silahlı 

maskeli 2 kişi PKK ve HDP'nin propagandasını yaptı. Ayağa geç kalkan bir kişiyi 

ise silahla yaraladı. 
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-27 Nisan: Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Boyunla Grup köy yoluna 

yerleştirilen uzaktan kumandalı bomba patlatıldı.  

 

-27 Nisan: Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 8'inci Jandarma Komando Alay 

Komutanlığı'na ait konvoyun geçtiği yolda bulunan bir menfezde 15 kilogramlık 

su bidonu içerisine yerleştirilmiş patlayıcı düzeneği tespit edildi.  

 

-27 Nisan: Muş'un Bulanık ilçesi Seçme köyü Saliha mezrasında, PKK'lı iki 

terörist elektrik tamiratı yapan VEDAŞ (Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) 

görevlilerini tehdit etti. Bir aracı gasp eden PKK'lılar, Seçme köyünde 16 

yaşındaki bir kızı kaçırdı.  

-28 Nisan: Bitlis Güroymak Yayladere köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette 

150 kilogram patlayıcı madde ile 20 adet fünye ele geçirildi.  

-29 Nisan: Siirt'tin Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyü muhtarı Mustafa Turhan, 

PKK'lılar tarafından aracından indirilip, öldürüldü.  

-29 Nisan: Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde polis zırhlı aracına yönelik molotofla 

saldırı yapıldı. YDG-H'liler tarafından yapılan saldırıda 3 polis memuru 

yaralandı.  

-30 Nisan: Diyarbakır'ın Lice ilçesi, Bingöl karayolu üzerinde patlayıcı kontrolü 

yapan güvenlik güçleri, yola mutfak tüpü içinde yerleştirilen 150 kiloluk TNT ile 

güçlendirilen patlayıcı bularak imha etti.  

Bölgede durum böyleyken, üniversitelerde olanları da es geçmemeliyiz. İçinde 

bulunduğumuz dönemde terör örgütü, daha önce hiç olmadığı kadar 

üniversitelerde örgütlenmiş ve istediği gibi at koşturur hale gelmiştir. İlim 

yuvaları onlar için adeta kuluçka merkezi olmuş, okul yönetimleri de bunlara 

göz yumar hale gelmiştir. Ege Üniversitesi’nde kahpece şehit edilen Fırat 

Çakıroğlu hadisesinin öncesi ve sonrası hafızalarımızda tazedir. Bu bağlamda, 

özel güvenliğinden sivil polisine kadar, güvenlik güçlerindeki ciddiyet artırılmalı, 

önleyici tedbirler alınmalı, üniversite gençlerinin geleceği ne idüğü belirsiz 

yolsuzlara terk edilmemelidir. 

Sonuç olarak, meseleyi nihayete erdirebilmemiz için elimizdeki en önemli değer 

“samimiyettir”. Çözüme dair samimiyetimizi koruyup, yıllarca devlet tarafından 
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“öteki” olarak görülen Kürt kardeşlerimizle aramızdaki meseleleri ivedilikle 

sonuçlandırmalıyız zira bu yolda, geri dönüşü mümkün olmayan bir kazanın 

yaşanılması telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. 
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1 Nursel Aydoğan’ın ifadesi. 

2http://www.tsk.tr/4_olaylar/4_3_onemli_sinir_olaylari/onemlisinirolaylari.html 

3http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29021031.asp 

4http://www.gazetevahdet.com/pkk-silah-biraktiracak-20362h.htm 


