
1 
 

 
 
 
 
 

SASAM  
 

GÜNEYDOĞU İLLERİ 

ÇALIŞMA VE GEZİ 

PROGRAMI 

ÖĞRENCİ RAPORU 

 
 

 

www.sahipkiran.org 

 

Zeynep Nida ÇALIŞKAN 

Selçuk Üniversitesi 

http://www.sahipkiran.org/


2 
 

ÖNSÖZ 

Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin düzenlemiş olduğu ‘ Güneydoğu Gezisi ve 

Çalışması ‘ adlı projesi ile çözüm süreci hakkında yakından bilgilenme ve rapor sunma 

olanağı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Gezide bize eşlik eden SASAM Başkanı 

Süleyman ERDEM ve Başkan Yardımcısı Fatih TOPSAK’ a ayrıca teşekkür ediyorum. 

 Gözlemlediklerimi yazdığım bu raporumda kişilerin kullandıkları cümleleri, bahsettiği 

kişilere olan hitaplarını söyledikleri şekilde yansıttım. Gözlem, Görüş, Değerlendirme 

kısmında fikirlerime yer verdim. İddialarla hareket etmemeye çalıştım. Fakat şunu da 

belirtmeliyim ki bölgeye inmememize rağmen bilginin kaynağına inebildiğimizi 

düşünmüyorum. Kişilerin gerçek düşüncelerine ve halka ulaşamadığımızı düşündüğümden 

çalışmamı yeterli bulmuyorum. Yinede gezide elde ettiğim bilgiler ve görüşler ile bir nebze 

barışa katkım olması isteğimden ötürü bu raporu yazdım. Fakat bir sonuç kısmı hazırlamadım. 

Bölgedeki halkın bile hakkında pek bilgisi olmadığı bu süreç hakkında sonuca varmamın 

adalet duygumu zedeleyeceğinden korkarak sadece değerlendirmeye çalıştım. Affınıza 

sığınıyorum.  

Cemil MERİÇ’İN de söylediği gibi ‘Muhteşem bir maziyi daha muhteşem bir istikbale 

bağlayacak köprü olmak isterdim; kelimeden, sevgiden bir köprü... Ben bu mazlum 

medeniyetin sesi olmak istiyorum...’  Biz bu süreçte köprü olmak istiyoruz. Bu çalışmamız bu 

sebeple bir başlangıç. Muvaffak olabilmek duası ile. 

 

Zeynep Nida ÇALIŞKAN 
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GİRİŞ 

Osmanlı İmparatorluğunun geniş topraklara hükmetmesi sonucunda oluşan kozmopolit yapı, 

20. Yy’da Osmanlı’nın parçalanması sonucu yerine gelen yapının yıllarca bir arada yönetilmiş 

çeşitli unsurları tehlike görüp tekleştirmeye çalışması ile farklı sorunlarla karşılaşmıştır. 

İnsanlar ötekileştirmelere maruz kalmış ve büyüyen bu sorun içinden çıkılmaz hale gelmiştir. 

Bu yapı için ‘Çözüm’ şarttır. Hem tarihimize, hem barışa, hem de yılların bize verdiği 

kardeşlik bağına vefa borcu olarak taşın altına biz de elimizi koymak istedik. 

Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin düzenlemiş olduğu ‘SASAM Güneydoğu 

Çalışma ve Gezi Programı’ adı altında farklı üniversitelerden 25 öğrenci 6 ili gezerek birçok 

Devlet Kurumu, STK ve Kanaat Önderleri ile görüştük. Farklı fikirlere, farklı düşünme 

tarzlarına sahip ve farklı iklimlerde yetişmiş 25 gencin Çözüm Süreci ve Güneydoğu 

bölgesini analiz etmeleri ve çözüm için faydalı olacağını umduğumuz fikirler üretmeleri 

hedeflendi. Bunun yanında Nevşehir’de Hacıbektaş’ı, Mardin’de Süryani cemaat liderlerini 

ziyaret ederek çalışmamıza farklı bakışlar ekledik. 

Programımızda çeşitli kurumlara ve kanaat önderlerine başvurup farklı fikirleri öğrenmeye 

çalıştık. Çalışmalarımızın objektifliğini ve istenilen sonuçların elde edilmesini olumlu yönde 

etkileyeceğini düşünerekten her kesime ulaşmaya çalıştık. ‘Çözüm sürecinden beklentileriniz 

nedir?’,’ Ne olursa çözüm başarı ile sonuçlanmış olur?’ gibi farklı sorularla sorunu 

irdelemeye çalıştık. Arkadaşlarımızın merakla sordukları soruları ile de konu yüzeysel 

kalmaktan ziyade derinlemesine anlaşılmaya çalışıldı.  

Gittiğimiz yerlerde samimi ve misafirperver tavırlarla karşılaştık. Gençlerin bu konu üzerinde 

durmaları herkes tarafından takdirle karşılandı. Çözüm sürecinin gerek bölge, gerek ülke 

genelinde her adımının heyecanla, merakla, umutla karşılandığı bir ortamda gençlerin bu 

çalışması da aynı duygular içinde karşılandı. 

Arkadaşlarımızla bu geziye gelirken bazı kaygılar içerisindeydik, tabiî ki herkesin farklı 

kaygıları vardı. Kimi medyanın farklı yansıtmasının bir sonucu olarak güvenlik  kaygısı 

yaşadı, kimi nasıl bir ortamla ve muameleyle karşılaşacağının kaygısını yaşadı. Ben ise 

açıkçası farklı fikirlere sahip kanı kaynayan gençlerin böyle fikirlerini açıkça söyleyeceği bir 

ortamda hoşgörü ve saygı zemininin oluşturulamaması kaygısı ile geldim. Sonuç olarak 

hepimizin kaygısı gezi ile aşılmış oldu, biz bizim gibi gençlere bu konuda örnek olmak 

istiyoruz ve herkesin bölgeye gelip bu cânım memleketleri görmelerini istiyoruz. Gerçekten 

barışın en çok yakışacağı topraklar olduğunu düşünüyorum. Gerek doğasıyla,gerek tarihi ile 
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gerek çeşitliliklere  sahip  birbirlerine ve misafirlerine sımsıkı bağlı olan insanları sebebiyle. 

Buraya barış gelirse çiçekler tek renk değil rengarenk açacaktır. 

Programımızın seyri şöyledir: 

Diyarbakır:  

Ticaret Odası Başkanı Ahmet SAYAR ile Ticaret Borsası Başkanı Ebubekir BAL  

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

bulunduğu DİTAM Yönetim Kurulu Üyeleri  

DİSİAD Başkan Yardımcısı Osman AKYIL -Mahalli İdareler Derneği Diyarbakır Şube 

Başkanı Ahmet Mikdat GÜNEŞ  

GÜNGİAD Başkanı Hakan AKBAL -AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed AKAR  

Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet DALKIRAN   

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel AYDOĞAN  

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

YAPCIOĞLU  

DTK Divan Üyeleri Seydi FIRAT ve Musa FARİSOĞULLARI 

Batman : 

AK Parti Batman Milletvekili Ziver ÖZDEMİR  

Batman Valisi Azmi ÇELİK  

Batman Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sedat GÜNEŞ, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet 

AŞSIZ, Fahrettin EKMEZ ve Genel Sekreter Şeyhmuz İŞÇİ  

Batman Barosu Başkanı Ahmet SEVİM  

Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan ARSLANLI 

Siirt : 

Siirt Valisi Mustafa TUTULMAZ -Siirt Vali Yardımcısı Bahadır YÖRÜK  

Tillo’nun önde gelen din âlimlerinden Şeyh Bedrettin Efendi  

Siirt Barosu Genel Sekreteri Deniz DOĞAN ve Baro Saymanı Mahmut ERTEK 
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Şırnak : 

DBP Şırnak İl Eşbaşkanı Salih GÜLENÇ, HDP İl Eşbaşkanı Sekvan KILINÇ, HDP Şırnak 

Milletvekili Adayı Leyla BİRLİK, Sekvan AYTUĞ, Şırnak Eski Belediye Başkanı Ramazan 

UYSAL  

Cizre Barosu Başkanı Nuşirevan ELÇİ ve MAZLUM-DER Şırnak Şubesi Başkanı Abdullah 

EKİNCİ 

Mardin : 

Midyat Kaymakamı Oğuzhan BİNGÖL  

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

GÜRKAN  

Kızıltepe ve civarında yerleşik KİKAN Aşireti liderlerinden Vedat TİMURAOAĞOLU ile 

Mehmet TİMURAĞAOĞLU (AK Parti Mardin Milletvekili Aday Adayı)  

DİKA Genel Sekreteri Tabip GÜLBAY 

Şanlıurfa : 

TÜMSİAD Şanlıurfa Şubesi Başkanı Mehmet Sadık SADE  

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim ULUDAĞ, 

Halil AKKAYA ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat İMAMOĞLU  

Merkeze bağlı Mağaracık Köyü’nde Dügerli Aşireti Lideri Nihat YILDIRIM  

MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut GÜNEŞ 

YÖNTEM 

Bu yazının ilerleyen bölümlerinde ziyaret edilen makamların çözüm sürecine yönelik 

görüşlerine,  bölgeye yönelik gözlemlere, sonuç ve önerilere ve çözüm sürecinin geleceği 

hakkında öngörülere yer verilecektir.  
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ZİYARET EDİLEN MAKAMLARIN GÖRÜŞLERİ 

1.Diyarbakır: 

Diyarbakır Ticaret Borsası: 

Ticaret Odası Başkanı Ahmet SAYAR ve Ticaret Borsası Başkanı Ebubekir BAL ile 

görüşüldü: 

Çözüm süreci Türkiye’nin en önemli meselesidir. Dağa çıkan bu yörenin evlatları, gençler 

diyalog eksikliği ve kendini ifade sorunu nedeniyle dağa çıktılar.  

Gelinen çatışmasızlık ortamı tarihi bir noktadır. Devlet organları bugüne kadar inkar ettikleri 

gruplarla görüşmeye başladılar. Hemen çözülecek bir mesele değil, meselenin çözülmesini 

istemeyenler olacaktır. Bu mesele üzerinden rant elde edenler çözülmesini istemeyecektir.  

Geçen iki yılın en ağır olayı Ağrı olayıdır. Buradan çıkan cenazeler batıya gittiğinde Allah 

korusun. Bir izleme heyeti olsaydı Ağrı meselesi çözülebilirdi. Herkes kendi sözcüleriyle 

hareket ediyor ve şuan herkes kendi tabanını tatmin etmeye yönelik çabalar sarf ediyor.  

Dolmabahçe’de yapılan açıklamalar tarihidir. Çözüm süreci seçime heba edilmemeli. Diyalog 

çok önemli sıkı olmalı, gerekirse her gün irtibatta olunmalı. Medyaya hassas olmalı. Akşam 

hangi kanalın ne konuşacağını bilmiyoruz kutuplaşma çok fazla. 

Türkiye’nin en büyük problemi demokrasi sorunudur. Partiler üstü yaklaşıma ve devlet 

politikasına ihtiyaç var. 

Biz İngilizce konuşurken aydın Kürtçe konuşurken ‘yav ne diyor bu adam’ oluyoruz. 

Demokratik haklarımız verilmeli, sadece demokratik değil ekonomik haklarda teslim edilmeli 

buraya özel pilot destek sunulmalı. 65 yıl önce Türkiye’de sanayide 3. Sırada olan Diyarbakır 

şuan son on ilin içerisinde yer alıyor. Teşvikler önemlidir fakat yeterli değildir. Teşvik paketi 

nedeniyle çok yatırım gelmeliydi ama güvenlik korkusuyla gelmiyor. İş adamlarımızı 

Diyarbakır’da misafir etmek ve bölgemizi anlatmak istedik, havaalanında karşılamaya polisler 

bizimle beraber geldi ve misafirlerimizi araçlarına aldı, bizde araçlarımıza alma isteğimizi 

belirttik sonuçta bizim misafirlerimiz ve misafirlerine hürmette kusur etmek istemeyen bir 

halkız. Bu şekilde bir güvenlik probleminiz asla olmaz halkımız sahip çıkacaktır. 

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi: 

DİTAM Başkanı Mehmet KAYA, DEP eski milletvekili Sedat YURTTAŞ, Cihan İPEK ve 

yönetim kurulu üyeleri ile görüşüldü: 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren yaşananlar çözüm sürecinden başka bir şansın 

olmadığını ortaya koydu. Bu gergin ortam sürekli ortak değerlerin ve ortak geleceğin 

tahribatına yol açtı. Barış sürecinin alternatifi yok. Sorun Kürt sorunu, Kürtlere eşit muamele 

gördükleri/görecekleri algısını vermek lazım. Kürt anayasasasında ki vatandaşlık tanımını 

benimsemesi ve devleti sahiplenmesi lazım. Kürtleri bu devletin asli unsuru ama ‘Kürt’ 

kimliği ile kabul edilmesi gerekir. 

Kürtlerin hepsi bir partiye oy verse en fazla 100 vekil çıkarırlar, ebediyen yönetime 

gelemezler, kendilerini ifade edemezler. Anayasada kendilerini ifade edebilecekleri 

mekanizmalar üretilmeli, düzenlenmeli. 

Kürtlerin güçlenmesinden korkuldu bu sebeple ekonomik engeller konuldu, üretim engellendi. 

Kürtler gelişmesinde Türkiye’de üretim olmazsa olmasın denildi. Gelişmişlik düzeyinde son 

10 ilde Kürt illeri var. Ticaret yolları kapatıldı ve sonra kaçakçılık denildi. 

Dağa çıkma, ötelenme sorunudur. Kimseyi Ermeniler ya da başkası kandırmıyor. Dağda en 

fazla yaşama ömrü 2 yıldır, bunu bile bile çıkıyor insanlar. Dağdakileri topluma entegre 

edecek hızlı düzenlemelere ihtiyaç var. 

Sorunu ve sonuçlarını ayrı ayrı ortadan kaldırmalısınız. Türkiye’de ilk defa Kürt sorunu doğru 

teşhis edildi. Ama siyasi saiklerle geciktirirseniz, dışa açık hale getirirseniz sorunu 

çözemezsiniz. Sonuçları düzeltmek için muhatap kimse ona gidilmeli. Zamanı doğru 

kullanmazsak beklemediğimiz güçler istemediğimiz olaylara sebep olabilir. Milyonlarca dolar 

ve çatışmalara harcanan zaman kaybediliyor. 

Başkanlık sistemi Ortadoğu için çok uygun değil, Erdoğan’ın kişisel hırslarına kurban 

olunmamalı. HDP Kürdistani bir parti olarak faaliyet gösteriyor, Kürtleri temsil ediyor. Fakat 

başkanlık sistemi tartışmaları AKP’yi tehlikeli boyuta getirdi, çok çeşitli kesimlerde AKP’nin 

frenlenmesi için HDP’ ye destek var.6-8 Ekim Kobane düştü travmasını bu bölge yaşadı. 

1984’ten beri bir yapılanma var.  

Mali, sosyo-ekonomik gelişmişlik artırılıp, kimlik sorunu çözülmeli. Sağlıkta dil sorunu 

üzerine çalışmalar yaptık, dünyadaki yanlış teşhis oranı bile on binde bir iken bu bölgede 

%22’dir. 

Bütçenin %80’i merkezi yönetim tarafından yapılıyor, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 

gerekiyor. Devletin halka değdiği kadar başarısı oluyor. 
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Kazım Karabekir’in yasaklı kitabında yazanlara göre Atatürk ile bu sorun tartışılmış, Kazı 

Karabekir Kürtleri tebaa olarak kabul edelim, Atatürk ise Kürtleri Türk olarak kabul edelim 

dedi. Kürt yoktur denildi asimile için bile uğraşılmadı, yol, okul, eğitim hiç bir şey verilmedi 

 AB’ye giriş politikasıyla bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Türkiye yöneticileri süreci hiç 

içselleştirerek masaya oturmadılar. 

En kısa zamanda anayasa değiştirilmeli, haklarımız güvence altına alınmalı. 

Dicle Sanayici ve İş insanları Derneği 

Dernek başkan yardımcısı Osman AKYIL ile görüşüldü: 

 Dernek olarak açılıma destek veriyoruz diyalog grubumuz var. Çözüm süreci konusunda 

insanları çözüme inandırmak gerekiyor. İki tarafın yaptığı açıklamalar ciddi tutarsız bu süreci 

yaralıyor. Çözüm süreci geri dönülmez bir yol aldı ve mutlaka çözülmesi gerekiyor. Artık 

bundan sonra başka alternatifi yok alternatifi savaştır. 

Doğu ve batının çözüm sürecinden beklentileri farklı, doğu Kürtlerin toplumsal hakları ile 

ilgili yasal ve anayasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyor, bu beklenti çözüm sürecinin 

kendisidir. 

Kürtçenin resmi dil olarak kabul edilmesi, Kürtlere anadilde eğitim imkânı, Kürtçenin eğitim 

dili kabul edilmesi gibi batıda ne imkân sunuluyorsa doğuda da o şekil imkânlar isteniyor. 

Özerklik denilince sadece Kürtlerin özerkliği anlaşılmamalı, yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesi anlaşılmalı federasyon değil. Böylelikle kaynaklar daha doğru bir şekilde 

kullanılır. Yatırımlar daha doğru yerlere yapılır. Yöredeki insanlar işleri daha iyi bilirler 

mesele organize sorunudur, o da bir kültürdür. 

Yatırım ortamının iyileşmesi içinde çözüm sürecinin mutlaka sonuçlandırılması gerek. Süreç 

bizim isteklerimizi direk etkiliyor, çözüm süreci olmadan sadece teşviklerle yatırım ortamı 

sağlanamaz. Sadece arazilerimizi ekebilsek bölgeyi besleriz.200 dönüm arazi ile köylümüz aç 

kalıyor GAP %100 bitti sulama sistemi %15 bitmiş durumda. Kalıcı çözümlere ihtiyaç 

duyuyoruz. 

Ağrı olayını tasvip etmiyoruz. Bu tür olaylardan kaçınılmalıdır. Polemikten sorunun özüne 

inemiyoruz. Genel Kurmay’ın ve HDP ’nin açıklamaları tutarsız bilgi kirliliği. Biz bilgiye 

ulaşmada sıkıntı çekmiyoruz her kesim ile irtibatımız çok iyi. Bu olaylar çok riskli ama süreç 

bozulmayacaktır. 
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Başkanlık sistemi ihtiyaçtır, olursa bizim talebimizde gündeme gelir. 

Abdullah Öcalan Kürtlerin lideridir, çözüm için serbest bırakılmalıdır. 

Mahalli İdareler Derneği 

Dernek başkanı Ahmet Mikdat GÜNEŞ ile görüşüldü: 

Dinsel ayaklanmalar sonrasında ayrımcılık ve inkâr politikaları 1980’lerde PKK’nın doğuşuna 

kadar devam etmiştir 

6-7 Ekim olaylarından sonra bölge ile ilgili bakış açım değişti. Parayı bulan gitti, ben 

bulamadım bulursam bende gideceğim. ( serzenişler, gülüşmeler)  

1990larda günde 3 arkadaşımın cenazesini defnettim. Bu şehrin tozunu toprağını yutmayan 

insanlarla görüşülüp öyle politikalar belirleniliyor. Bilal Erdoğan geldi toplantıya % 90’ı 

alakasız insanlar çok ilginç. 

Muhafazakâr demokrat bir insanım benim ile de görüşün sadece PKK ile değil. 

Ak partiyi çözüm sürecindeki politikaları nedeni ile takdir ediyorum. Son 2 yılda çok ciddi 

adımlar atıldı. Sonuçta Kürtler daha istenilen noktaya gelemediler. Ben anadilde eğitim 

isteyen birisiyim. Çocuğum Kürtçe bilmiyor. Anadilde eğitim bu ülkeyi güçlendirir. 

Arkadaşım Apo’nun posterini astı diye 18 yıl ceza yedi, Aziz Yıldırım için çıkarılan kanunlar 

diğer masumlar için neden çıkarılmıyor. 

Sonuna kadar varlığımızı Türk varlığına emanet ettik ama Türkler bizim için bir şey yapmadı. 

Bizi içselleştiremiyorsunuz. Bölgede düzenleme yapılırken PKK dikkate alınıyor, 

Müslümanlar(kast edilen: muhafazakârlar, Pkk’ya destek vermeyenler) hesaba katılmıyor. 

Recep Tayyip Erdoğan siyasi açıdan yüz yılın müceddididir. Ak parti devrim niteliğinde işler 

yaptı inkâr edemeyiz. Anadilde eğitimi mecbur verecekler PKK olmasa başka bir örgüt ortaya 

çıkar. Bu hak verilmeli. 

Abdullah Öcalan’a peygamber diyenler var, ilahlaştıranlar var. Suçlusu biziz bir müslümanın 

parmağı incinse acısını hepimiz hissetmeliydik. Hissedemedik. 

Gençleri sporla ilgilendirmeye çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz, boş kaldıklarında 

PKK ya yöneliyorlar buna engel olmaya çalışıyoruz. Birlik Vakfı’nı aradım gelin burada 

gençlerimize sahip çıkın, projeler yapın diye telefonu yüzüme kapattılar. 

PKK 19 Nisanda burada Kutlu Doğum Haftası düzenleyecek 
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9 yabancı ordu Ak parti ve HDP’nin yaptığı tahribatı yapamazdı. Evet, Kürt sorunu kalmadı 

artık inkâr edilmiyorum bu önemli bir adım, ama demokratikleşme sorunu var. On bin 

kardeşimiz dağda, tefrikaya düşmüşler, zulümden dağa çıkmışlar topluma kazandırılmalı. 

Bu sorun PKK tamamen dağdan inerse biter, Kürtçe eğitim verilse bile dağdan inilmedikçe 

çözülmez. 

Apo hapiste kaldıkça kahramanlaşıyor, çıkarılmalı. 

Güneydoğu Genç İş Adamları Derneği 

Dernek başkanı Hakan BAL ile görüştük: 

Çözümü savunan kim olursa olsun destek veriyoruz. Bütün partilere eşitiz. Sadece 7 

Haziranda değil her an olmalı demokrasi. 

45. Hükümet Rahmetli Turgut Özal tarafından bu sürece start verildi. Sayın 

Cumhurbaşkanımız Özal’ın başına gelenleri gördüğü halde bu işe girmekle risk almıştır. 

Seçim sürecine çözüm süreci heba edilirse dönüşü olmaz. 

Ağrı olaylarına bakıldığında halkın olaylara sahip çıkması, canlı kalkan gibi işin üstüne 

üstüne giderek askerleri kurtarmaları, Türk halkı ile Kürt halkının arasındaki kardeşlik 

bağının en açık göstergesidir. Genel Kurmay’ın kardeşlik duygusunu ön plana çıkarması da 

takdire şayandır. Fakat çözüm sürecinin uygulama noktasında sıkıntıda olduğunu gösteriyor, 

PKK silahları ile dağda. 

Huzur ve Barışın olmadığı ortamda yatırım olmaz, yatırımcı gelmez. 6. Bölgedeyiz en çok 

teşviki alıyoruz. En büyük teşvik barıştır, çözüm sürecidir. 

Medya’nın çok hassas davranması gerekiyor 150 m
2
’lik alandaki olayı Diyarbakır’da savaş 

varmış gibi gösteriyor. Basın önyargıları besliyor. 

Özerklik talebi 1,5 yıldır denk gelmedi. Yerel yönetimin güçlendirilmesi için çalışmalar 

yapıldı. Bu yönetimi rahatlattı. Yerel yönetimin güçlendirilmesi gerekir. 

Çin Seddi’nden sonra surları görülebilen tek yeriz, çok mermer rezervine sahibiz. GAP 45 

senedir bitmiyor, şu sıralar gelişmeler var eğer biterse 100 milyar dolarlık gıda ihracatı yapan 

Hollanda Diyarbakır’ın tek rakibidir. Genç nüfus bakımından da avantajlıyız her yıl 35-40 bin 

kişi 18 yaşına giriyor Diyarbakırda. 
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Halkların Demokratik Partisi ( HDP) 

HDP Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan ile görüşüldü: 

Barış süreci yalnız Kürtlerin değil tüm Türkiye’nin sorunudur. Yalnız Kürtlerin sorunu gibi 

bir algı yaratıldı. Herkes sorunun savaş ile çözülmeyeceğini anladı. 

HDP’nin barajı aşmasını istemeyenler yurt sever değildir Türkiye’nin demokratikleşmesi için 

barajı geçmek önemli. 

Kürtler dillerini, kimliklerini eşit ve özgür bir yaşamı istiyorlar. 

Muhatap İmralıdır, bu kabul edilmeden Kürt sorununu çözmek mümkün değildir. Öcalan Kürt 

halkının lideridir. Hükümet bu realiteyi görmezden gelemedi. 3.5 milyon Kürt halkı imza 

vererek İmralı'nın birinci dereceden bu sorunun muhatabı olduğunu söyledi. 

Devlet tarafından seçilen 25 asker Ağrıya gönderildi. PKK bir provokasyon olduğunu fark 

edip geri çekilmese askerler ölebilirdi. Provokasyon gerillanın sağduyusu ile önlendi. Devletle 

PKK arasında resmi olmasada fiilen bir anlaşma yapılmıştı bu anlaşmaya göre asker gerilla 

alanına operasyon düzenlemeyecek gerillada eylem düzenlemeyecekti. Devlet bu anlaşmayı 

Ağrı’da bozdu. 

21 Mart 2013’te Abdullah Öcalan bir mesajında silahla bırakılsın,  kalemler konuşsun denildi. 

Bunun üzerine PKK 22marttan itibaren ateşkes ilan etti ve geri çekilmeye başladı. Hükümet 

zamana yayma ve erteleme politikası izleyerek adımları gecikmeli attı. Samimiyet ve ciddiyet 

sorunu var. PKK geri çekilmeyi durdurdu. Tüm dağlık alanda konumlanmış durumdalar.  2.5 

yılda PKK’nın rehabilite olacağını düşündü hükümet, fakat gücünü daha da arttırdı. 

İmralı da üç konu üzerinde tartışma vardı bunlar olumlu bir şekilde sonuçlandı. Diyalog 

süreci gerçekleşti. Diyalog süreci çözümden ne beklendiğidir. Bundan sonrası Müzakere 

sürecidir. Bu süreç iki organın varlığını gerekli kılıyor. Sekretarya ve Tarafsız bir izleme 

heyeti. Sekretarya ile ilgili 1,5 ay önce bir adım atıldı, çeşitli cezaevlerinde yatan 

müebbetlilerden oluştu. (5 hükümlü) Bundan sonra MİT’in izni ile İmralı’ya gidip 

gelebilecekler. Yeni yasa ile müzakerelerin sekretaryalarını tutacaklar. Gerekli adımlar 

atılmıştı, fakat sayın cumhurbaşkanı söylem değiştirdi. Gözlem Sürecine sıcak bakmadığını 

bildirdi. Başbakanlığı zamanında kendi getirdiği bir uygulamaydı. Halklar sorun istemiyor, bu 

yüzden % 52 oy aldı. Bu süreçte en etkili kişidir. Onun tesiri olmadan süreç işlemez. 
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Türkiye demokratikleşmeden Kürt sorunu çözülemez. Devletin izni olmadan İmralı’dan hiç 

bir şey çıkmaz. 10 madde çıktıysa bu bir devlet kararıdır ve cumhurbaşkanının bilgisi ve 

onayı vardır. Ama oy düşüşü nedeniyle çözüm sürecini ve taslağı reddetti. 

Diyarbakır’da tüm çocuklar savaş psikolojisi ile büyüyor. Eğer bu sorun çözülmezse herkesin 

kafasında dağ vardır. Son 2 yılda 10 binin üzerinde yarısı üniversite mezunu genç dağa çıktı. 

İnsanlar dağa artık bilinçli çıkıyor. Hükümet azalacağını düşündü tam tersi oldu. Oslo’da 

sonra 1,5 yıl savaş başlattı. Tekrar geri dönüş benzer bir şey olur endişesi var. 

Kürt halkı kimlik, dil ve kültür talep ediyor. Öl ve öldür politikaları ile bu sorun çözülmez 

3 Ocak 2013’te Ayla Akat ve Ahmet Türk’ün İmralı’ya gidişi ile süreç başladı, mesafe kat 

edildi. Eşik aşıldı İmralı’ya gidiş açıldı, en önemli eşik bu idi. Bundan sonrası gelir 

HDP olarak tüm yaşananları analiz ettik provokasyonlara gelmeyeceğiz. 

Hür Dava Partisi ( Hüda-par) 

Zekeriya Yapcıoğlu ile görüştük: 

Terör ve PKK sorunun nedeni değil sonucudur. Terör olmadan öncede Kürt sorunu vardı. 

Kürt halkının talepleri var, ne yapılabilinecekse şeffaf olunsun, deklere edilsin. Niyet Beyanı 

ve deklarasyonda bulunmalı, halkta ne ile karşılaşacağını ve nelerin karşılanacağını, nelerin 

karşılanamayacağını bilmeli. 

2015 Türkiye’si ile 2000 Türkiye’si aynı değil. Mesela OHAL yok, arama noktaları yok, 30 

günlük gözaltı süreleri yok, TRT kürdi var. Bunların dışında yasaya ihtiyaç duyulmayan diğer 

hususlarda var. 

Talepler karşılanırken şart konulmamalı. Tek muhatabınız silahlı örgüt olsa şart koyabilirsiniz 

( silahlar sussun gibi) PKK ile sadece silahların susmasını konuşun , Kürt halkının talepleri ile 

ilgili sadece meşru taraflarla görüşün.  

Dolmabahçe’de  deklere edilen 10 madde silah bırakma ile alakalı hiç bir şey yok. Hangi 

şartlarda silah bırakılacağına ilişkin bir talep yok bununla şu mesajı veriyor ‘toplumun meşru 

temsilcisi benim’. 

Hükümet müzakereleri terörist başı dediği kişiler ile yapıyor. Hükümetin hesabı yanlıştı ve 

ellerinde patladı. PKK’ya da silah bırakmayı şarta bağlayın dedik. Her iki tarafta dediğimiz 

noktada değil. Hükümet silahın bırakılmasını şart koşuyor, öbür tarafta silahı bırakmıyor. 
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HDP’nin Diyarbakır kırsalında oy oranı merkeze göre 5 puan daha fazla, kırsalda silah oy 

toplama yöntemi olarak kullanılıyor. ‘ Silahlı propaganda birlikleri’ diye bir kavramı onlar 

ortaya attı. 

Süreç mutlaka sonuçlandırılmalı, meşru talepler en kısa zamanda karşılanmalı, şarta bağlı 

olmamalı, partisel çıkarlar millet menfaatinin üstüne çıkarılmamalı. Biz birlikte yaşayacağız 

ama sorunlar var bunlar çözülene kadar silah bulundurmayacağım denilebilir. 

Silahlı mücadele siyasetin alternatifi değildir. Kitleleri inandırırsanız, silah olmasa da 

kitlelerin önünde kimse duramaz. 

HDP kendini mimar olarak görüyor. Muhatabın Öcalan olduğunu söylüyor. Bizce bir proje 

yok ortada ‘Kervan yolda düzülür ‘ mantığı ile hareket edilmiş bu zikzaklar onu gösteriyor. 

Herkes yanılabilir, yanılabileceğimizi bilmek erdemdir. Hikmet müslümanın yitik malıdır, 

nerde bulursa alır. 

Dünya 5’ten büyüktür bize ait. Doğrular dile getirilsin de, kim getirirse getirsin. Biz illa 

memleketi yönetmeye talip değiliz. Bizim istediğimiz programı kim uygularsa uygulasın 

destekçisi ve hizmetçisi oluruz. 

HDP ile diyalog olabilir, partiyi kurduğumuz dönemde HDP’ yi davet ettik ama gelmediler. 

Bayramlaşmalara da gelmediler. Batman’da bir tatsızlık yaşadık, görüşme talep ettiler kabul 

ettik vazgeçtiler. Biz doğrulma ve hakka destek veririz hangi parti olursa olsun. 

Yıllarca ‘Varlığım Türk varlığına armağan olsun’ dedik. Ancak eşit muamele görmedik. 

Kürtlere eşit muamele gördükleri/ görecekleri algısı vermek lazım. 

Bölgede ki öldürülme olaylarına karşı jandarma ve polis çevrelerinden tedbir alınmıyor. 

Üyelerimiz tehdit ediliyor. Kimi evlerinde kimi evlerinin yakınında öldürülüyor. 9 partilimiz 

bilinçli bir şekilde hedef gösterilerek öldürüldü. Siyasetten çekilmemiz için tehdit ediliyoruz. 

Bizde Kürt halkının temsilcisiyiz bizde muhatabız. 

HDP tarafından IŞİD’ destek vermek ile suçlanıyoruz. Diyarbakır’da IŞİD ile ilgili 400 

derneğimiz olduğunu söylüyorlar. Ancak bizim IŞİD ile zihniyetimiz bile farklı. 

6-7 Ekim olayları öncesinden ben geliyorum diye bağırıyordu, uyardık ama dinleyen olmadı. 

Bize saldırı oldu çatışma değil. Kurban eti dağıtırken meydana geldi. 16 kişi İslami kimliği 

nedeniyle öldürüldü. 
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HDP MYK’sı toplantı esnasında açıklama yaptı ‘her yer Kobane’ ye çevrildi. 7 Ekim Mehmet 

Öcalan çözüm falan yok dedi. Kandilden açıklama ‘ Kürt halkı nerede bir IŞİD görse yaşam 

hakkı tanımayacaktır’ dendi. 

Olaylarda ABD başkonsolosu Espinoza'nın parmağı olduğunu düşünüyoruz.  

HDP’ nin barajı aşması çok kolay değil. Kürtlerde alabileceği oy oranında doyum noktasına 

ulaşmış görünüyor. Oy oranı düşük illerde oy oranını yükseltebilirse %6 üzerine % 4-5 

koymak zor. 

Demokratik Toplum Kongresi 

Divan üyeleri Seydi Fırat ve Musa Farisoğulları ile görüşüldü: 

Her kesimin çözüm süreci gündemindedir. Çözüm süreci Türkiye’nin temel meselesi haline 

geldi. Türkiye bunu çevre ülkelere örnek olarak çözebilir. Kürt sorununun barışçı ve 

demokratik düzeyde çözümü gerekli. Bu bizim ana stratejimizdir. 

Çözüm süreci üzerinde bir seçim baskısı var. Bir provokasyon olur mu endişesi var. Sürecin 

geleceği için hepimiz çok endişeliyiz. Dün HDP genel merkezine saldırı oldu. 

Kürtler eşit vatandaşlık haklarına tümden sahi değil. Örneğin Kürtçe eğitim veren bir devlet 

okulu yok. 

Bunlar ülkeyi parçalamak istiyorlar anlayışının artık bitmek üzere olduğunu düşünüyoruz. 

Kürt halkı Önder Öcalan’ın 21 Mart 2013 deklarasyonu ile silahların susması, barışçıl 

yöntemlerle Kürt sorununun çözümünü istiyor. Dolmabahçe deklarasyonu (10 madde) yeni 

bir anayasa da içeriyor ama bu bildirge somutlaştırılmadı. 

Cumhurbaşkanının baskıcı ve gerginleştirici bir üslubu var. Ne olursa olsun Kürt sorununun 

barışçıl çözümü bizim stratejimizdir. Eskiye göre Türk toplumu barışa daha eğilimli süreç 

ilerledi ve iyi bir ortam oluştu. Kürt sorununun çözümsüzlüğünün herkese zarar verdiği 

görüldü. 3000 köyümüz yakıldı 4 milyon göç verdik, işkenceler gördük, travmalar yaşadık. 

Ancak buna rağmen Kürt halkı barışçıl çözümden yana. 

2013’ten bu yana fiili bir ateşkes var. Devlet PKK’nın alanına operasyonda bulunmayacak, 

gerilla eylem yapmayacak, gerilla geri çekilmeyi durdurdu. Bu ateşkes öncekilerden farklı 

olarak karşılıklıydı. Ağrı’da devlet anlaşmayı bozdu. 25 kişiyi PKK’nın içine sızdırdı. Her 

ilden bir asker seçerek cenazelerle milliyetçiliği arttırma politikası güttü. PKK meşru 
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savunma hakkını kullanmadı. Sadece yaralamalarla yetindi. PKK Ağrı olaylarına 

provokasyon olarak bakıyor buna cevap vermeyecek. 

Kürt halkı özgürlüğün düşkün bir halktır, bundan vazgeçemez. Silah zorunluluktan 

kaynaklanan bir durumdur. 

Biz Cumhurbaşkanının samimi olduğuna inanmıyoruz. Bu meseleyle oynamak çok 

tehlikelidir, ateşle oynayan kendini yakar. Yine de Cumhurbaşkanının gerçek yaklaşımı 

seçimlerden sonra belli olur. Şimdiye kadar sorunu yönetme değil, idare etme politikasını 

izlediler. 13 yıldır hükümet bize ne verdi, Kürtçe eğitim yok yerel yönetimlerde esneklik yok, 

anayasa yok. AKP aynı zamanda devlettir. Roboski katliamdır. Terörist olduğu için saldırı 

olduğu yalandır. Roboski Kürt halkına ayağınızı denk alın mesajıdır.  

Ermeni soykırımı gibi tüm soykırımların kaynağı ulus devlettir. Bir halkı gerekirse toptan yok 

edebiliriz anlayışı vardır. 

Çözüm sürecinin bazı zaafları var. Bu nedenle süreç ilerleyemiyor. Sorun siyasi bir sorun 

olduğu için meclise gelmeli. Hükümet buna yanaşmıyor. Yöntem ve içerik konusunda 

hükümetin şeffaf olmaması ve meclise taşımaması da bir zaaf. Bunlar yapılmadığı için bir 

belirsizlik oluşuyor, yani sürecin nasıl ilerlediği noktasında kimse net bilgilere sahip değil. 

Kürt sorununun tanımı konusunda Hükümet farklı yaklaşıyor, eski devlet kafası ile 

yaklaşıyor. Üçüncü bir taraf olmadığı için (izleme komitesi) konuşulanlar ve sözleşmeler 

kapalı kalıyor. Bu nedenle de herkeste farklı ve yanlış kanaatler oluşuyor. Büyük devletler, 

açık müzakerelerle sorunlarımızı çözmeli. Terörle mücadele bu halkın çocuklarına savaş 

açmaktır. PKK halkın çocuklarıdır. Stratejimiz budur altın tepside de sunula devlet 

istemiyoruz. Bu ulusal, meşru ve demokratik haklarımızdan vazgeçtiğimiz anlamına 

gelmiyor. 

Sayın cumhurbaşkanı son zamanlarda Türkiye’yi otoriter bir yönetim şekline sokmaya 

yönelik bir eğilim içindedir. Çözüm süreci psikologların, sosyologların araştırma yaparak 

konuyu ele almaları gerekmektedir. 

2. Batman 

Batman Valiliği 

Batman Valisi Azmi Çelik ile görüşüldü: 

Batman’ın aldığı göç düzensiz kentleşmeyi de beraberinde getiriyor. Sanayimiz ciddi atılımlar 

yapmıştır. 2007’de üniversite kuruldu. % 60’a yakın 25 yaş altı nüfusa sahibiz. % 45-50’si 
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petrol üretiminin Batman’da, petrol ne kadar Batman’ınsa o kadar Yozgat’ın başka illerimizin 

aksini düşünmek özerkliğe götürür. 

Çözüm sürecinden herkesin bir beklentisi var, herkesin fikrini beyan etme hakkı var ama 

doğruları aktarmak önemli, çözüm süreci bir, iki, üç ay içinde tamamlanacak bir şey değil. Bu 

bakıdan çözüm süreci sosyolojik olarak ele alınmalıdır. 

Herkes Ağrı olayını kendine göre yorumluyor, mevcut yasalar çerçevesinde güvenlik 

tedbirleri alınıyor. Neden güvenlik tedbirleri alınıyor diye sormak abes olur. Bunun çözüm 

sürecini sekteye uğrattığını söylemek asıl çözüm sürecini sekteye uğratmaktır. Bu sürecin 

gerçekleşmesinden herkes memnun ve umutludur. Ancak ağrı olayının çözüm sürecini 

sekteye uğrattığını söyleyenler, aynı şeyi Kobane için söyleyemiyor. Aynel Arap, Kobane 

protestosu ile buradaki insanları sıkıntıya soktular. Turizm, inşaat, hizmet vb. sektörler 

etkilendi, rezervasyonlar iptal edildi. Bölge ekonomisi için iyi olmadı. Halk ne istediğini iyi 

biliyor. Samimiyetle bunu ifade ediyor.  Yarına umutla bakmalarını engelleyemezler. 

Yanlış yönlendirme herkesi sıkıntıya sokan bir durum. STK’lar nasıl fikirlerini söylüyorlarsa, 

bir sorun olduğunu kabul ediyorlarsa üzerlerine düşeni yapmaları lazım. Sadece bir kesimden 

sürekli birşeyler istemekle olmaz. Kendimiz için bu meseleyi çözmemiz gerek. Bizim 

bulunduğumuz coğrafyada çözüm süreci insanları çok heyecanlandırıyor. 

Basın şehirlerimize zarar veriyor, haber değeri bile taşımayanları insafsızca haber ediyorlar. 

Batman Sanayi ve Ticaret Odası 

Batman Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sedat Güneş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet 

Aşsız, Fahrettin Ekmez ve Genel Sekreter Şeyhmuz İşçi ile görüşüldü: 

Huzurun olmadığı yerde ticaret olmaz ve insanların işi olmazsa o insanlar olaylara karışır. 

Kürtler dikkate alınırsa süreç başarıya ulaşır. Eğer kandırma olursa bunun sonu felaket olur. 

Bütün söylenenlerin yapılması gerekir. 

Sürecin çözüme ulaşması konusunda ümidimiz zayıf. Provokatörlerin sayısı hayli çok ve 

sürecin vebali ağır. Süreç sekteye uğratılmamalı. 

HDP barajı geçmeli, bu Kürtlerin hayrınadır. Mecliste temsil edilmeli Kürtler. Baraj insan 

haklarına aykırıdır. 
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Batman Barosu: 

Ahmet Sevim ile görüşüldü: 

Kürtler ne ister sorusuna Kürtler bunu ister demek mümkün değildir. Ama ön plana çıkmış 

genel şeyler var. Verilecek her türlü cevaba hazır mıyız? Çözüm süreci bu yönüyle eksiktir. 

Kürtlerin isteklerine batı hazır mıdır? Bence değil çok rahat soru soramaması bir problemdir. 

Çerçevesi tam belirlenmemiş şeyleri söylemek mümkün değildir. Kürtler bir başkası 

tarafından tanılanmak istemiyor. Kimse tek başına Kürtlerin temsilcisiyim diyemez. 

Kürtlerin hakları anayasal güvence altına alınmalı. Alınmazsa şu durum oluyor; Bir iktidarın 

veya kamu hizmet edeninin ‘ bize mecbursunuz biz varsak siz varsınız’ anlayışı olmamalı. 

Lehte ve aleyhte bu sorun kullanılmıştır. Kullanılmaması için anayasal güvence gerekli. 

Anadilde eğitim eksik bir tabirdir, kamu hizmetlerinin alım ve veriminde Kürtçe kullanılması 

denilmeli. Özel sektörde kolaylık var, özek sektör yapıyor da neden kamu el atmıyor. Hayatın 

doğası her alanda Kürtçeyi zorunlu kılıyor. 

 Bizim için önerilmez görüş diye bir şey kabul etmiyoruz. Herkes karar alma sürecine kendini 

değiştirme durumunda kalmaması şartıyla katılmalı. Kimse Kürtleri tek başına temsil etmiyor. 

Hüda-par Kürtlerin temsilcisiyim diyemez, İslami bir anlayışla doğan Hıristiyan vb temsil 

edemez. 

Baraj alt tarafı insan tarafından kurgulanmış, olmayadabilir ( gülüşmeler) , olması zaten 

demokrasiye ters. Baraj altı olup temsil edilmeyen insanlar için baraj olmaması lazım. İstikrar 

deniliyor fakat Avrupa’da birçok ülkede koalisyon var. Hem barajı aşan kararlara pek etki 

edemese de toplumun gazını alıyor.  

Kürt sorununa silahsızlaştırma olarak bakmıyorum. Günü birlik siyasetin peşine düşemeyiz 

devletlerde de bu böyledir. Henüz devlet kendi yüzleşmesini ortaya koymadı. Devlet toplumla 

barışmadı. Birilerini cezalandırmak yerine devlet kendisiyle yüzleşip özrünü, sorumluluğunu 

yerine getirmeli. 

Devletin en büyük zaafı her şeyi para ile ölçmesi. Bizim böyle bir davamız yok desek devlet 

hareket etmez, devlet sükûnet ister. Süreç devam etmeli. Kaygımız yok diyorsak da kaygımız 

var ( gülüşmeler) 

Devletin itibarı, insanın itibarından önemli değildir. Daha çok siyasi sonuç alacağını bilse 

masayı devirmeyecek parti yoktur. Bu sebeple sürecin sahibi halktır. 
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3.Siirt 

Siirt Valiliği 

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ve Vali Yardımcısı Bahadır Yörük ile görüşüldü: 

Mustafa Tutulmaz: 

Dönem algı ve imaj dönemidir. Bölgenin batıda algılanması önemlidir. Medya olayları hep 

farklı yansıtıyor. Bunun içinde başka işlerde olabilir 

Burada çok büyük sıkıntılar yok, halk çözüm sürecini istiyor. Terörü şiddetle savunanlar dahi 

çözüm istiyor. Hayat Siirt’de normal işliyor, kontrol noktaları yok olaylar yok. TRT hariç 

bütün medyalarda zora sokacak tavırlar görüyorum. Twitter da kamuoyu oluşturmak için 

kullanılıyor. Ben şahsen haberi Twitter’dan okuyorsam ilk önce inanmamayı tercih ediyorum. 

Başımızdan geçen bir olayı anlatayım, burada çocuklar lastik yakmış hemen bir medya 

kurumu arşivden çıkarıyor görüntüleri anında yayınlıyor olay var diye, akşam bakıyoruz Siirt 

karışmış gözüküyor. Siirt’ de kimsenin haberi yok savaş çıkmış ( gülüşmeler).Bu nasıl 

zihniyet. Basın devletin elinde demekte yanlış, görüyoruz ki elinde değil. 

Bence HDP barajı aşsa da aşmasa da olaylar çıkabilir, Kobane olaylarından sonra idarecilere 

ders oldu, planlamalar yapıldı. Son güvenlik önlemleriyle de polisin eli güçlendirilmiştir. 

Fakat hala uygulamada Avrupa’nın gerisindeyiz. 

Kurallar her yerde vardır disiplin ve huzur için. Fakat sorgulanamaz değildir. 

Terör örgütü halkı sindiriyor ve tehdit ediyor. Devlet şu an çok yumuşak ve sevecen. 

Geçmişte askerin, polisin, devletin yaptığını bugünde yapılıyormuş gibi lanse etmek 

hakkaniyete sığmaz. Çözüm Süreci gibi hassas bir yaklaşım yakalanmış ve bunun korunması 

için devlet meseleye oldukça yaklaşmaktadır. Ancak devlet açısından kamu güvenliği temel 

noktadır. Yasalar açısından her yapılanın yaptırımı olmalıdır. 

Kobane olaylarına trafik kazası olarak bakıyoruz, tekrar tekrar gündeme getirmek manasız. 

Terörü kullanıp gücünü arttırmak istiyorlar. Çözüm sürecini de bu yüzden destekliyorlar. 6-7 

eki olaylarında devlet silah kullanmadı silah kullanıp olayları anında yatıştırabilirdi. 

Bahadır Yörük: 

6-7 Ekim olayları bölgede şok etkisi yarattı. Böyle bir şey beklenmiyordu. Örgüt Siirt 

çevresinde çok etkin değil ama yine de olaylar hızlı şekilde yayıldı. 12 okul, 2 sağlık Ocağı, 1 
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Çocuk Esirgeme ve kütüphaneler yakıldı. Halkın işleri sekteye uğradı. Halk tepkili Siirt’den 

göç etmeyi düşünenler var. 6-7 Ekimin tekrarı halinde daha kötü manzaralarla karşılaşılabilir. 

Tillo çok içine kapanık, irşad ekibi oluşturamıyor. Medreselerin terörü engellemede pek bir 

fark yok. Medreseler sesini çıkarsaydı terör örgütü insanları tehdit etmezdi. 

Sason’da muhtarlar keşke daha önce gelseydiniz diyor, gelişimizi kıymetli buluyorlar. Terör 

örgütü yanlıları dahi devletine sahip çıkıyor. Tabanın kopma derdi yok. Ayrılalım diyen çok 

azınlık marjinal kısımdır.  

İnsan olmanın getirdiği hakların pazarlığa sunulması hiç etik değildir. 

AB bu süreçte bir katalizör vasfı gördü. Uyum süreci zorlada olsa devlete bazı adımlar attırdı, 

süreci hızlandırdı. Tabi bir noktadan sonra durdu. 

Yerel yönetimlerin yetki sisteminin güçlenmesi güçlü bir denetim mekanizması, şeffaflık 

yokken ya da denetim mekanizması ta oturtulmadan fiyasko olur. Tartışılır bazı insanlar 

dışlanabilir. Yetkiyi devrederken yönetim mekanizmasını çok iyi kurmak lazım. 

Yakın bir zamanda devlet kuracağız propagandası yapıldı. 10 bin kişi savaşmaya değil, 

kuracağı devlette görev almak için yapılanmaya gitti. Tabi dağa çıkmada etken birde mobbing 

var faşizan hareketlerle bu insanları koparttık. 

Tillo 

Şeyh Bedrettin ile görüşüldü: 

Önce İslam kardeşliği, kardeşler birbirlerinin zararını istemez. Sonra da ihtilafın nedenlerini 

araştırıp çözüm üretmek lazım. 

Bazı hususlarda kıyam edenleriz, haklılık payı var esbabı araştırıp kaldırmak lazım. Fakat bizi 

gördüğümüz kadarıyla zor istenilenlerle verilebilecekler arasında fark var. 

Dağdakiler kendileri gibi düşünmeyenlere zarar veriyorlar. Bizde onun için İrşad vazifesine 

biraz ara verdik. Bize zarar vermeye çalışıyorlar. Bizim babalarımız dedelerimiz gayretli 

idiler. İrşad ediyorlardı.  

Siirt Barosu: 

Siirt Barosu Genel Sekreteri Deniz Doğan ve Baro Saymanı Mahmut Ertek ile görüşüldü: 

Kürtlerin siyasi talepleri gündeme geliyor. Yani Kürtlerin anayasal olarak tanınma, eşitlik 

yerel yönetimlerde özerkliğin sağlanması ve anadilde eğitim talepleri var. Her şeyden önce bir 

statü sorunu var. Kürt kimliğinin tanınmasını istiyorlar. Fakat bağımsız bir devlet kurak gibi 
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bir istekleri yok. Aslında halkın temsilcisi gördüğü Öcalan’da bunu belirtiyor. PKK tam 

bağımsız Kürdistan üzerine kuruldu, bu talepten vazgeçildi. 

Çözüm masasına oturanlar hala yöntemi konuşuyorlar, müzakerelere oturulmadı. Taleplerin 

hepsi kabulde edilmeyebilir. Ya hep ya hiç tavrı yok. Olmazsa olmaz diye bir şey yok, temel 

mesele demokratikleşmedir deniliyor. 

Dağdan inme meselesine gelince tek mesele silah bırakma olmamalıdır. Bugün PKK’nın silah 

bırakması için koşullar henüz oluşmuş değil. Silah bırakılmış olsaydı bugün IŞİD Kobane’yi 

çok rahat şekilde ele geçirmiş olurdu. 

Asıl sorun muğlâklık sorunu, ne olacak sorununun cevabının bulunamaması. Çözüm sürecine 

insanların ne göreceği, ne elde edeceğini bilmesi lazım. Taraflar anlaşmış görünüyor ama 

ayrıntıları bilmiyor. 

Tek başına silahların susmuş olması çözüm olduğu anlamına gelmiyor ( mektupların güvenlik 

nedeniyle alınmaması) ,ama silahlar da konuşurken masadaki insanların konuşmasının bir 

manası kalmıyor. 

Tahkim edilmiş ateşkes şu an Kürtler açısından yürürlükte. TC masayı devirdi mi siyasi 

politika mı acaba 

Hakikatlerle yüzleşme komisyonu, her iki tarafın fiillerini ortaya koyan bu komisyon 

şeffaflığı sağlayacaktır.  

Devletin kendiliğinden bize ( Kürtlere) bu hakları vermeyeceğini biliyoruz. Bu konuda 

samimiyet testini geçemedi. Süreçten ümitli değilim. Mesele konuşulduğu gibi masadan 

kalkılırsa daha şiddetli olaylar olabilir. 

Ertek ise ; Araplarda gelecek kaygısı var acaba demokratik çözümde azınlık durumuna düşer 

miyiz, biz de aynı sorunlarla karşılaşır mıyız?  Gibi kaygılar. 

4. Şırnak 

Demokratik Bölgeler Partisi 

DBP Şırnak İl Eşbaşkanı Salih Gülenç, HDP İl Eşbaşkanı Sekvan Kılınç, HDP Şırnak 

Milletvekili Adayı Leyla Birlik, Sekvan Aytuğ, Şırnak Eski Belediye Başkanı Ramazan Uysal 

ile görüşüldü: 

Umutlarımız kırılmak üzere kırılıyor. Artık savaşın bitmesini barışın gelmesini istiyoruz. Ak 

parti çözüm sürecini kendi çıkarı için kullanıyor. Kürt halkı için Öcalan ne derse odur. Ama 
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devletin var olan çatışmayı bırakıp çözüme ulaşma isteği yok. Bunu Ağrı olaylarında gördük. 

Hükümetin Ağrı olayındaki çıkarı ne sorusunun da cevabı yok. 

 Buralarda kimse tehdit edilmiyor AKP’den 42 aday çıktı, en ücra köyümüzden çok oy aldı, 

tehdit olsaydı bunlar olur muydu? 

10 maddelik Dolmabahçe mutabakatından bir şey yapılmadı.  12 Eylülden daha fazla toma 

panzer var tedirginiz. Bize siyaset dahi yaptırmıyorlar. Biz anayasal güvence istiyoruz. Bu 

şekilde hükümetin samimiyetine inanmıyoruz. TRT Şeşi açtın güvenceye al. Mutabakat bizim 

için çok önemli HDP barajı geçmese bile mutabakat uygulanmalı, uygulanırsa bizim için 

problem olmaz. 

PKK silah bıraksın deniliyor. PKK olmasaydı DAİŞ zulmü Sivas’a dayanmıştı. Barış için bir 

zemin yok Ortadoğu kurtlar sofrası. Barış için gelen gerillaları da hapse atıyorsun birde 

silahsızlanmadan bahsediyorsun. Bu çevrede katliamlar dediğimiz problemler hep vardı. HDP 

ve DBP bahane PKK ne derse odur. Eğer hükümet samimiyse kendi barışımızı kendimiz 

yapalım üçüncü ülkeleri araya sokmayalım. 

Hükümetin içinde de samimi barışı isteyen kesimler vardır. Fakat hükümet devlete hala hakim 

değil derin devlet var. Süleyman Soylu’nun AKP’ye gelmesi iyi olmadı.  Devlet terörünün 

zirvesi Doğruyol zihniyeti ile geldi. Korucular insanlara baskı yapıyorlar hemen alınması 

gerekiyorken, yeni yeni korucular alınıyor 

Eğer biz Kobane için çıkmamış olsaydık daha kötü olurdu. Ama bir iç savaştan dönüldü. 

Bizim sayemizde ‘Kobane düştü düşecek’ düşmedi. Kobane özgürdür. Hala cenazeler geliyor 

tabi İŞİD’in geri çekilirken ki kurdukları tuzaklardan cenazelerimiz geliyor. Efkan Ala 

cenazeleri almayacağını söylüyor. 

Biz başkanlık sistemine karşı değiliz sayın cumhurbaşkanının istediği şekle karşıyız. 

Cumhurbaşkanı hem iç işleri hem dış işleri hem her şey bakanı zaten. ‘Ben sizin babanızım 

ben ne dersem o olur’ biz böyle başkanlık sistemi istemiyoruz. Tek dil, tek bayrak, tek devlet, 

sarayda emekçilerin parasını harcasın. İstemiyoruz. 

3 yıl önce nevruz’da mektupta ( Öcalan’dan) silahların yerini kalemler alsın, siyaset yapalım 

dediğinde askerimizin anası da rahatlamıştır. 

Direğimizde ne mutlu Türküm diyene yazısının altından geçtik yıllarca. 90-91’de 89 Şırnaklı 

öldü bandaj taktıkları için. Kürtler barışta samimi. Ama zihniyetin değişmesi lazım.  

Hepimizin 50’ye yakın davası var. Siyaset yaptırmıyorlar. 
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Kürtlerle ilgili bir projenin olması lazım. 

Şırnak Barosu 

Cizre Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi ve Mazlum-der Şırnak Şubesi Başkanı Abdullah Ekinci: 

Dolmabahçe mutabakatı hiç heyecan uyandırmadı. 2,5 yıl önceki çözüm sürecine duyulan 

heyecan yok artık. Herkes anlamış kavga ile olmayacağını, çözüm olmazsa bölünme gibi 

şeyler olur Allah korusun. 

AKP’nin başkanlık sistemi gündemi çözüm sürecinin önüne geçti. Yanlışa yanlış demek 

gerekiyor. Başkanlık sistemi lazım, ama Tayyip’in ki değil. Sonra padişahlık isteyecek, 

halifelik isteyecek, Mesih’im Mehdiyim diyecek. Kişisel bir başkanlık sistemi. 

Geri kalmış toplumlarda yurtseverlik yoktur. Yurtseverliği siyasi ranta, ticarete kullanır. Ben 

çocuğumu yüz Kürdistan’a yüz Türkiye’ye değişmem, beni oğlum gitmiş vatan sağ olsa ne 

olur olmasa ne olur. Niye bir generalin oğlu şehit olmuyor, onlarında oğlu ölsün demiyorum. 

Kimsenin ki ölmesin. Genel Kurmay’ın, milletvekillerin, bakanların çocuklarının Hakkâri, 

Şırnak gibi şehirlere askerliğe zorlayan bir kanun çıksın çözülür mü çözülmez mi bir görün. 

Son güvenlik paketinden sonra çözüm sürecinden artık hiç ümitli değiliz. Son cemaat 

olayından sonra devlet Genel Kurmayı şımarttı, şımartmanın sonucu askeriye tekrar darbe 

konumunu almaya başladı. En kötü hükümet, darbecilerden iyidir. 

Olayı kaçakçılık bazında değerlendiriyorlar bu halk nelerle geçinir demiyorlar. Realistlikten 

uzak. 

Kürtler ne istiyor; anadilde eğitim, anayasal kimliğinin tanınması, yerinden yönetimlerin 

güçlendirilmesi, Abdullah Öcalan’ın salınması, anayasal hak güvencesi. Şahsi görüşleri 

topluma mal etmemek gerek. Kimse bayrağa, TC’ye küfretmiyor. Kürtler sadece artık ezik bir 

şekilde yaşamak istemiyor. 

5. Mardin 

Mor Barsamo Kilisesi 

Süryani Cemaati Lideri Anton Nuay ve Mor Barsamo Kilisesi Din Görevlisi Ayhan Gürkan 

görüşüldü: 

Çözüm sürecini Süryanilerden çok destekleyen yoktur. Sorun anayasadan çıkıyor, ben 

kaymakam, vali, subay olamıyorum. Çünkü ben bir hainim. Bana bir şey emanet etmiyorsa 
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devlet ben ötekiyim. Kimsenin kimseden üstün olacağı anayasa kabul etmiyoruz. Hala kilise 

yapamıyorum, din adamı yetiştiremiyorum. 

Mardin’in bir kurtuluş günü yok, bizi hain görüyorlar. Kirli oyunlar oynanmaya başlandı. 

Hükümet bir şey yapmak istiyor gibi görünüyor ve birileri bozmak istiyor. Lozan 

anlaşmasında okullarımız açılması gerekirken hala bizim okulumuz yok. 

Müslüman olmayan herkes azınlık haklarından yararlanacak dediler azınlık bile olamadık biz. 

Bizim patriğimiz Lozan’da haklarımızı istedi. Kırmızıçizgiye alındı ve Türkiye’ye giremedi. 

33 yıldır Suriye’de patrikhanemiz. 

Devlete  memur alımlarında din faktörününde etkisi var. Mesela bir kimsenin eşi Hıristiyan 

olsa o kişi göreve alınmayacak veya atılacak. Bu uygulamanın anayasada yeri yok fakat 

uygulanıyor. 

Biz istemiyoruz ABD’nin İngiltere’nin isteğiyle olsun, biz yapalım. Ülkemizi neden pazarlığa 

oturtalım. Şehit bile kabul edilmiyoruz çok şükür. Şehitliklerimiz söküldü. Bizde sahip çıktık, 

her savaşın içinde bizde vardık, yine olsa yine olacağız. Biz topraklarımızı istesek Kürtlere 

toprak kalmaz, biz toprak istemiyoruz. Maraş, Sivas daha birçok katliamlar olmasın. 

Kiliseleri, sinagogları koruyun diye bakanlık talimat veriyor, yürütmeye bakarsın bir nöbetçi 

vermeleri lazım. Ama gergin bir hava veriyor. Güvenlik sıkıntısı var ama gelen turistler 

bunların güvenlik problemleri var diyecekler ve bizi yargılayacak, sorgulayacak, 

yüklenecekler. Burası bizim memleketimiz. Bizim haklarımız Kürtlerin istedikleri gibi de 

değil, Lozan’da var. Süryanice neden yasak, ne yaptıkları belli değil bir Genelkurmay giriyor 

biri çıkıyor samimiyetlerine inanmıyoruz.  

Midyat Kaymakamlığı ( Suriye Kampında) 

Midyat Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile görüşüldü: 

Ortadoğuda ki son tablodan sonra ben sürecin başarıya ulaşacağına kanaat getirdim. 

Türkiye’de sorular iletişim sıkıntısından kaynaklanıyor, halen başkası adına konuşuyoruz. 18 

yaşında bir gencin Gençlik ve Spor bakanı olmasını isterim mesela. Daha bizler sormadan 

sahaya çıkmanız umut verici bir gelişme. 

Bölgeye bir şey verebilmek için önce almak lazım. Biz ilçede gençlerden bir kurul oluşturduk. 

Burada konuşuyor kararlar alıyoruz ve genelde o kararlar uygulanıyor. Gençlerden hayatı 

öğrenmeyi idareciliğimizin erken yıllarında fark ettik.  
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Bu kamp benim terapi yerim. Burası, kendimi Allah’a en yakın hissettiğim yer. Buradaki 

insanlar çok sıkıntı çekmişler. Ülkeleri bırakmak zorunda kalmışlar. Devlet bize bu insanlara 

hizmet verme imkânı verdi. Bu insanlar ülkelerine döndüklerinde, bizi ve burada yapılanları 

hatırlayacaklar. Bu konuda hassasız. Bu kampta Ezidiler ve Suriyeliler karşıladı onların 

aralarında problem yok. Ezidiler geldiğinden beri Avrupa yardımı kesti. Birleşmiş milletler 

herkesi ziyaret etti Ezidileri ziyaret etmedi. Bizim sorumluluğumuz altında değil dediler. 

Bizim manastır bölgesine yaptığımız yatırım bütün Midyat’a yaptığımız yatırımlara denk. Biz 

orayı bir mabet olarak gördük ve manastıra gidecek yolcuların daha rahat bir yolculuk 

geçirmelerini sağlamak için manastırın yolu ilk yatırımımızdır. Onlar iki yüz dönüm 

istiyorlarsa beş yüz dönüm vermeliyiz. Onlar bizim değerlerimiz, çeşitliklerimizdir. 

Ben ideolojisi farklı grupların devlet yönetimine girdiğinde bir sorun oluşturacağını 

düşünmüyorum aksine devlet yönetim olarak güçlenecektir. Bizim devlet geleneğimiz 

güçlüdür. 

Birbirimize 1915,1944 olayları gibi olaylar ve farklı duygular üzerinden yaklaşırsak olmaz. 

1960’ lara da başlayan göçler bir hayalle başladı. Müslüman ve Araplar lüks içinde yaşarken 

Hıristiyanların durumu farklı değildi. Kıyım, zorlama sonucu bir göç değildir. Avrupa 

hayranlığı buna yol açmıştır. PKK baskısı sonucu ayrılanlar olmuş olabilir. Terör burada 

herkesi etkiledi. Biz bölgede bir yürek devleti oluşturacağız. Çözümü bir başlangıç göreceğiz. 

PKK’nın varlığı yüzünden ne korucu sistemi ortaya çıkmalıydı ne de köy boşaltmaları. Bunlar 

çözüm yolu değil. Devlet köy halkının güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Temizlenmesi 

gereken bir kir varsa bu hepimizindir. 

Bölge halkı yönetim şeklinin değişmesini, yerel yönetimlerin güçlenmesini istiyor. 

Büyükşehir yasasıyla valiler ve kaymakamlar sembolik duruma düştü. Halk kendi seçtikleri 

yöneticilerle yapacakları yatırımları bekliyorlar. Geç kalınmış bir hamle. 

6-7 Ekim olayları istenen sonuçla, alınan sonuç farklıydı. Korku salınmak için polis ve hakim 

konutları yakıldı. Dağda askerin olmasındansa düz ovada yakıp, yıkılmasını tercih ederim. 

Türkiye artık yönünü özgürlüklere çevirmiş durumda. 
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Kikan Aşireti: 

Mehmet Timurağaoğlu ve Vedat Timurağaoğlu ile görüşüldü: 

Kürtler, Araplar, Ermeniler, Yahudiler daha nicesi Mardin’de sorunsuz bir arada yaşadılar. 

Kürt olmak ayrıcalık olmadığı gibi aşağıda değildir. Üstünlük takva iledir insanlar bunun 

haricinde eşittir. 

Dinine bağlı kaldıkça Kürtlerde ayrılma olmaz. PKK sosyalist bir ideoloji ile çıktı. 

PKK bir sonuçtur. PKK’nın baskısı olmadan bu adımlar atılmıyor. Birbirlerine laf söyleyip 

duruyorlar. Anlaşma lazım. İletişim lazım.  

Kürtlerden ziyade Türkleri de ikna etmek lazım. İki tarafında ikna olması lazım. PKK’nın 

Kürtlerin temsilcisi olarak görülmesi de yanlıştır. 

Anadilde eğitim gibi haklar Kürtlerin hakkıdır, lütuf değildir. Bunların verilmesi gerekir. 

Göremezlikten gelirseniz sorun yaşarsınız. 

Akil insanlar geldiler görüştük, onların gelmesinden mutlu olduk. Ama Hülya Koçyiğit misal, 

burada yaşamamış, biz kadar anlayamaz. Barış sürecine mutlak müdahil olması gerekiyor 

halkın. Bu yöreden olmayan ile yapılan çözüm eksik kalır. Mesela bir olayda Hizbullah taziye 

çadırı kurmayacağım dedi. Bu intikam alacağım demek, bunu batı anlamaz yerel halk bilir. 

İlla hakkı yerine getirmek için istemek mi gerekir. Şu an biz işin başındayız sadece kan 

dökülmesini önledik. Gizli görüşmeler, açıklanmayanlar var. Sürecin içinde ne var 

bilmiyoruz. Bizim birleşmeye ve demokrasiye ihtiyacımız var. Herkes konumundan ne çıkar 

alacağını düşünmeyi bırakıp çözüme odaklanmalı. 

Baraj ahlaki değil. Temsilde adaletin sağlanması lazım. 

Dicle Kalkınma Ajansı: 

Tabip Günay ile görüşüldü: 

Batıdaki doğu algısını unutturmak şart çözüm için. Biz burayı Ortadoğu’nun bir üretim üssü 

yapmak istiyoruz. Yatırımlar için huzurlu bir ortam. Huzur içinde çözüm şart. 

Akil insanlar bizi de ziyaret edip fikirlerimiz aldılar. 

Mardin, Siirt, Şırnak, Batman’ın kanaat önderlerini toplayıp illerimizin sorunlarını 

konuşuyoruz. 
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( Daha çok ajans ve projeler hakkında konuşuldu, sırılsıklam ve yorgunduk. Mardin de 

yağmurlu bir gündü.) 

6. Şanlıurfa 

Tüm Sanayi İş Adamları Derneği 

Mehmet Sadık Sade ile görüşüldü: 

Geçmişte devlet sahip çıkmadı hep dışladı, bürokrasi bu bölgeden olması gerekir. 

Van ile Urfa aynı teşvik paketinde Urfa’ya yapılan yatırım ilçeye yapılmaz. Sorunlar ilçelerde 

teşviklerin kaydırılması lazım. Biz bunları dillendiriyoruz kimse dinlemiyor. Ekonomik 

anlamda kalkınma önemli, işsizlik sorunu kalmasın. Bunları söylüyoruz ve anlanılmıyor. 

Sahaya inmiyorlar. Bizi anlamıyorlar. Huzurun gelmesi için bölgenin ekonomisinin düzelmesi 

lazım. Takdir ettiğimiz şeyler yapılmıyor değil. Ama fazlası lazım. Seçtiğimiz milletvekili 

bile sahaya inmiyor. Bayramdan bayrama… Urfa belki bunun dışında ama ilçelerde 

problemler var. 

Suriyeliler burada daha önce yaptıkları işleri yapıyorlar. Girişimcilik kursumuza talep çok 

fazla. En çok mevsimlik işçiyi de dışarıya biz veriyoruz. 

Urfa’da organize sanayide sıkıntılıyız arsayı neredeyse ücretsiz alıyoruz ama makineleri kayıt 

ettiremiyoruz bu problem. 

Enerji sıkıntımız var 120 bin dönümlük mahsulümüz yandı elektrik kesintisinden. 

Araplar kendi adayları AKP ve MHP’den olduğu için oraya oy veriyorlar. İlçelerde feodalite 

var. Aşiret ağaları nereye adaysa oraya veriyorlar.  

AKP hükümeti yerel yönetimleri güçlendirdi valiler sadece temsili. Yalnız yereldeki 

yöneticilerde de sıkıntı var, dışarıdan gelen kardeşim ili bilmiyor. Ağacı getirsen ağaca oy 

verir bizimkilerde parti için. 

6-7 Ekim olaylarında rezervasyonlar iptal edildi. Ekonomik yönden çok etkilendik. 

Şu an ki belediye başkanımız hala kendini vali sanıyor. Bu yüzden oylar HDP’ ye kayıyor. 

Baraj temsilde adaleti sağlamıyor. HDP barajı geçmeli, eskiye dönmemek için geçmeli. 

Koalisyonlara dönmek istemiyoruz. Kim bu ülkeye hizmet ederse yanındayız, teslimiyetçi 

değil ümmetçiyiz. 
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Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Uludağ, 

Halil Akkaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat İmamoğlu  

Beklentimiz olumlu çözüm süreci tamamen destekliyoruz. Yatırımlar olsun istihdam olsun her 

yönden süreç bizi etkiliyor.  

Süreçte aksayan yönler tabii ki var, atılan adımların siyasete varması gerekli. 

HDP kanadı üç milyon imza topladık Öcalan liderimiz bırakılsın diyorlar. PKK her şey olsada 

silah bırakmaz, Türkiye dışında da mücadele ettiğini söylüyor. 

Sorun HDP’nin geçip geçmemesinin kaosa sürüklemesi, öyle ima ettiler geçmezse kaos 

olurmuş, onlarda istemiyorlar ama. Umarım böyle bir şey olmaz toplum gerilmiş biçimde. 

Kamuoyu ve yöre insanı geçme ihtimalini yüksek buluyor.  HDP temsil edilsin huzur 

istikrardan öncedir. 

Türkiye’de muhalefet sorunu var , alternatifsizlik var. Bizce MHP ve CHP’de HDP’nin barajı 

geçmesini istiyor. Mecliste partizanlığa gerek yok. 

Korucular, gayri meşru iş yapanlar, 2 kat maaş alanlar çözümü istemiyor. 2 milyondan fazla 

rant var bitirmek istemiyorlar. 

AB ülkelerinin % 40’ı veya % 60’ı sınır ticaretinden yapıyor ekonomisini. Kaçakçılığa 

karakol yapılmasındansa sınır ticareti geliştirilsin. 

Kürt değil, doğuda yaşamamış, ülkeyi bölmek istiyor yazı yazıyor saçma saçma , bu medyaya 

dur demeli, aranıp söylenmeli kardeşim sen ne yapıyorsun? 

Kimse çıkarlarından vazgeçmiyor. Çözümü ezilenler olarak biz yapacağız. 

Düğerli Aşireti 

Aşiret Ağası  Nihat Yıldırım ile görüşüldü: 

Barışı istiyoruz. Ama hükümet medya sürekli söylüyor bir pratik görmedik. Silahlar sussun. 

Türkiye benden bir şey esirgememiş ama bizi dışlamış, bölge daima üvey evlat. Ya sev ya 

terk et anlayışı var. Madem terk edecektim benim dedem neden Çanakkale’de savaştı. 

Eğer cahilsek gelen hükümetler okul yapsaydı. 

35 kişi öldürülüyor, devlet öldürenleri ödüllendiriyor. 

Benim bölgemde sıkıntı yok, biz de psikolojik işkence gördük.  
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Yine de süreçten umutluyuz. Ama sayın cumhurbaşkanı sadece HDP’yi muhatap alıyor 

sadece HDP ile gitmesin süreç.  

Oy için süreci sorgulamayın, milletle oynamayın. Bölge ayrılsın demiyoruz. Sadece ben ikinci 

sınıf insan muamelesi görmeyeyim. Ben Kürtçe konuşunca beni yadırgamayın. 

PKK silahla oy toplamıyor, böyle bir şeyle karşılaşmadık. HDP barajı geçmeli temsiliyet için. 

Kırsal askerden korkmasa HDP’ye daha çok oy verir. (80 -90 dönemi politikaların etkisi) 

MHP İl Başkanlığı 

MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş 

Ankara’da süreç hakkında ne söyleniyorsa bizim söyleyeceklerimiz de farklı değildir. Süreçte 

oy devşirmek adına söylem değiştiriyorlar. Ortada bir kandırma var. 

Terör sorunu vardır, Kürt sorunu değil. Şehri gezdiğinde Kürt, Türk, Arap sorunsuz yaşar bir 

problem yok. Birbirimizden kız alıp vermişiz. 

Resmi ortak dil olması lazım. İnsanlara Kürt dilini nasıl öğreteceksiniz. 1980 ve öncesinde 

bazı sorunlar olmuştur. Biz bunu görmezden gelemeyiz. Ama ben evimde rahatça Arapça 

konuşuyorum kimse engellemiyor. O zaman devlet diye bir şey kalmaz devletinde bir kimliği 

vardır. 

PKK insanları 60 milyar bedel ver yoksa dağa çıkarsın diye tehdit etti. 

AKP süreci istismar etti oy istiyor. 7 Haziran her şeyi ortaya koyacaktır. 

Beraber eziyetler çektik, beraber savaştık Çanakkale’de. Bizi birbirimize düşürüp, Kürtleri 

kullanarak bu bölgenin zenginlilerine sahip olmak istiyorlar. 

10 maddelik deklarasyonda neler var neler gizliyorsunuz. HDP barajı geçmeli ama biz 

geçeceğine inanmıyoruz. 

GÖZLEM, GÖRÜŞ, DEĞERLENDİRME 

İlk olarak gezide varlığından dahi emin olmadığımız güvenlik problemlerinin (önyargıların) 

bize yaşattığı birkaç hadiseyi anlatacağım. Geziye gelmeden medyanın üzerimizdeki etkileri 

ile şekillenen önyargımız çoğumuzda güvenlik hassasiyeti uyandırdı. Bu hassasiyetin sonucu 

olarak polis koruması ile gezdik.  

Gezimizin ilk günü Diyarbakır’da kaybolarak taksici amcalarımızla dost olduk. Rehberimizin 

bizi bulmasını beklerken taksi durağı taburelerinde; sıcak çaylarımızı yudumlayıp, bu 
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misafirperverlikle ısınıyorduk. Evet, memleketimizdeydik bize o hava verilmişti. Batman’a 

geçtiğimizde gecenin geç saatlerinde sokaklar kalabalıktı bir problem yoktu hayat 

Güneydoğu’da da aynıydı. Siirt’den Şırnak’a geçerken kendi ülke sınırımızda jandarma bizi 

koruyamayacağını söyledi ve bir saatlik yolu Midyat üzerinden beş saatte gittik. ( yine 

önyargılarımızdan dolayı) .  Cizre’de kaybolduk ve yardımsever insanlarımızın yardımıyla 

yolumuzu bulduk. Şırnak’ta ise gayet hoş karşılandık. Sonrasında ise ön yargılarımızı çöpe 

attık.  

Gezide fark ettiğim bir şey ise bölgenin politikliği. Camideki dedemiz dahi isteklerini 

düşüncelerini bu dille söylüyordu. Bu bence bölgenin en büyük dezavantajıdır. Kimin ne 

düşündüğünü öğrenemiyoruz ve şu durum ortaya çıkıyor ‘ Resmi görüşüm mü şahsi görüşüm 

mü? ‘.   

Çözümün bir boyutu daha var biz verilen her türlü cevaba hazır mıyız? Bu da çözüm sürecinin 

Batı yönüyle dezavantajıdır. Buna örnek olarak gittiğimiz bazı yerlerde istenen Abdullah 

Öcalan liderimizdir, serbest bırakılsın isteği. Serbest bırakılmayı geçtik, lider olarak kabul 

edilmesini dahi hiçbir zaman kabul etmeyecek bir batı söz konusu.     

Gittiğimiz her yerde çözüm sürecinden başka şansın olmadığı söylendi. Hatta bu süreç 

olmazsa alternatifinin savaş olduğu söylenildi. Çözüm süreci önemli ve hem fikir olarak 

söylenen seçim sürecine heba edilmemeli. Peki, çözüm için ne yapılmalı? İşte bu noktada işin 

içine muhataplar ve çelişkiler giriyor. 

Gittiğimiz yerlerin bazılarında PKK’nın sorunun bir nedeni değil bir sonucu olduğundan ve 

eğer PKK olmasaydı devletin hala bölgenin sesini duymayacağından söz edildi. Hatta Batman 

Barosunda ‘Devlet sükûneti sever çünkü’ denilerek sebeplendirildi. Bu aşamada bu sürecin 

temsilcisi kim sorusu akıllara geldi. Bazı yerlerde tek muhatabın PKK olmasından yakınıldı 

ve bazı yerlerde ise’ muhatap İmralı’dır dendi. İmralı’dır çünkü 3,5 milyon imza toplanmıştı 

ve lider belirlenmişti. Bu imza Öcalan’ın liderliğini kanıtlamıştı. Ülkemizin 15 milyona yakın 

Kürt nüfusunda 3,5 milyon liderini belirliyor. 3.5 milyonu PKK temsil ediyorsa geri kalanı 

kim temsil ediyor?  

Bölgede birçok yerden duyduğumuz bir şey de devlet ile PKK arasında bir mutabakat olduğu 

devlet gerillanın, gerillanın ise askerin alanına girmemesi gerektiği söyleniliyor. Devletin bu 

anlaşmayı Ağrı olayında provokasyon yaparak bozduğu iddia ediliyor. Bu olayın çözüm 

sürecini sekteye uğrattığı söyleniliyor. Provokasyonlara gelinmeyeceğini belirtiyor. Böyle bir 

anlaşmanın olma ihtimali muhatap acaba PKK mı sorusunu getiriyor akıllara?  Bu ihtimalde 
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haliyle birkaç yerde duyduğumuz ‘ Ben muhafazakâr demokratım, devlet benimle de 

görüşsün.’ ‘Devlet PKK ile sadece silahlar sussun diye konuşsun. Kürt halkının talepleri için 

meşru makamlarla görüşsün.’  İsteklerini düşündürüyor. Bu bakımdan bu süreçte şeffaflık 

önemli halk neyin karşılanacağını neyin karşılanmayacağını, kimlerle anlaşma yapıldığını 

bilmesi gerekiyor.  Sadece silahlar sussun gibi bakılması muhatabın kim olduğu yönünde 

şaşırtıyor ve çözümü etkiliyor. 

 Batman Valiliği’nde söylenen ’Ağrı olaylarının çözümü sekteye uğrattığını söyleyenler 

Kobane olaylarının uğrattığı sektelerden hiç bahsetmiyor’ sözü bir gerçekliği açıklıyor 

çözüme herkes kendi işine geldiği şekilde bakıyor. Herkes kendi tabanını tatmin edici 

söylemler geliştiriyor, doğrular anlaşılmıyor ve kafalar karışıyor. Bu da daha fazla siyasi çıkar 

elde edilse masayı devirmeyecek bir taraf yok iddiasını doğrular nitelikte oluyor.  

Süreç çok hassas denildi. Siyasiler söylemlerine dikkat etmeli. Cumhurbaşkanımızın ‘Kobane 

düştü düşecek ‘ söyleminin Güneydoğu’da travma oluşturduğunu ve bir iç savaştan 

dönüldüğünü söyledi bir kesim, bir kesimde Selahattin Demirtaş’ın ‘ her yer Kobane’ , 

Mehmet Öcalan’ın ‘çözüm süreci falan yok’ ve Kandil’den  ‘ Kürt halkı nerede bir İŞİD görse 

yaşama hakkı tanımayacaktır’ açıklamaları gelerek halkı sokağa döktüğünü söyledi. 

Sürecin hassaslığı üzerinde medyanın etkisi büyüktü. Medya önyargıları arttırıyor. ‘ 150 

m
2
’lik alanda olan olayı savaş gibi lanse ediyor’ denildi ve daha birçok örnek konuşuldu. 

Medyadan yakınıldı her yerde. Basın özgürlüğü konuşulurken gündemlerde bu yakınmalar 

soru işaretleri getiriyor akla. Siirt Valiliğinde ‘Devir algı devri’ denildi. Medya batı’nın doğu 

algısını etkiliyor. 

Çözümden beklenilenler genelde her gittiğimiz yerde aynı idi. Kürt kimliğinin tanınmasını 

istiyorlar. Tanımlama hususunda ise ‘ Kürtler kendisini başkasının tanımlamasını istemiyor’ 

denildi. Anayasal güvence isteniyor. ‘TRT Şeş’i açtın madem koruma altına al’ deniliyor. 

Haklar teslim edilmeli ve güvence altına alınmalı. ‘bize mecbursunuz, biz varsak varsınız ‘ 

durumunu ortadan kaldırmak ve iktidarın inisiyatifine göre haklara sahip olma sorununu yok 

etmek için gerekli. 

Peki, bu güvence altına alınmak istenen haklar neler? Ama öncesinde şunu belirteyim ‘ insan 

olmanın getirdiği hakların pazarlığa konu olması etik değildir’ denildi Siirt Valiliğinde. Yine 

de biz güvence altına alalım burası Türkiye. Ana dilde eğitim istendi her yerde. Batman 

Barosunda bu isteğin eksik olduğu ve ‘ Kamu hizmetinde alım ve verimde ana dil kullanımı’ 

denilmesi gerektiği söylendi. Çünkü dil sorunu her yerde. Buna Örnek olarak DİTAM’ın bir 
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çalışması var sonucu Türkiye’de dil sorunu yüzünden doktorlar Doğu’da %22 yanlış teşhis 

koyuyor. Dünyada on binde bir iken Türkiye’de oran çok yüksek. Bu da bu isteğin 

gerekliliğini ortaya koyuyor. 

Yerel yönetimlerde özerklik denildi bazı kurumlarda, bazısında ise yerel yönetimlerde yetki 

güçlendirilmesi. Bölge halkı kendi temsilcisini kendi seçmek istiyor. Bölgeyi iyi bilen birisi 

ile kaynaklar daha iyi kullanılacak ve kalkınma daha iyi olacağı düşünülüyor. Peki ya daha 

yetkisi güçlendirilmemiş belediyelerin seçmenlerine yaptığı ayrımcılıktan mağdurken bu nasıl 

olacak? Bunu açıklar nitelikte ‘Denetim mekanizması ve şeffaflık unsuru oturtulmadan bu 

sistem fiyasko olur, birileri dışlanır’ dendi Siirt’ de. Denetim mekanizması oluşturulmadan bu 

sistemin oluşturulmaması gerekiyor. 

Tüm Kürtler bir partiye oy verse yine de yönetime gelip kendileri hakkında kararlar alacak 

kadar milletvekili çıkartamazlar, bu yüzden Kürtlerinde yönetime gelebileceği mekanizmalar 

üretilmeli denildi. Bu da akıllara barajı getirdi. Bırakın yönetime gelip karar almayı baraj 

yüzünden % 10’un altında kalan topluluklar mecliste temsil edilmiyor. Bu temsilde 

adaletsizliktir. Gündemde olan HDP barajı aşar mı? Sorularını sorduk. HDP barajı aşmalı 

denildi. Hem temsil açısından hem de aşmaması kargaşa ortamı oluşturur denildi. Evet baraj 

adaletsiz, ama neden barajı diğer partiler aşmayınca böyle bir kaos tehlikesi ile 

karşılaşılmıyor? 

İstenilen bir şey ise yüzleşme. ‘Devlet henüz kendi ile yüzleşmedi, toplumla barışmadı, 

birilerini cezalandırma yerine yüzleşip özrünü, sorumluluğunu yerine getirmeli’ denildi. 

Devletin birilerini cezalandırmaya çalışmasından önce kendi ile yüzleşmesi devletin 

büyüklüğünün gereğidir. Halkının devletini sahiplenmesinin yolunu açacak en önemli 

etkenlerdendir. Fakat devletin yüzleşmesini isterken batıda bir Türk sorunu çıkabilme ihtimali 

hepimizi düşündürüyor. 

İzleme heyeti ve Sekreterya isteniyor. Çözüm sürecinin sıhhati için objektif bir heyet 

isteniyor. Atılan her adımın denetimi için üçüncü bir devlet olabilir deniliyor. Fakat çoğu 

yerde hükümet samimi ise kendi barışımızı kendimiz yaparız, başkasına gerek yok deniliyor. 

‘Samimiyet’ hükümet kanadında da bölge kanadında da hep vurgulanıyor. 

Dağdakilerin topluma entegre edilmesini konuştuk. ‘ Kimseyi Ermeniler kandırmıyor. Üçüncü 

bir el yok . PKK bu yörenin evlatları. Dağdakiler topluma entegre edilmeli denildi çoğu yerde. 

Üç sene içinde yarısından çoğu üniversite tahsilli 10 bin gencin dağa çıktığı söylenildi. 

Çatışmasızlık ortamında bu kadar gencin dağa çıkmasının nedeni nedir peki? HDP de devletin 
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samimiyetine inanılmıyor denildi. Siirt ‘de ise iki sebep sunuldu. Birincisi PKK yeni bir 

devlet kurma vaadi ile gençleri yapılanma için dağa çıkardığı, ikinci olarak da gençlerin 

okullarında, çevresinde ötekileştirilmesi sebep olarak söylendi. Dağa çıkmanın başka bir 

nedeni de boşluk, işsizlik denildi çoğu yerde. Bölgenin ekonomisinin kötü olması sonucu işsiz 

ve boş insanların PKK’ya yöneldiği söyleniyor. Peki, 14- 15 yaşında dağa çıkarılanlar hangi 

sebeple gidiyor? Daha ceza ehliyeti olmayan kişinin silahlı bir yapıya kendi iradesi ile gitmesi 

düşündürücü, o yapıya kabul edimesi de ilginç. Kendi iradeleri ile de gittiyseler kabul 

edilmeleri bu yapıya legal diyenlerin sorgulamaları gerektiği ufak bir nokta. 

İşsizlik ve ötekileştirilme sorunu bölge insanının yaşadığı büyük sıkıntılardan ikisi. 1945’li 

yıllarda sanayide üçüncü Olan Diyarbakır şuan son on ilde, devletin geçmişteki yanlış 

politikaları ile oluşturulan ekonomik imkânsızlıklar işsizlik problemini ortaya çıkarmış bunun 

sonucunda göçler olmuş. Gidilen yerlere uyum sağlayamama ve ötelenme sorunu ile 

karşılaşılmış. Bu sadece ötekileştirilmenin bir boyutu. Ötekileştirilmeye geçmeden önce 

bölgenin ekonomik sorunlarına ve isteklerine de değinmek istiyorum. Yeni çıkan teşvik paketi 

ile bölgeye teşvikler yapılıyor, fakat yeterli bulunmuyor. Ayrıca teşviklerin kaydırılması da 

isteniyor. Sorunların daha çok ilçelerde olduğunun, merkezler varken kimselerin ilçelere 

yatırım yapmayacağının üzerinde duruluyor. GAP projesinin çok önemli olduğu ve 45 yıldır 

hala projenin devam ettiği sonuca ulaşılmadığı söyleniyor. Biz sadece kendi topraklarımızı 

ekebilsek birçok sorunun üstesinden geleceğiz 200 dönüm arazi ile köylümüz aç kalıyor 

deniliyor. Birde işsizliğin oluşturduğu kaçakçılık problemi var. Bölgeye hiçbir şekilde 

ekonomik imkân verilmiyor deniliyor, bu da kaçakçılığa zorluyor bölge halkını. Avrupa’da 

birçok ülkenin gelirinin % 40’a yakını sınır ticaretinden kazanıldığı söyleniyor ve devletin bu 

konuya karakol yaparak değil, ekonomik fikirler sunarak bakması isteniyor. Devletin bu 

bölgeye en büyük yatırımının yine çözüm olacağı söyleniyor. Barış ve güvenin olmadığı 

ortama yatırım gelmiyor. 

Ötekileştirme sorununa gelince duyduğum şu cümle ‘ biz İngilizce konuşunca aydın, Kürtçe 

konuşunca da ‘yav bu ne diyor’ oluyoruz’ bu konuyu özetler nitelikte. Toplumumuzda bunun 

örnekleri çok . İki dil biliyorum dediğinde ‘ Kürtçede dil mi ?’ gibi küçümseyici sorularla 

karşılaşan onlarca insan sayabilirim. Her konuştuğu Kürtçe kelime için ceza alan ufacık 

çocukları mı dersiniz, şiddet gören askerleri mi söylersiniz. İnsana insan olarak değil de ırk 

olarak bakmanın sonucudur bu sorun. İşin bu boyutu çözüm sürecinin sosyolojik ve psikolojik 

çalışmalarla desteklenmesinin önemini vurguluyor. Bir boyutuda devletin zamanında yaptığı 

bazı yanlış politikalar, bazı yasakların ( Kürtçe müzik dinleme yasağı vb) etkisi ki hala 
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anadilde hizmet alamayarak yaşanılıyor. Bir filmde duymuştum ‘ Burada çocuklar Kürtçe 

doğuyor Türkçe yaşıyorlar’. Bu ötekileştirilmenin devlet eli ile yaygınlaştırılmasıdır. 

Ötekileştirilme sorunu bu sorunun temelidir. Kürtlere eşit muamele gördükleri ve görecekleri 

algısını vermek şart. Ülkemizde yaşayan tüm insanların algısı bu yönde olmalı Kürt, Arap, 

Laz, Çerkez, Roman, Alevi, Sünni, Hıristiyan fark etmeksizin.  

Devletimizin isteği de PKK’nın silahsızlanmasıdır. Gittiğimiz yerlerde PKK’nın 

silahsızlanmasının mümkün olmadığı Türkiye dışında da mücadele verdiği söyleniyor. 

Talepler karşılanırken devlet tarafından şart konulmamalı fakat tek muhatap PKK ise böyle 

bir şart konulabilir denildi Hüda-Par’da. Devlet her halükarda haklarını verip halkına samimi 

sahip çıkmalı. PKK eğer çözümde samimi ise silahı bırakmalı. Bizce de silahlar susmalı, 

kalemler konuşmalı. Mecliste Kürtleri temsil ettiğini söyleyen bir parti olarak HDP, PKK ne 

derse o anlayışını bırakmalı. Bu şekilde darbe dönemi siyasetçilerini andırıyor. Arkasında 

silahlı bir yapılanma olan siyasi hareketler iradeleri dünyanın her yerinde yanlış etkilemiştir. 

Ayrıca bu yapıyı arkalarına almaları batı tarafından yaptıkları doğru hareketleri yanlış 

algılattırıyor. Sonucunda ise bize siyaset dahi yaptırılmıyor yakınmaları oluşuyor. 

 Muhatabının dahi belli olmadığı şu süreçte, bu konuda devletin başına da çok işler düşüyor 

hiçbir çıkar düşünmeden bu yolda devam etmesi gerekiyor. Devletlerin en büyük zaafları her 

şeyi para ile ölçmesi imiş. Bu zaafa kapılmamalı. Bu bakımdan devletimizin olaya partiler 

üstü bir yaklaşım ile yaklaşması gerekiyor. İşittiğimiz en büyük yakınmalardan biri de 

bölgenin toprağını yutmayanlar ile görüşülüp politikalar uygulanması. Hatta Kikan 

Aşiretinden Mehmet Bey ‘ Akil insanların ziyaretinden çok memnun kaldık, fakat Hülya 

Koçyiğit burada yaşamamış bizim kadar bilemez.’ dedi ve bir örnek verdi. Yine ülkemiz 

olaylarında Hizbullah’ın taziye çadırı kurmayacağını bölgede ilan ettiğini, bunun intikam 

alacağım demek olduğunu ve bunu ancak bölgedeki insanların bileceğini söyledi. Bölgeden 

herkesime ulaşılmalı, sadece PKK muhatap alınmamalı. Evet, PKK bir sonuç olabilir. Ama 

sorunun sonucu olması, tek muhatap olmasını gerektirmiyor. Devlet her türlü kendi ile 

yüzleşmeli, devletin itibarı insanın itibarından önemli değildir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın 

anlayışı ile hareket etmeli. Devlet hesap sorma anlayışından ziyade bölgeyi hızlıca 

yapılandırma ve hakları verme çalışmasına girmeli her şeyi göze alarak. GÜNGİAD’ da 45. 

Hükümet ile Turgut Özal’ın çözüm sürecini başlattığını ve Cumhurbaşkanımızın Turgut 

Özal’ın başına gelenleri gördüğü halde bu sürece girerek risk aldığını, cesaretini tebrik ettiğini 

söyledi. Eğer bu işe girilmiş ve geri dönülmez bir yol alınmışsa artık daha çok üstüne 

düşülmeli. Bizce sürecin sahibi halktır. Muhatapta sadece halktır. 
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Gittiğimiz hiçbir yerden bağımsız devlet isteği duymadık, bu isteğin varlığını biliyoruz. Fakat 

bu isteğin artık olmadığı söyleniliyor. Marjinal bir kısım belki istiyordur deniliyor. Bu isteğin 

oluşmasına baskı ile değil de hakların teslim edilmesi ile engel olunmalı. Çözüm sürecinin 

alternatifinin savaş olduğunu düşünerekten dikkatli adım atılmalı, kimse süreci heba 

etmemeli. Güvenlik ve başka endişeler ile verilmeyen haklar olmamalı, devlet bunun üstüne 

giderek halkın güvenini kazanmalı. DİTAM’ da söylenilen ‘ Zamanı doğru kullanmazsak 

beklenmedik güçler, beklenmedik olaylara sebep olabilir’,  ne kadar üçüncü el yok denilse de 

üçüncü ellerin tehlike boyutunu ortaya koyuyor. Zaman doğru kullanılmalı, tüm muhataplara 

ulaşılmalı. Tüm çözüm tarafları samimi olmalı, polemiğe girmek ve birbirlerini yıkıcı 

eleştirmek yerine yapıcı yaklaşmalı. Sorunu idare etme değil, yönetme politikası izlenmeli. 

Çözüm sürecinin eksik yönlerinden biri devletin halka ulaşamamasıdır. Bölgede şöyle bir 

durum var halk devletten mi korkuyor? PKK’dan mı? Halkın korkusu nedir? Tillo’da örgütün 

halkı sindirdiği söylendi, kendi düşüncesinden olmayanları kabul etmeyip medreselerin tehdit 

edildiği iddiası sunuldu, Siirt Valiliğinde de aynı husustan bahsedildi. Hüda-Par’da da kırsal 

da ‘siyasi propaganda birlikleri’ gibi bir iddia ortaya konuldu. Bunların aksine bir hususta 

Düğerli aşiretinde askerden korkmasalar HDP’ye daha çok oy çıkar şeklinde söylendi. Tehdit 

üzerine bir ihtimal var ise önlemler alınmalı. Halkın iradesi hiçbir şekilde engellenmemeli. 

Ancak bu şekilde haklarını alabilir ve kendilerini özgür hissedebilirler. 

Güvenlik yasası bölgede endişe oluşturuyor. Ne kadar Avrupa’dan bu hali ile bile geri 

kaldığımız söylense de geçmişin verdiği korku ‘ Bölge de 12 Eylül’den daha çok toma, panzer 

var’ söylemini ortaya koyuyor. Siirt Valiliğinde geçmişte yapılanların bugün yapılıyormuş 

gibi gösterilmesinin hakkaniyete sığmayacağını, devletin artık güler yüzlü ve sevecen olduğu, 

terör örgütünün halkı sindirdiği ve tehdit ettiğini söylenildi. Disiplin ve huzur için kurallar 

gereklidir ve kurallar sorgulanamaz değildir. Çözüm meselesine devletin hassas yaklaştığı 

fakat kamu güvenliğinin temel nokta olması gerektiğinin üzerinde duruldu. Her yapılanın 

yaptırımı olmalı denildi. Ne olursa olsun devlet büyüklüğünü göstermeli kamu güvenliğinden 

halkı mağdur etmemek için taviz vermemeli, baskı kurmak için değil. Midyat 

Kaymakamlığı’nda dağda askerim öleceğine varsın şehirde birkaç okulum yansın denildi. Bu 

anlayışı tehlikeli buluyorum. Kobane olaylarında ölen 53 kişi dağda olmasa da terörün şehirde 

de aynı ölümlere sebep olabileceğini gösterdi. Her hakkını arayan yakıp yıksa ne olur. Tabii 

ki devlet hakkı vermeli bu durum devleti haklı çıkartmıyor. Ama hakkını arayan da maalesef 

başkalarının hastanesini yakarak tedavi, okulunu yakarak eğitim hizmetinin aksamasına neden 

oluyor. Devletime zeval gelmese ne olur benim hakkım yenmiş denilmesi ile bu şekilde hak 
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aranması ilkeli bir mücadele değildir. Bunların olmaması için devlet en ufak hakkı bile 

zamanında vermelidir. Hakları vermeyerek insanları suça teşvik etmemelidir. Bu husus 

sosyolojik çalışmaların gerekliliğini ortaya koyuyor. 

DİTAM’da ‘ Sorun ve sonuçlar ayrı ayrı kaldırılmalı’ denildi. Sonuçtan sorunlara inilerek, 

irdelenerek hassasiyetle çözüme gidilmeli. Hangi sorunun hangi sonuçları ortaya çıkardığını 

iyi öğrenirsek daha sağlıklı sonuçlar elde edilecektir.  

Silahlı mücadeleler siyasetin alternatifi değil, kitleleri inandırırsanız silah olmasa da önlerinde 

duramazsınız dendi Hüda-Par’da uygulamada ne kadar kullandıklarını bilmemekle birlikte bu 

görüşe sonuna kadar katılıyorum. Devletin geçmişte izlediği yanlış politikaların şu an 

işleniliyormuş gibi yansıtılmasının çözüm süreci için sakıncalı olduğunu düşünüyorum. 

Bağımsızlık amacı yok  ise bu saatten sonra silahların manasız olduğunu düşünüyorum. 

Tekrar silahlı bir hak arayışına girilmesi durumunda devlet dünyanın her yerinde olduğu gibi 

izin vermeyecektir, sonucu daha kötü olacaktır. İlk olarak devletin hiç bir şeyden 

çekinmeyerek bölgeye haklarını teslim etmesi, samimiyetini göstermesi gereklidir. Halkına 

bundan önce göstermediğini şimdi fazlası ile göstermeli sahip çıkmalıdır. Kolay çözülebilecek 

bir mesele değildir. Sosyolojik ve psikolojik ağırlıklara sahiptir. Çok zordur elbette imkânsız 

değildir. 

Şırnak Barosunda geri kalmış toplumlarda yurt severlik yoktur, yurtseverlik siyasi ranta, 

ticarete kullanılır, benim oğlum gitmiş vatan sağ olsa ne denildi. Kimsenin evlatlarının 

ölmemesi aramızın açılmasına imkân verilmemesi için çözüm şarttır. Ortadoğu üzerinde 

asırlardır projeler geliştiriliyor, bu kurtlar sofrasında elbet çözümün engeli çok olacaktır. 

Çevre ülkelere de örnek olarak çözümün yapılması, barışın gelmesini temenni ediyorum. 

Ortadoğu’nun tek ümidinin Türkiye olduğunu düşünerekten bu hassasiyetle çözüm şarttır. 

Aksi halde bu yangında bizimde yanma ihtimalimiz çok yüksektir. 

Bu konuda da halkımıza düşen iddialara, bilgi kirliliklerine inanmaması, provokasyonlara 

gelmemesidir. Birey olarak kendimizi düzeltmemiz ve etrafımıza örnek olmamız gerekiyor. 

Birbirimize düşersek etrafımızdaki bazı ülkelerden daha vahim duruma düşeceğimiz aşikârdır. 

Ha birde devlete icra müdürlüğüymüş gibi tavır sergilememek gerekiyor. Bu süreçte herkesin 

başına çok iş düşüyor.  

Raporumun sonuna bir blogdan bulduğum şu yazıyı eklemek istiyorum. Okuyup hislerini 

anlamaya çalışırsak acaba sonuca varabilir miyiz? Sorunu daha iyi anlayabilir miyiz? 

Bölgeden sadece bir kişinin gözü ile sorun: 
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KÜRT SORUNU NEDİR? 

Son günlerde gündemimizi bu kadar meşgul eden ve hükümetin açılım yaparak çözmek 

istediği Kürt Sorunu nedir? Bu konuda herkes bir tanımlama yapmaktadır. Aslında Kürt 

Sorunu’nun ne olduğunu anlamak için karşılaştırma yapmalıyız. Olayın önemli bir kısmı 

ancak o zaman anlaşılır. Türkiye’de Türk olan birini ele alalım önce. Bu kişi doğduğu günden 

beri Türkçe konuşmaktadır ve Türkçe anadilidir. Anadili olan Türkçeyle eğitim görür, günlük 

hayattaki iletişimini sağlar, gazete okur, yazı yazar, tv seyreder, kitap okur v.s. Yani bu insan 

tüm yaşantısında kendi anadilini kullanır. Şimdi de Kürt olan birini ele alalım: Bu kişi 

doğduğu gün ailesi ve çevresiyle Kürtçe konuşur. Bu kişi okulda resmi dil olan Türkçeyle 

eğitim görür, resmi dille yazar, kitap okur, tv seyreder, gazete okur. Kısacası bu kişi evinde 

ailesiyle Kürtçe konuşur, kalan zamanlarda Türkçe. Çünkü resmi dil Türkçe'dir ve Kürtçe 

eğitim dili olmayıp, birçok alanda yasaktır. Kürtçe okuyup yazma imkânı yoktur. Türk olan 

kişi, tüm hayatında göğsünü gere gere Türküm diyebilir, okulda Türk tarihini, şairlerini, 

kahramanlarını, destanlarını, coğrafyasını öğrenir, Türküm demesi engellenmek bir yana 

alkışlanır. Kişi kendisi, dili ve soyuyla gurur duyar. Kürt olan kişi, hayatında hiç bir zaman 

göğsünü gere gere Kürdüm diyemez hatta mecburen Türküm der. Okulda Kürt tarihini, 

şairlerini, kahramanlarını, destanlarını, coğrafyasını öğrenemez. Hatta zorunlu olarak Türk 

tarihini, şairlerini, kahramanlarını, destanlarını, coğrafyasını öğrenir. Kürdüm dediğinde ya da 

Türküm demediğinde bu hoş karşılanmaz. Türküm demedikçe ciddiye alınmaz. Kişi kendisi, 

dili ve soyundan utanır. Türk olan kişi, okulda da anadiliyle eğitim gördüğü için, daha başarılı 

olur, daha iyi üniversiteler de okumaya hak kazanır. Anadilinde eğitim gördüğü üniversiteyi 

başarıyla bitirir ve iş hayatında da anadilinde çalıştığı için hep başarılı olur. Kürt olan kişi, 

okulda anadili olmayan resmi dille eğitim gördüğü için, anlama sorunu yaşar ve öncelikle 

Türkçeyi kavraması gerekir. İstediği kadar başarılı olamaz. Binbir çabayla ancak sıradan 

üniversitelerden birini kazanabilir ve üniversite dili anadilinde olmadığı için onu da zar zor 

bitirir. İş yaşamına atılınca da sorun devam eder. Ailesi ve çevresiyle Kürtçe, diğer hayatında 

Türkçe konuşmak zorundadır. İş yaşamında Kürt olduğundan dolayı, bazen yükselememe ve 

kariyer yapamama sorunu yaşar. Türk olan kişi, tüm hayatı boyunca Türklüğe sahip çıkması 

için cesaretlendirilir, ailesi kendi dili, kültürü ve tarihiyle ilgili her şeyde sonsuz destek verir. 

Kişi ailesinin de onayıyla halkına ve soyuna bağlı bir kişi olarak yaşar. Kürt olan kişi, hayatı 

boyunca Kürtlüğe sahip çıkmaması için uyarılır, ailesi kendi dili, kültürü ve tarihiyle ilgili her 

şeyde onun sakınmasını ister. Ailesi sık sık bunların suç olduğu ve hapis nedeni olduğu 

gerekçesiyle onu engeller. Kişi ailesinin engellemesiyle halkından ve soyundan kopuk biri 



37 
 

olarak yaşar. Türk olan kişi Türk halkı adına siyaset yapmak istediğinde önü açıktır. Devlet 

tarafından desteklenir. Kendi kimliğiyle milletvekili, bakan, başbakan hatta Cumhurbaşkanı 

olabilir. Kürt olan kişi Kürt halkı adına siyaset yapmak isterse önünde birçok engel vardır. 

Bölücü veya hain ilan edilir. Devlet tarafından hapse atılabilir veya yurtdışına kaçmak 

zorunda kalabilir. Kendi kimliğiyle bakan, başbakan, Cumhurbaşkanı olamaz. Çok çok 

milletvekili olur. Eğer siyasette yükselmek isterse, kendi kimliği, halkı ve dilini reddetmesi 

gerekir. Türk olan kişi, Türklük ve Türkçenin sürekli övüldüğü, dağlarda ‘Ne mutlu Türküm 

diyene’ yazılarının yazıldığı, ‘Bir Türk dünyaya bedeldir’ sözlerinin haykırıldığı bir ortamda 

büyür. Kendisi ve halkıyla hep gurur duyar. Kürt olan kişi, Kürtlük ve Kürtçenin sürekli 

yerildiği, ‘aslında Kürt diye bir şey olmadığı, aslında Kürtçe diye bir dil olmadığı, Kürtlerin 

kuyruklu olduğu, Kürtlerin cahil olduğu, Kürt isminin kart kurttan geldiği’ sözlerinin 

haykırıldığı bir ortamda büyür. Kendisinden ve halkından hep kuşku duyar. Türk olan kişi, 

istediği zaman kendi anadilinde gazete, dergi, kitap, müzik, konser bulabilir. Kürt olan kişi, 

Kürtçe gazeteleri, dergileri, kitapları, kasetleri (basımı az olduğu için) her zaman bulamaz. 

Ayda yılda bir olan konsere (polisle karşı karşıya gelmemek için) gitmek istemez. Türk olan 

kişi için şehir isimleri, tabelalar, işyeri isimleri anadili olan Türkçedir. Kürt olan kişi için şehir 

isimleri, tabelalar, işyeri isimleri anadili olan Kürtçe değil, resmi dil olan Türkçedir. Türk olan 

kişi vergisini verir, askerliğini yapar, yasalara uyar. Kürt olan kişi de vergisini verir, 

askerliğini yapar, yasalara uyar. Türk olan kişi tüm belgelerde (anayasa, nüfus cüzdanı, diğer 

resmi belgeler) anadili olan Türkçe ve Türk olarak yer alır. Kürt olan kişi tüm belgelerde 

(anayasa, nüfus cüzdanı, diğer resmi belgeler) anadili olan Kürtçe ve Kürt olarak değil resmi 

dil olan Türkçe ve Türk olarak yer alır. Kısacası Türk olan kişi hayatının her alanında, anadili 

olan Türkçeyle ve Türk kimliğiyle yaşayabilir. Kürt olan kişi ise hayatının sadece bazı 

alanlarında anadili olan Kürtçe ve Kürt kimliğiyle yaşayabilir. Kürt kimliği ve anadili resmi 

olarak tanınmaz. Hayatının önemli bir kesiminde anadili ve kimliği sorundur. İşte ülkemizde 

yaşanan Kürt Sorunu budur. 


