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GİRİŞ 

Yıllardır süregelen ve zaman zaman büyük kayıplara sebep olan, 1996 yılı itibari ile 

kuşağımızda, çocukluk dönemimizden itibaren travma yaratan bir sorunudur Kürt sorunu. 

Doğu denildiğinde PKK ve terör algısının hasıl olduğu, vatan toprağı olmasına rağmen 

özellikle bazı bölgelere gezmeye gidilmesine dahi imtina edilen, kamu kesimi meslek 

atamalarında korka korka ve belki de işsizliğin cana tak ettiği noktalarda genellikle tercih 

edilen ( bölge halkının tercihleri ayrı tutulduğunda), evladını askere yollayan analarımızın 

süreyi diken üstünde geçirmesine sebep olan, batıya gelen Kürt kardeşlerimizin bazı radikal 

Türk milliyetçisi gruplar ya da kişiler tarafından hedef tahtası görülmesini tetikleyen, Ülke 

bütünlüğünün bozulacağı yönünde endişelerinin de kamçılamasıyla yıllardır çözülemeyen, 

çözülmeye çekinilen grift, karmaşık bir sorundur Kürt sorunu.  

Yıllarca yukarıda da bahsettiğim gibi Devlet veyahut halkımızın bir kesimi tarafından terör 

sorunu olarak algılanmakla birlikte buna karşı ataklar geliştirilmiştir. Ancak sorunun terör 

sorunu olarak ele alınamayacağı anlaşılmış ‘analar ağlamasın’ başlığı ile birlikte çözüme 

ilişkin daha kucaklayıcı bir politika izlenilmeye başlanılmıştır, 12 Eylül Darbesinden sonra 

Kürtçe’nin yasaklanması ile insanların acze düşürüldüğünün farkına varılmış Hükümet eliyle 

TRT -Şeş kurulmuş, bölge insanı ana dilini daha rahat konuşur, Kürt kimliğinin ise batıya 

geldiğinde daha rahat açıklar konuma gelmiştir. Ancak atılan adımların yeterli olmadığı 

medya vs. sürekli dile getirilmiştir.  

Bu bağlamda 17 Nisan 2015-27 Nisan 2015 tarihleri arasında 6 ili kapsayacak şekilde 

bölgenin tarihi kültürel sosyo ekonomik yapısı hakkında gözlemler yapmak, bölge insanın 

temelde yatan sorunları, talep ve istekleri, siyasi duruşu, çözüm sürecine bakışı, çözüm 

sürecinden beklentisi üzerine sürece ve bölgeye ilişkin Devlet ve Hükümet Politikalarının 

etkin olup olmadığının yerinde gözlemleyebilmek amacı ile Sahipkıran Stratejik Araştırmalar 

Merkezi tarafından düzenlenen Güneydoğu Anadolu Gezisine katılmak nasip olmuştur. Gezi 

boyunca idari, siyasi, ticari  makamlar ve kanaat önderleri ile yaptığımız görüşmeler 

neticesinde tuttuğum notlar, çözüme ilişkin fikirlerimi sizlere sunacağım. 

Geziye SASAM Başkanı Sayın Süleyman ERDEM ile Başkan Yardımcısı Fatih TOPSAK ve 

15 farklı üniversiteden 25 üniversite öğrencisi iştirak etmiştir.  

PKK terör örgütünün yolumuzu kesmesi veya olası saldırı ihtimali dahilinde güvenlik sorunu 

yaşayacağımız endişesi, PKK terör örgütünün süreç bazında tek taraf alınmasından bölge 

halkının memnun olduğu kanaati, 5-6 yıla kadar asker cenazelerine tepki olarak yapılan 
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yürüyüşlere katılan Kürt arkadaşlarımızın fikir bakımından zamanla HDP’ye kaymasının ana 

sebebi, son birkaç yılda lisans eğitimini tamamlama aşamasındayken karar alıp dağa giden 

arkadaşlarımızın hangi gerekçe ile PKK’ya katıldıkları sorusunun cevabını arayış, gezi 

öncesinde kafamda oluşan ve süreci sorgulatan fikirlerimdir.  

Bölgede şu ifadelere sıklıkla rastladık artık bu konunun toplum nezdinde konuşulması 

gerektiği, doğu ve batı insanın bu konuya birlikte eğilmesi gerektiği, medya tarafından 

olayların çarpıtıldığı, gezi ekibi ve gençler olarak diyalog ortamı sağladığımız ve sıkıntılarını 

dinlediğimiz için pozitif geri dönüşler aldık. Proje ziyaret edilen makamlar tarafından ilgi, 

alaka ve övgü ile karşılanmıştır. 

TARAFLAR 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 

Ahmet SAYAR: İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Otomasyon ve İnşaat işi ile 

meşgul. 2 yıldır Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığı yapıyor. 

Batı Kamuoyu tarafından bölge halkı hak arayışı, ayrılıkçı ve toprak alma çabası içinde 

gösteriliyor.  Sorunun tarihsel süreç içerisinde incelenmesi gerekir. Bölge halkının ayrılık gibi 

bir gayreti yoktur. Geçmişte yapılan asimilasyon gibi yanlış politikaların sonucu olarak 

gençler dağlara çıktı. Çözüm sürecini Türkiye açısından dönüm noktası olarak görüyoruz. 

Sorun karşılıklı diyalogla çözülebilecek bir meseledir. Türkiye de bu meselenin çözümünü 

istemeyen dış ve iç dinamikler mevcut olabilir, provokasyonlara mahal verilmemeli. 10-11 

Nisan 2015 tarihinde Ağrı’nın Diyadin İlçesi Yukarıtütek Köyünde TSK ve PKK arasında 

meydana gelen olayın çözüm sürecinin işleyişini zora sokmak amacı güdülerek yapıldığını 

düşünüyorum. İzleme Heyeti kurulmuş olsaydı, Ağrı olayını kim yapmışsa kamuoyunu 

bilgilendirerek, ilgili taraf konuya mahkum olabilirdi. Ancak şu anda herkes kendi tabanına 

hitaplı yorumlar yapıyor. 

Coğrafyada Kürt-Türk birlikte ülkeyi kurdu, biz kendimiz de Kürtçe konuştuğumuzda algı 

farklıydı, süreç herkesin menfaatinedir. Süreci seçime heba etmemek lazım ve süreçte 

adımları hızlı atmak gerekir.  

İslamiyetin insanlara tebliğ edildiği tarihten 7 yıl sonra  gibi kısa bir sürede Anadolu da ilk 

benimseyen İl Diyarbakırdır. Şehirde 1840’a kadar Gayrimüslim ile Müslümanlar iç içe 

yaşamış, Cumhuriyetten sonra bu sıkıntılar baş göstermiştir. O dönemden bu döneme 

bölgeden 40000 insan ölmüştür. Toplamda terörle mücadeleden kaynaklı 400 milyar dolar 
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zarardan bahsediliyor. Ak Parti döneminde silahlar sustu, gelinen süreç bu itibarla güzeldir. 

Çözüm süreci bitmez Kürt-Türk ayrımı mümkün değildir. Taraflar arasında 1 milyonun 

üzerinde evlilik gerçekleşmiş, kız alıp kız vermişiz. Süreç siyasi partilerin elinde olmamalı, 

aslında toplumsal olarak çözülmeli. Türk ve Kürtler arasında mezhep çatışması da görülmedi, 

bu sebeple çözüm noktası daha kolaydır. Süregelen o kadar soruna rağmen Orta Doğu’da 

yaşanan sıkıntılar Türkiye de mevcut değildir. Türkiye genelinde %68 üzerinde sürece destek 

var.  

Çözüm sürecini ‘‘1’’ rakamına benzetiyorum, şöyle ki: bölgeye yönelik yatırım olmazsa, 

teşvik olmazsa 1 rakamının anlamı olmaz. Sadece demokratik haklar vererek süreci devam 

ettiremeyiz. Diyarbakır’da istihdam oranı %30. Özel teşvik paketleri yerine Pilot Bölge 

uygulaması yapılmalı, Barış süreci büyümeyi %50 etkiliyor. 

Diyarbakır 1950’lerde Türkiye Ekonomisinde 3’üncü sırada iken zamanla geriledi. Ekilebilir 

alanlarının geniş olmasına rağmen sermaye ve beyin göçü verdik, ancak 2004’den itibaren 

Diyarbakır da yaşamaya karar verdik.  

Basın kutuplaşmış durumda, bu noktada basın objektif olması gerekirken biz tv de kumandaya 

basmadan hangi kanalda konuyla ilgili olarak ne söyleneceğini tahmin edebiliyoruz. Sürecin 

partiler üstü ilerlemesi gerekiyor. Son dönemlerde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için 

talepte bulunuluyor. Bölgeyi tanıyan kişilerin yönetmesi ve işlerimizin hız yürüyebilmesi için. 

Eşitlik anlayışı içinde yaşamak istiyoruz. 

Mustafa Kemal bizi görmezden gelmedi ama Türk olarak kabul etti. Kazım Karabekir ve 

Kurmayları ise ….. Bizi asimile etmek istediler ancak ne okul yapıldı ne de yol. Sonuçta 

bulunduğumuz noktaya geldik. 

Diyarbakır Sanayi Ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD) 

Osman AKYIL Yönetim Kurulu Üyesi 

Toplumsal olaylarda Lice, 6-8 Ekim olaylarında odalar ve baronun katılımının olduğu diyalog 

grubumuz var. Biz bu süreçte grup olarak arabulucu niteliğindeyiz. Yatırım ortamının 

iyileştirilebilmesi için, uygun yatırım ortamının oluşturulabilmesi için insanları çözüm 

sürecine inandırmak gerekir. Diğer bölgelerdeki iş adamlarının üstlendiği misyonlara ek 

olarak bir de böyle bir misyonumuz var. Ağrı olayı polemiklere açık bir konu bunun akabinde 

bilgi kirliliği ve tutarsızlıklar var. Mesela askerin 3000 m de ağaç dikmede işi nedir? Hassas 

bir dönem ve Ağrı olayına ilişkin Hükümetinde HDP’nin de iddiaları ağır. Ancak böyle 
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şeylerin çözüm sürecini bozacağını düşünmüyoruz. Çözüm süreci artık geri dönüş noktasını 

aştı. Bu sorunun çözülmesi noktasında konsensüs vardır. Çözüm sürecinin alternatifi savaştır, 

savaş ise taraflarca sürdürülemez duruma gelmiştir. Çözümün alternatifi kaostur, süreci 

zorlamaktır, süreci bozucu potansiyeli olabilecek kurum vs. desteklemiyoruz. 

Beklentiler ile süreci algılamada farklılıklar var. Bizim çözüm sürecinden anladığımız şey 

Kürtlerin toplumsal hakları ile ilgili yasal ve anayasal güvenceye kavuşmak. Kürt kimliğine 

Devlet nezdinde kavuşmak, eğitimimizi Kürtçe yapmak ve bunun devlet imkanları ile 

karşılanmasını istiyoruz, özel okul vs. yöntemi ile değil. Kürtçe resmi dil olacak, yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesini istiyoruz ancak son söylediğim Türkiye geneli için geçerli.   

Abdullah ÖCALAN’ın salınması ile ilgili tabi ki talebimiz var.  

Sosyal gelişmişlik düzeyinde eğitimde en son sıradayız. 

Mahalli İdareler Derneği 

Ahmed Miktad GÜNEŞ Yönetim Kurulu Başkanı 

Bir sürü etnik kimliğe sahip insanların yaşadığı, Cumhuriyet Dönemine kadar kavgasız 

gürültüsüz yaşadığımız bir yerleşimdir. 1980 Askeri Darbesi akabinde PKK etki-tepkisi 

oluşana kadar. Yüzlerce yıl birlikte yaşadık sırt sırta savaştık. 6-8 Ekim olayları bakış açımı 

değiştirdi. Hizbullah-PKK çatışması vs. çok karanlık günler gördük. 3 arkadaşımın bir günde 

öldürülüşüne şahit oldum ve toprağa koydum. Sorunu iliklerine kadar yaşayan insanlarla 

irtibata geçilmiyor. İş hakikaten yürümüyor, engebeli yürüyor. Ak Parti İktidarının açılım 

sürecini destekliyorum. Kürtler sonuç itibariyle istedikleri noktaya gelmedi. Ana dilde eğitim 

ülkemizi birleştirecektir. Elinde taş izi var diye 5-6 yıl hapis yatan insanlar var. Biz Türk 

kardeşlerimiz için çok fedakarlık yaptık, ancak siz bizi içselleştiremiyorsunuz. Bu bölgede 

sadece PKK yok. Müslümanlar bazılarının adamı olarak görülüyor alakası yok.  

Ötekileştirilen bir Kürt varlığı Ak Parti Hükümetinde kabul gördü. Yapılması gereken daha 

bir çok şey var. Ana dilimizde eğitimi kabullenecekler. Ekonomimizin yıllardır büyük payı 

terörle mücadeleye harcandı, yazık günahtır. Bu bölgenin sorununa eğilinmediği için 

Öcalan’ın ağzına bakan bir güruh meydana geldi. Müslüman Kürtlere Müslüman Türkler el 

uzatmadı. Bu bölgenin gençlerine sahip çıkılmadığından bu insanlar böyle oldu. Gençliğimde 

bana sahip çıkılmasaydı ben de dağa çıkabilirdim. Mesela PKK yarın 19 Nisanda Kutlu 

Doğum haftasını meydanda kutlayacak.  
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Temayül yoklamaları neticesinde Ak Partiden çıkarılan adaylar traji komiktir. Kendilerine 

küfür eden adamları aday gösteriyorlar. 

Kürt sorunu temelinde çözüldü, eskiden ötekileştiriliyorduk bugün ötekileştirilmiyoruz, ancak 

demokratik anlamda ilerleme yapılsın. Demokratikleşme sorununu konuşmamız lazım. Dağa 

gidilme sebebi zulümdür, bu insanların Marksist olduğundan değil. PKK dağdan indikten 

sonra Kürt sorunu biter. Yeni Anayasa bizim için önem arz ediyor, ülkemizin çözümü 

olacaktır. Ben Apo’nun dışarı çıkarılmasından yanayım, içeride kaldıkça bu adamın kutsallığı 

artıyor. HDP’nin rejimin içerisinde erimesi gerekir, seçim barajını geçmeli çünkü çözüm 

sürecinde etkili olacaktır. 

Güneydoğu Genç İş Adamları Derneği (GÜNGİAD) 

Hakan AKBAL GÜNGİAD Başkanı 

En eski genç iş adamları örgütü, 2000 yılında kurulmuş, mutlak yeterlilik kursları vs. 

düzenler. Kendi üyelerinin önünü açmak örgütün öncelikli amacı. Bir iş örgütünün siyasi 

olaylara müdahil olmasını hoş görmüyoruz. Bu işi siyasal elitlere bırakmayı, açılım süreci 

gibi konularda STK bilinciyle taşın altına elimizi koymamız gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye 

Cumhuriyetinin en büyük meselesi çözüm sürecidir. Ak Partinin bu konuda attığı adımı doğru 

buluyorum. 45. Hükümet tarafından start verilecekti ancak … 

Sayın Erdoğan’ı bu konuda takdir ediyorum. Özal’ın ölümüne rağmen, İmralı ve Hakan 

FİDAN’ın da işin mutfağında emeğini takdir ediyorum. 

Demokrasi 7 Haziranda kısıtlanmamalı her zaman olmalı. Seçim sürecine çözüm süreci heba 

edilirse Allah muhafaza çıkmaza gireriz.  

Seçimden sonrada süreci aynı kararlılıkla gelecek Hükümet devam ettirilmelidir. Ağrı’da 

halkın canlı kalkan gibi askerleri kurtarması çözüm sürecinin ne kadar sahiplenildiğinin 

göstergesidir. TSK’nın açıklaması kardeşlik vurgusu önemlidir. 

Çözüm süreci bölgenin tarihi kaderidir.  

Bölgeye gelirken ön yargılar mevcut çünkü basın ön yargı yaratıyor.   

1) Diyarbakır dünyanın 2. Büyük açık hava müzesi.  

2) GAP- 45 yıldır bir türlü bitirilemeyen habire revize edilen proje 

3) Yer altı kaynakları 

4) Genç nüfus (her evde 8-9 çocuk) 
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Bu sorun çözüldüğünde dünyanın yeni yıldızıdır Türkiye. Türk’ün Kürt’ten, Kürt’ün Türk’ten 

başka dostu yoktur. 

HDP 

Nursel AYDOĞAN- HDP Milletvekili 

3,5 milyon Kürt Abdullah ÖCALAN Kürt Milletinin lideridir diye imza toplamıştır. 

 Kürt halkı olarak kimlik, dil ve kültürünü talep ediyor. Eşit ve özgür yaşamak bir insan için 

doğuştan gelen haklardır. 3 Ocak 2013 tarihinde başlayan süreç devam ediyor. (Ahmet 

TÜRK-gitmiş) bu süre içerisinde eşik açıldı, Öcalan’ın muhataplık gelişti. 21 Mart 2013 

tarihinde ‘‘silahların susması ve kalemlerin konuşması gerektiği,’’ yönünde açıklama yapıldı. 

22 Mart 2013 tarihinde PKK ateşkes ilan etti, bu ateşkes fiili bir ateşkesti. Ufak tefek 

sıkıntılar olsa da TSK operasyon düzenlemedi. 8 Mart 2013 tarihinden itibaren 1000’e yakın 

PKK’lının Kandile geri çekildi. Hükümet tarafından adımlar her zaman gecikmeli atıldı. PKK 

cephesinden Hükümetin samimi olmadığı yönünde görüşler mevcut. Karadeniz’den Toroslara  

kadar bizim gençlerimiz dağlarda. 10000 üzerinde gencimiz son 2,5 yıllık süreç içerisinde  

örgüte katıldı, bunların %50 ye yakını üniversite öğrencisindir, ODTÜ, Boğaziçi, Ankara 

Üniversitesinden katılımlarda vardır. Neticede son 2,5 yıllık ateşkes sürecinde PKK’nın 

gücünü artırdığı ortaya çıktı. 

14 Temmuz 2011 tarihinde Oslo’da süreç devam ederken çözüm ve barış çıkar diye 

düşünürken Silvan olayı meydana geldi.  

10-11 Nisan 2015 tarihinde Ağrı Diyadin Yukarıtütek Köyüne 25 civarında asker 

gönderilmiş, askerin yaşamını yitirmemesi mümkün değildi, PKK’nın provokasyonu sezmesi 

neticesi ile askerler o bölgeden sağ çıktılar. 

Bize göre diyalog süreci bitmiştir. İki taraf açısından da müzakere sürecine geçilecektir. 

İzleme komitesi kurulmuş olsaydı bizzat çözüm sürecini izleyecekti, Ağrı’da ki olayın da 

olayın da iç yüzü ortaya çıkacaktır. Kürdistan coğrafyasına geldikçe halkın %70’i çözüm 

istiyor.  

Sekretarya ile ilgili atım atıldı. Bundan sonra İmralı’ya MİT’in kanalıyla gidiler 

bilecek. Hatip Dicle ve … gidişi (bu şahıslar sivil) bu yasayla oldu. (yeni yasa) 

Sayın Abdullah ÖCALAN sekretaryanın kendisi gibi müebbet hapis cezasına çarptırılmış 

kişilerden oluşmasını istedi. Hem tutanaklar tutacaklar hem de müzakereler ile ilgili çözüm 
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sürecine katkı sunacaklar. İzleme Heyeti ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı bence tarihi bir 

yanlış yaptı, çözüm ve barış süreci seçim sürecine heba edilmemeliydi. 

17-25 Aralık 2013 operasyonları oyların düşmesini sağladı, halkın HDP gibi farklı 

seçeneklere yönelmesini sağladı. Halk tarafından hayal kırıklığı yaşandı ve seçmenler farklı 

partilere kaydı. 

Dolmabahçe Bildirisinde deklare edilen 10 madde demokratikleşmede önemli bir taştır. 

Devletin izni olmadan İmralı’dan herhangi bir bilgi belge çıkamaz.  

Cumhurbaşkanı MHP’den gelen oyları kaçırmamak adına 10  maddelik taslağı reddetti hem 

de Dolmabahçe görüşmelerini. Bu da AKP’ye oy veren Kürtlerde hayal kırıklığı yaşattı. 

Mümkün olduğunca şiddet ortamından uzaklaşmaya çalışıyoruz. Provokasyonlara gelmeme 

gibi bir kararımız var. Seçimden sonra çözüm sürecinin işleyeceğine dair Başbakanın 

açıklaması mevcut. Kürt Halkının %100’ü çözümün olmasından yana. Ancak çözüm olmazda 

diye yüzler dağa dönüktür. Son iki yılda 10000 üzerinde genç gerillaya katıldı. Barışla birlikte 

Hükümet kanadı gidişlerin azalacağı yönünde bir öngörüye sahipken, PKK’ya bilinçli 

katılımlar arttı. Karadeniz’den Toroslara kadar bizim gençlerimiz dağlarda. 10000 üzerinde 

gencimiz son 2,5 yıllık süreç içerisinde örgüte katıldı, bunların %50 ye yakını üniversite 

öğrencisindir, ODTÜ, Boğaziçi, Ankara Üniversitesinden katılımlarda vardır. Neticede son 

2,5 yıllık ateşkes sürecinde PKK’nın gücünü artırdığı ortaya çıktı. 

HÜDA-PAR (Diyarbakır) 

Çözüm süreci ilan edildiğinde partimiz 2 haftalıktı. İsteğimiz Türkiye’nin derin köklü sorunun 

çözülmesidir. Kürt sorunu 19. yy ilk çeyreğinde başlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında sorun 

alevlendi. Birileri sorunu sadece terör örgütü olarak görmekte ise de; terör sebep değil 

sorunun sonucudur. Terör olmadan öncede bu sorun vardı. Sorunun çözümüne ilişkin 

taleplerin bir kısmı uçuk olabilirken, bir kısmı kabul edilebilir niteliktedir. Bu bir süreç işidir, 

çıkın bunu deklare edin.  

Artık kimse Kürtçe konuştuğu için sıkıntı yaşamıyor. TRT-Kürdi kuruldu. Ana dilde eğitim 

gibi zaman isteyen ( mesela öğretmen yetiştirilmesi gerekiyor öncelikle bu alanda ) hususları 

çıkın insanlar deklare edin. Şu tarihlerde bunları yapacağız deyin. Taleplerin yapılmasını 

hiçbir şarta bağlanmaması lazım. Silahla ilgisi olmayan kişilerde bu sorunun çözülmesini 

talep ediyorsa, bu meşru talepte bulunan kişilere haksızlık ediyorsunuz. Mesela silahların 

bırakılması yönünde sürecin şarta bağlanması, o zaman sadece elinde silahları olanlarla 

silahların bırakılmasını konuşun.  
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Siyasi müzakereler terörist başı dediği kişi ile yürütülüyor.  

‘‘Demirtaş: silahla oy topluyor olsaydık şehirdeki oy oranımız kırsaldan daha düşük olurdu.’’ 

cümlesi yanlıştır. Kırsalda silahla propoganda yapıyorlar. Şehir ile kırsal arasında 5 puanlık 

bir fark var.  

Sürecin devam etmesi meşru taleplerin en kısa sürede sağlanmasına bağlıdır, talepler tek 

taraflı olmamalı, memleket çıkarları önüne geçmemeli, silahlar bırakılsın tarzında 

söylemlerden vazgeçilmelidir.  

HDP’nin barajı aşması çok kolay değil. Bugün seçim olsa HDP barajın altında kalır. HDP’nin 

barajı aşması aşmaması çok yüzeysel bir konudur. 

HDP sürecin mimarı mıdır? Mimarı değildir, İmralı’dır HDP’nin açıklaması da bu yöndedir. 

Süreç kervan yolda düzülür mantığı ile işlemiştir. Başkalarının söylediklerinin de doğru olma 

ihtimali vardır.  

Siyasete giren insanlar yönetime tabidir. Bizim için önemli olan kim tarafından değil nasıl 

yönetildiğimizdir. 

Bütün partiler arasında diyalog olmalıdır. Biz HDP ile diyalog konusunda adımlar attık ancak 

onlardan dönüş olmadı, 2013 bayramından beri dönüş yapmalarını bekliyoruz. Memleketin 

menfaati doğrultusunda doğru bulduğumuza destek veririz. 6-8 Ekim 2014 olaylarından önce 

uyardık, bizim uyarılarımız ciddiye alınmadı, abartı olarak görüldü. Bize yakın olanlardan 9 

kişi öldürüldü. Biz siyasi partiyiz silahlı bir grup değiliz. Bizim katledilen 9  arkadaşımız 

Bingöl İlçe idaresinin içinde öldürüldü. Bingöl de parti üyemiz uzun namlulu silahlarla hedef 

seçilerek öldürüldü. HÜDA-PAR’da siyaset yaptıkları için tehdit edilmişlerdir. (Kandil 

tarafından). 52 kişinin 9’u siyasi, kimliğinde, 16(?) tanesi İslami kimliğinden öldürüldü, diğer 

kişiler neden öldürüldü peki? Bizi İŞİD’e destek vermekle itham ettiler. Kendileri El-Nusra 

ile anlaşma imzaladıktan sonra biz El- Nusracı olmaktan çıktık İŞİD’ci olduk. İŞİD’den 

olmadığımızı bildikleri halde, siyasi alanda kendilerine alan açmak için bize iftira ediyorlar. 

Bilinçli yapıyorlar. (HDP için söylüyor.) 

‘‘Nerede bir İŞİD destekçisi varsa onlara hayat hakkı tanınmayacak ’’ söylemi ile HÜDA-

PAR işaret edildi, zemini önceden atıldı, adım adım taşları döşendi. HÜDA-PAR AKP’nin 

sokaktaki savunucusudur. (Osman BAYDEMİR) 

ABD Adana Konsolosu John L. ESPİNOZA’nın 6-7 Ekim 2014 olaylarında parmağı 

olduğuna biz inanıyoruz.  İşin maddi ve görünen tarafı ise başkadır. Bu sorun çözülmeli. 
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DİTAM-18.04.2015 

Diyarbakır da kurulmuş ilk düşünce kuruluşu. 2010 da 40 kurucu tarafından kuruldu. Kendi 

kaynakları ile ayakta durmaya çalışıyor. Toplumda farkındalık oluşturmaya çalışıyor. İki 

temel ayağı var.  

1) Kürt sorununun barış içinde çözümü. 

2) Ortadoğu’da yaşanan diğer hak ihlalleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve duyarlılık 

oluşturmak.  

Yaptıkları araştırmalar: 

- Bölgede ekonomik durumu araştırmak. 

-Anadili Kürtçe olanların kamu kurumlarında hizmet alırken yaşadığı sorunlar (Kürt 

sorununun görünmeyen yüzü-çatışma dışındaki yönleri) 

-Kırklar Meclisi – gündem konularının tartışılarak duyarlılık oluşturmak. 

-Tigris diyalogları 

-Erken yaşta evlilik sorununu oluşturan meşru nedenlerin araştırılması.  

Sedat YURTTAŞ-Eski DEP Vekili-Bşk. Yrd. 

Barış sürecinin alternatifi yok, olmazsa olmaz. 

Kürt tarihi boyunca 29 isyan.  

30-40 yıldır milyarlarca $ çatışmaya harcanarak zaman kaybediliyor.  

91 de Meclise girdi ve kendisini Kürt kimliği ile öne çıkardı. (2 Mart 1994’te cezaevine girdi.) 

Sivil Darbe ile Kürtler parlamento dışına itildi ve 2 dönem dışarıda kaldılar. O güne göre 

önemli mesafeler kat edildi. 10 (?) bunalımı aşabilecek seviyede Kürtler.  

-Başkanlık tartışmaları, AKP tehlikeli bir boyut getirdi. Çok çeşitli kesimlerden AKP’nin 

frenlenmesi için HDP’ye destek var. (Silvan saldırıları gibi Ağrı saldırıları) 

Hükümet silaha karşı söylem. 

Öcalan: Kandile talimat verdi, provokasyon olup olmadığı araştırılsın. 

Sağlıklı bir yapı oluşuyor.  

Zamanı doğru kullanmazsak beklemediğimiz güçler istemediğimiz olaylara neden olabiliyor. 

(6-7 Ekim olayları) 
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Seçim malzemesi yapılan yeni Anayasa demokratik… bir an önce hayata geçirilmesi 

gerekiyor.  

Sorun Kürt sorunudur.  

-HÜDA-PAR’ın geçmişinde yatan Hizbullahçı bir kamburu var.  

-‘‘Varlığım Türk varlığına armağan olsun’’ dedik yıllarca. Eşit muamele görmedik. Kürtlere 

eşit muamele gördükleri/görecekleri hissini/algısını vermek lazım. Kürt, Anayasada ki 

vatandaşlık tanımını benimsemesi ve devleti sahiplenmesi lazım. ‘‘Sen de Türksün, 

Cumhurbaşkanı, Başbakan olabilirsin’’ ile olmuyor bu iş. 

‘‘partici patron’’ Kürtler için yok. Bütçenin % 80’i merkezi hükümet  tarafından yönetiliyor. 

Kürtler, kendilerini bu devletin asli unsuru ama Kürt olarak kabul etmek gerekiyor. 

Kürtlerin tamamı bir partiye oy verse en fazla 100 vekil çıkarırlar ve ebediyen yönetime 

gelemezler. Anayasa da onların kendilerini ifade edebileceği mekanizmalar düzenlenmeli.  

Kürtlerin çoğunluğu açılım sürecine destek veriyor. AKP’ye oy veren Kürtlerin bir kısmı dini 

sebeplerle değil açılım politikaları nedeniyle veriyor. 

Kürtlerin gelişmesin de Türkiye’de üretim olmazsa olmasın. 

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

edildi.  

Gelişmişlik düzeyinde son 10 ilde Kürt illeri var. 

Dağa çıkma, ötelenme sorunudur. Dağda en fazla yaşam ömrü 2 yıldır. Bunu bile bile insanlar 

dağa çıkıyor. Dağdakileri topluma entegre edecek hızlı düzenlemelere ihtiyaç var. Siyasi 

Saiklerle geciktirirseniz, dışa açık hale getirirsiniz. Dağdakileri indir, sosyo-ekonomik  

gelişmişliği artır, kimlik sorununu çöz. 

%22 oranında doktorlar dil yüzünden yanlış teşhis koyabileceklerini söylüyor. Dünyadaki 

oranı ise %0,001 . 

Sonuçları düzeltmek için, muhatap kimse ona gitmek lazım. (Kandil,…) 

HDP, Kürdistanlı bir parti olarak faaliyet gösteriyor. HDP Kürtleri temsil ediyor.   

Başkanlık sistemi, Ortadoğu için çok uygun değil. Erdoğan’ın kişisel hırsları nedeniyle çok 

riskli. 
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Demokratik Toplum Kongresi-(19.04.2015) 

Musa FAHRİSOĞULLARI-DTK Yöneticisi 

Seydi FIRAT-DTK Yöneticisi 

Eskiye göre Türkiye’nin temel sorunu haline geldi. Toplumun her kesiminin gündemindedir. 

Evrensel haklar çerçevesinde sorunun çözümüdür. Devlet tarafından Kürtçe okul yoktur. Tam 

olarak eşit haklara Kürtler sahip değildir.(2013 de Nevruzda Öcalan’ın yayınladığı 

deklarasyona atıflar yaptı)  

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 10 maddelik deklarasyonun devlet tarafından altını 

dolduracak bir somut adım atılmadı. (Mevcut Anayasayı) 

Seçim sürecinde gerilla alanlarına asker göndererek çözüm süreci sıkıntıya sokulmuştur.  

Cumhurbaşkanı’nın kutuplaştırıcı, gerginleştirici üslubu derin yaralar açtı.  

Kürt sorununun tanımı noktasında hükümet ile aramızda farklılıklar var. Hükümet sorunu eski 

zihniyet ile ele alıyor, ancak biz dil sorununun çözülmesini, eşitliği, özgürlüğü istiyoruz. 

Türkiye kendi dinamiklerinin bile çözüm sürecine dahil olmasını istemiyor. 

Eskiye göre Türk toplumunda sorunun çözümüne ilişkin fikirler yumuşamıştır. ‘‘Bunlar 

ülkeyi bölecekler’’ algısı yok oldu. 

Kürt sorununun çözümsüzlüğü gelecek açısından daha ciddi sorunlar doğurabilir. 

Roboski de Şırnak Valisi: ‘‘katırlar intihar etti.’’  

2013’ten bu yana ateşkes süreci yaşıyoruz.  

Gerilla eylem yapmayacak, devlet gerilla alanlarına operasyon düzenlemeyecek. Gerilla 

Türkiye sınırları dışına çıkacak. Devlet müzakereyi geciktirdi. Gerilla geri çekilmeyi 

durdurdu. Karakol ve karakolları geliştirmeyecekti.  

10-11 Nisan Ağrı olayı bu ateşkesi bozdu. Ancak örgüt silahlı ateşkes yapmayacak, 

provokasyon olduğunu düşündüğünden bunu teşhir etmeye çalışacağız. Siyaseten, demokratik 

vs. mücadele edilecek ve Kürt ve Türk toplumu bilgilendirilecek. AKP’nin geleceğimiz 

konusunda kumar oynuyor. 

Bütün katliamların sorumlusu ulus devlet mantığıdır. Roboski Kürt halkına göz dağıydı. 

 

 



12 
 

Batman Valiliği- Vali Azmi ÇELİK  

Yeni bir il gelişim açısından incelenmesi gereken illerden birisidir. 16 Mayıs 1990 tarihinde il 

olan 557593 nüfuslu bir il Batman. 

Bölge içerisinde önemli bir il. Genç dinamik bir il. Plaka kodu 72. Batman Üniversitesi 

2007’de kurulmuş. 8500 civarında öğrenci sayısı var.  

Sanayileşme ciddi anlamda atılım yapıyor. I. Organize Sanayi Bölgesi dolduğundan II. 

Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. 

Çarpık kentleşme mevcut. 

Hava limanı şehre 7 km uzaklıkta. Şehrin ihtiyacını karşılayacak ölçüde. 

Diyarbakır-Batman arasındaki yol çalışması yavaş ama emin adımlarla yürüyor. 

Açılıma ilişkin: 

Fikir beyan ederken doğruların aktarılması önemli. Çözüm süreci sosyal bilimler içerisinde 

değerlendirilmelidir. Farklılıkların beşiğidir Türkiye. Ağrı olayını herkes kendine göre 

yorumluyor. Güvenlik tedbirleri niye alınıyor diye sormak kadar mantıksız bir soru 

düşünemiyorum. Ağrı ve Ağrı’nın bulunduğu köylerde jandarma veya diğer güvenlik güçleri 

neden orada sorusu mantıksız. Bu şekilde toplumun diğer kesimlerine lanse etmek bizatihi… 

Sürecin başlamasından herkes memnun ve umutkar.  

Kobani (Aynel Arab) meydana gelen olayları bahane ederek vatandaşlarımızı sıkıntıya sokan 

olaylar oldu. Bölgede turizmi sekteye uğrattı. İmalat sektörü, esnaf, üretim, ticaret vs her 

kesimi olumsuz etkiledi. Üretim işi yapanlar daha önceden yaptıkları anlaşmaları kaybettiler. 

İnsanlarımız mağdur oldu. Ülke genelinde yanlış hatırlamıyorsam 31 ilde… 

Ağrı olayının çözüm sürecini sekteye uğrattığını söyleyenler Kobani eylemlerinin çözüm 

sürecini sıkıntıya soktuğunu ifade etmediler. Yarına umutla bakmalarını engelleyici tutumlara 

vatandaşların bakışı olumsuz. Ülkenin geleceğini yanlış yönlendirecek davranış…bir sorun 

olduğunu herkes kabul ediyor. Herkesin kendi üzerine düşeni yapması lazım. Sürekli karşı 

tarafın adım atmasını beklemek yanlış bir davranıştır. Biz bu meseleyi kendimiz için 

çözeceğiz. 

Çözüm süreci burada insanları heyecanlandırıyor. İlerlemesi, sonlandırılması ya da 

sonlandırılması noktasına doğru hızlıca ilerlemesi gerek. Güvenlik güçleri orda olmasın, 

kırsalda bulunan terör örgütü mü bulunsun ? (Ağrı olayına atıf) 
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Batmanda tenis turnuvası düzenlendi, Türkiye Tenis Federasyonu ile gelen kişiler ülkemizde 

bu ana kadar düzenlenen turnuvalarla ilgili olarak yabancılar tarafından Batmanda düzenlenen 

turnuvaya ilişkin en iyi geri dönüşler aldıklarını ifade ettiler. Organizasyondan 

insanlarımızdan memnun kaldılar. 

Bölge ile ilgili olarak yanlış anlaşılmaların düzeltilmesi açısından da bu gezi önem arz ediyor. 

Bir ilden diğer ile giderken kimse sizin yolunuzu kesmez. Misafir perverdirler. İnsaflı 

yaklaşmak lazım. İstanbul da kat ve kat fazla olay olmasına rağmen illerimiz daha çok göze 

batıyor. Mesela Batman’daki kız çocuklarımız ile yapılan haberler. Basın olayları çarpıtıyor. 

Gördüğünüzü aktarın.  

Batman denilince akla gelebilecek bir etkinlik üzerinde çalışıyoruz. Altın Koza-Adana, Altın 

Portakal-Antalya bu tarz bir etkinlik. 

Ülke petrollerinin %50’si Batman’da üretiliyor. Petrol müzesi üretimin, rafinerisinin nasıl 

olduğunun tanıtılması şeklinde tanıtım aracı olabilir diye düşünüyoruz. Atatürk, Keban, 

Karakaya olmak üzere 3 büyük barajın elektrik üretiminin 3 katı bölgede tüketiliyor. Ancak 

kullanımın karşılığı olarak %80 oranında geri dönüş olmuyor. Dini değerlere sahip 

insanımızın buna da riayet etmesi gerekir. Sulamada kaçak elektrik var. Dağıtım ve iletim 

şirketlerini etkileyecek şekilde kaçak kullanımlar mevcut. Fazla elektrik kullanımından 

kaynaklı elektrik kesintileri meydana geliyor, çünkü elektrik hatlarının taşıyabileceğinden 

fazla kullanım söz konusu. 

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi belirli bir çerçevede olacağı için ben bölgenin 

özerkleşeceğini öngörmüyorum. Yerinden yönetimin güçlendirilmesi olabilir. 

Batman Ticaret Ve Sanayi Odası (BATSO) 

T. Sedat GÜNEŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Fahrettin EKMEN Yönetim Kurulu Üyesi 

Şeymus İŞCAN Genel Sekreter 

Cizre de hendekler kazılmış sokaklarda ben hendek görmedim. Huzurun olmadığı yerde 

ticaret olmaz. En ufak bir silah sesi duyduğumuzda biz zarar görüyoruz. 6-7 Ekim olaylarında 

bunu gördük. Organize sanayi bölgesi açıldığında 30 fabrika kurulacak 10000 kişiye iş kapısı 

olacak. İnsanlar işi olduğunda daha farklı leyler olacak, kimsenin annesi ağlamasın. Kürt 

halkını kale alırlarsa süreç başarıya gider ancak kandırırlarsa kötüye gider. Bizim için insanlık 

önemli, sürecin başarıya ulaşabilmesi için konuşulan şeyler sağlam bir zemine oturtulmalıdır.   
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  Para ürkektir, sermaye daha da ürkektir, Sanayi ve Ticaret Odası olarak bizi sürecin 

ekonomik boyutu ilgilendirir. 

 -Batarya zayıf. 

 -Provakotörler çok. 

 İnşallah kimsenin bu süreci bozmaya gücü yetmez. Biz millet olarak sabırsızız ancak 

birbirimizi seveceğiz, sevmeliyiz de. Biz vebalin ağırlığını hissediyoruz. Taraflar 3-5 oy için 

süreci heba etmemeli. Hasankeyf projesi devlet politikası ancak AK Parti döneminde hayata 

geçirildi. HDP’nin barajı geçmesini niyet ediyorum, iradeye saygı, seçim barajı haksızlıktır, 

HDP’nin parlamentoda olmasını istiyorum. HDP’nin hakların partisi olması lazım. Edirne’de 

yaşayan insanların da partisi olması lazım. 

Batman Barosu 

Ahmet SEVİM-Batman Barosu Başkanı 

 Kürt sorunu sosyolojik bir sorun. Kimsenin adına şunu ister bunu ister diyemem ancak 

genel geçer konuşabilirim. 

 Her türlü cevaba hazır mıyım? Evet Kürtler kendi kaderlerini tayin etmek istiyor mu ?  

 Bence hissetmiyor. Türk, Kürt yani ırk, din gibi etnik şeyler canlı organizma gibidir. 

100 yıl önceki Tük, Kürt ile şimdiki aynı değil. Kürtler başkaları tarafından tanımlanmak 

istemiyor. HDP’de, resmi mercilerde, Hükümette Kürtlerin resmi temsilcisi benim diyemez. 

Doğudan batıya her renkte görüşte Kürtler vardır. Kürtlerin hakları Anayasa ile güvence altına 

alınmalı. İktidar vs. bakın Kürtler biz varsak sizde varsınız, bu konu istismara açıktır, bu 

istismarın önüne geçilmeli. Ana dilde eğitim, kamu hizmetlerinin alımında veriminde 

Kürtçenin kullanılması, evrensel kabul görmüş düzeyde. 

 Demokratik değerler açısından Anayasa da değiştirilemez öngörülemez ifade 

olmamalı.  

 Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, seçimle gelmesi, çok yakın bir zamanda öğrendim 

ki AB yöntemlerine göre bir iki idari düzenlemedir. 

 Ben şahsen Hasankeyf’in baraj olmamasını isterim. Farklı kesimlerin kendilerini ifade 

etmesi açısından koalisyon iyidir.   

 Ben bir Kürt olarak bu gün İmralı’dan ya da Kandilden açıklama gelse ‘‘bizim için 

Kürt sorunu bitmiştir’’ diye bu Kürt sorununu bitirmez. (silahların susmasına atıf.) 
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 Günü birlik siyasetin peşine düştüğümüz zaman doğruları göremeyiz. Bizim 

pratiklerimizi besleyen… 

 40000 Kürt ve faili meçhul, 10000 askerin ölümüne sebep olan kimse yargılanmadı. 

Devletin çıkıp faillerini yargılaması, özür dilemesi ya da ceza tehdidi olmadan gelin oturup 

konuşalım demesi gerekir. Söyleminde ve uygulamada attığı adım çok geride. Çözüm 

sürecinin sahibi halktır, toplumun tamamıdır. 5235 sayılı Kanun’da amaç toplumsal barışı 

sağlamak ama biz hep tazminat yönüne baktık. 

 ‘‘Bu kadar cahil ancak eğitimle olur.’’ 

 Ana dilde eğitim benim nazarımda benim çocuğumla annemin konuşamamasını, 

annemin çocuğuma masal anlatamaması aklıma getirir. Hayatın doğası burada Kürtçeyi 

zorunlu kılıyor.  

 HDP barajı geçemezse de barış sürecinin yürütüleceğini söylüyorlar. Ancak HDP’nin 

parlamentoda olması insanları rahatlatır. Toplumun gazını alır. HDP’nin barajı geçememesi 

aklıma Kobani olaylarını getirir. Kobani eylemleri başladığından itibaren 30’a yakın kayıp 

var. Cumhurbaşkanı’nın Kobani açıklaması üzerine sistemle küskünlük olabilir. 

 Önce hukuk sonra devlettir. Aslolan adalettir. Bir devletin yıkılması pahasına bile olsa 

bir insanın hakkı yenemez. Adaletli bir monarşi kötü bir cumhuriyetten daha iyi olabilir. 

Başkanlık sistemi konuşulamıyorsa siyasi kaygılardan dolayı konuşulamıyor. Toplum çok 

gerilmiş vaziyette. Sürecin sahibinin halk olduğuna inanıyorum. Bu işi daha çok Kürt halkı 

sahipleniyor. Bu kadar iç içe olup da bu kadar ayrılıkçı olan başka bir ülke yoktur. Devlet 

hayatımızın her alanına çöreklenmiş durumda. 

Siirt Valiliği 

Bahadır YÖRÜK Vali Yardımcısı 

İlimizde 6-7 ekim olaylarında şehir kütüphanesi, 12 okul, 1 çocuk yetiştirme yurdu 

kullanılamaz hale geldi. 22 milyon lira kamu zararına sebep olundu. İşi aşı olmayan kitleyi 

örgütün harekete geçirmesi. Kobani olaylarından bu yana daha sakin. 6-7 Ekim olaylarının 

etkisi ile de güvenlik önlemleri artırıldı, olaylar göçlere sebep oldu, tekrarlama korkusu var.  

 -Medreselerin terörü önlemede etkin olabileceğini düşünüyorum. Molla Burhanettin, 

Şeyh Bedrettin, Molla Bedrettin (hepsinin hocası). Medrese kültürü burada devam ediyor. 

Tillo ve Medreseler terörü kınasalardı etkin olabilirdi. Resmiyette Kur’an Kursu ancak 

medrese eğitimi veriyor. Çevreye imam vs. buradan eğitim alarak gönderiliyor. 
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 Devlet zeytin dalı uzattı bu sayede çatışmasızlık ortamı sağlandı. Güvenlik güçlerinin 

eksikleri 6-7 Ekim olaylarından sonra güçlendirildi. 

 HDP’ye oy verenlerde taban nezdinde ayrılmak gibi bir derdi yok. Sosyal, eğitim, alt 

yapı yatırımların farkındalar. Ciddi anlamda kopup gidelim diyen marjinal bir kitle var.  

 2012 yılında çatışmalar arttığı dönemde Mardin ve Hasankeyf turları iptal edilmişti. 

Bu sorun çözüme ulaştığında turizm alanında ciddi bir artış olacaktır. Van-Çatak yolu 

yapılacak. Kurtalan Demir Yolu Siirt-Hakkari-Van-İran’a kadar uzatılacak. Ulaşım imkanları 

iyi hale getirilecek. 

 Çatışmaların bittiği yönünde her iki taraf da deklare edilecek ancak Siirt kapalı alan, 

yol-alt yapı çalışlarından sonra yatırım alabilir ancak. 

 Kendi kültüründen kaynaklanan haklarının Anayasa güvencesine alarak bunu 

müzakere konusu yapmadan verilmeli. İnsan olmaktan gelen kültürel hakların pazarlığa konu 

edilmesini istemiyorum.   

 AB uyum süreci zorlamaya da olsa Devlete belli adımları attırdı, katalizör görevi 

gördü. Herkesin özgürce kendi haklarını kullanabileceği bir ortam olur. 

 Yetki genişliği şeffaflık, mali denetim ve hesap verilebilirlik şartları dahilinde çok 

sağlam bir mekanizmayla kontrol altına alınarak ancak yerel yönetimler güçlendirilebilir. 

Bunlar olmadan yapılacak yetki genişliği sağlam zemine oturmadan belli bir kesimin 

dışlanmasına sebep olur. Yetkiyi devrederken denetim mekanizmaları güçlendirilmeli. 

 Örgüt tarafından biz yakın zamanda kendi devletimizi kuracağız propagandaları 

yapıldı. Böylelikle iyi üniversitelerde okuyan öğrenciler de dahil dağa gittiler. 

Üniversitelerdeki faşizan etkilerinde bir takımın dağa çıkmasına neden oldu.  

Siirt Valisi Mustafa TUTULMAZ 

Bu bölgenin batıdaki algısı hiç iyi değil ancak buradaki durum da batının algıladığı 

gibi değil. 5-6 gün önce iki çocuk lastik yakmış basın mensupları eski görüntüleri alıp 

kamuoyuna sunmuşlar. Kamuoyunu germeye devam etmek isteyen zihniyet, 10 aydır 

buradayım burayı Kobani olayları sarsmıştır. Bu olaylarda devlet tedbir alamayacağından 

değil. Bu olayı trafik kazası gibi kabul ediyoruz. Bunun tekrar tekrar gündeme getirilmesini 

istemiyoruz. Biz güç alanımızı, egemenlik alanımızı artıralım ancak çözüm süreci devam 

etsin. Herkes çözüm sürecinin nihayete ermesini dört gözle bekliyor. Günlük hayatta herhangi 
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bir olumsuzluk yok, İstanbul’dan bir fark yok. Olaylar toplumsal hayatı zora sokacak nitelikte 

değil.  

Kobani eylemlerinde devlet ilk gün müdahale etse ciddi ölümler olurdu, devlet aciz 

değildir amaç iyi giden bir süreci başa almamaktır.  

Siirt tarihi anlamda da önemlidir. 3500 yıllık Akabe yolu 1km lık kısmı hala duruyor. 

Ortadoğuya giden en eski yol.  

HDP’nin barajı geçip geçmemesine ilişkin; bu tehdit demokratik bir tehdittir. HDP 

barajın altında kalabilir de geçebilir de, daha önceki dönemlerde CHP, MHP de barajın altında 

kaldığı dönemler oldu. Gelebilecek güvenlik tehditlerine karşı gerekli güvenlik tedbirlerini 

aldık tatbikatlarını yaptık, son güvenlik paketi ile de polisin eli güçlenmiştir. 

TRT çözüm sürecini riske etmemek için haber kaynağı konusunda kaynağın 

doğruluğunu bizden teyit ediyor. 

Bizim güvenlik güçlerimiz Kobani olaylarında müdahale etmekte maalesef gecikti. 

Amerika da eylem yapılırken kurumlardan izin alınır eylem yapılan bölgedeki dükkan 

vs’ler eylemciler tarafından doğabilecek herhangi bir zarar için sigortalanır ancak bizde böyle 

değil. 

Bir yerde kurallara uyuluyorsa orada disiplin vardır, disiplinin olduğu yerde de 

gelişme vardır, olumlu şeyler vardır. 

Devlet burada çok çok çok sevecen. Burada sevecen olmayan terör örgütü ve 

yandaşlarıdır. Bir tane şikayet duymadım polis veya asker tarafından kötü muamele vardır 

yönünde şikayet. Karşımızda terör gibi illegal bir yapı var insanlara baskı uygulayan. 90’lı 

yıllarda HEP’in (?) yaşadığını şu anda biz yaşıyoruz.  

PKK Mahkemelerine ilişkin: bu gruplara PKK ya da buna müzahir kişiler başvuruyor. 

Bu oluşuma yönelik jandarma ve emniyetten tim oluşturdum. Vatandaş korkuyor, beni 

çağırdılar ancak ben şikayetçi değilim ancak bilmenizi istiyorum, kim olduklarını 

söyleyemem diyor. Şikayet olmadan, kuvvetli emare olmadan bir şey yapamıyoruz. Vatandaş 

şikayet etmediği müddetçe bu tarz şeylerin önünde geçilemez. %90 durumdan  

Siirt Barosu 

Deniz DOĞAN Baro Genel Sekreteri 

Mahmut ERTEK Baro Saymanı (Arap) 
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  Bu ülkede hep garibanların anaları ağladı. Yani sorunun sınıfsal yanı da var. 

Zenginlerin çocuklarına bir şey olmadı.  

 Anayasal tanınma koşulu var. Çözüm süreci için masaya oturanlar, müzakere 

aşamasına gelemediler. Kürtler Kürt kimliğinin tanınmasını istiyor. Türkiye Kürtlerinin 

bağımsız bir devlet kurma gibi bir niyeti yok. Demokratik cumhuriyet, demokratik özerklik 

masada.  

 Bugün yukarıdaki konular masada konuşuluyor. Türkiye’nin demokratikleşmediği 

ortamda, özgür ve eşit şartlarda Kürtlerin statüsünün tanınması bir anlam ifade etmiyor. Bu 

büyük bir adım olur.  

 PKK ne zaman dağdan iner ? Ne zaman silaha ihtiyaç duymayacaksa o zaman. 

PKK’nın silah bırakmasının koşulları henüz oluşmuş değil.  

 Araplarda ötekileşme durumu var. Arapların geleceği konusunda endişeleri var. 

Azınlık durumuna düşme gibi.  

 Muhtemelen bu işin tarafları anlaşmış gibi görünüyor. Toplum sürecin içeriğini 

bilmiyor. Belirsizlikten kaynaklı çekingenlik var. Çözülürse belirsizlikten dolayı bölgede 

kalacağım veya kalmayacağım.  

 Türkiye Devleti samimiyet testini geçemedi. Bize bu hakların verilmeyeceğini 

biliyoruz, görüyoruz. İşçi sınıfının sorunlarını çözmeyeceğini biliyoruz. HDP Türkiye partisi 

olma yolunda bir adım attı. 

 6-7 Ekim olaylarının dışarıdan birilerinin eliyle provokasyonlar neticesinde çıktığını 

düşünmüyorum.    

 Şahsi görüşüm şu haliyle süreçten ümitli değilim. Süreç devam etmezse kuşkusuz 

bundan sonra daha kanlı bir süreç sarmalı doğurabilir.  

HDP-Şırnak 

 Orda gerillalık yapan çocuklar bizim çocuklarımız. 30-35 yıldır dağlardalar. Belli 

güvenceleri olan yasal anayasal haklarımızı almak istiyoruz. Bu ülkede 90’lı yıllara dönülmek 

isteniyor. Başkan Apo ve AKP hükümetinin başlatmış olduğu çözüm süreci Amed 

Nevrozunda deklare edildi.  

 Bir tarafta süreci kendi siyasi çıkarlarına heba eden bir AKP var. Sorun Osmanlı 

döneminden bu yana süregelen bir Türk-Kürt düşmanlığı.  
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 Asker iç güvenlik paketi ile birlikte operasyonlara çıkmaya başladı. 20-30 yıldır 

askerin olmadığı yerlere karakollar yapılıyor. Devlet ile örgüt arasında bir mutabakat olup 

olmadığını bilmiyoruz. Ancak olması gerekir. Gerillalar dağdan gelsinler ancak yasal 

güvenceleri yok, geldikleri gibi cezaevine girecekler. Umutlarımız kırılıyor sanki çatışma 

sürecine dönülüyor. Bize göre şehit olan gerillaların cenazeleri Türkiye’ye girmeyecek emrini 

verdi eski İçişleri Bakanı Efkan ALA.  

 Recep Tayyip ERDOĞAN’ın derdi kendi siyasi partisinin iktidar olması. Eğer tehdit 

olsaydı bölgede AKP’nin oy oranının PKK’dan yüksek olmaması gerekirdi. 

 10 maddelik Dolmabahçe Bildirisi ile ilgili herhangi bir çalışma, komisyon 

yapılmamış. Hükümet güven vermiyor. 2-2,5 yıldır Hükümet tarafından adım atılmadı. 

Newroz’a katıldığım için 20’den fazla dosyam var. Bir basın açıklaması yapıyorsak 1000 

vatandaş varsa 700-800 de polis var. 80’li yıllardan daha fazla sıkı yönetim var burada. 

Siyaset yapmamıza izin vermiyorlar. (DBP Eş Başkanı) 

Habur’a halkın yığılması gövde gösterisi değildi, barış geliyor umudu sevinciydi. %86 

oranında halk barışa hazırdı. TRT Şeş’i yasal anayasal güvenceye alın. MHP, CHP  ya da 

farklı hükümet geldiğinde kapatamasın. Apo’nun çağrısı ile Habur’dan gelen arkadaşlar ve 

basın açıklamasına katılan anne çocuğu ile cezaevinde. Ömrümüzün büyük bir kısmı çatışma 

ile geçti. Dolmabahçe Protokolünün çözüme evrilmesi gerekir. Son dönemde de katırları 

öldürmeye başladılar, canlı olan her şeyi öldürmeye başladılar. Sabır giderek tükeniyor. 

Olumlu adımlar atılmıyor bu da güvensizliği geliştiriyor.  

Cumhurbaşkanı çıkıyor teklerden bahsediyor. Tek millet, tek devlet. 

Neden Roboski, oldukça dağlık, sarp bir alan, gerillanın en iyi kullandığı alanlardan 

biri, Suriye’ye sınır. Katırlarla sınır ticareti yapılıyor (sigara, çay), malzemeler buradan 

içeriye getirildiği zemin. Çatışmalardan dolayı hayvancılık yok. 

Ekonomik alanda burayı insansızlaştırmaya çalışıyor. 7 adet HES çalışması var ve bu 

bölgeyi askeri tampon bölgeye dönüştürmeye çalışıyorlar. Belki dünya bile hayret ediyor. 36 

tane insan F-16 uçaklarıyla öldürüldü.  

Açlıkla terbiye etmek, köy koruculuğunu dayatmak. Tümgeneral Abdullah BAYSAL 

buraya atandıktan sonra bu askeri faaliyetler hortlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanının 

zihniyetindeki başkanlık sistemine karşıyız.  
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2 yıldır ne asker ne gerilla cenazesi gelmiyor, iki tarafında par mağının kanamasını 

istemiyoruz. 

Halkların mozaiği için demokratik özerklik sisteminin oluşturulması gerekiyor. HDP 

barajı aşamasa da çözüm sürecini bozmayacağız. Seçimden sonra bakalım ne olacak bu 

Hükümetin tavrına bağlı. 

PKK’nın silahsızlaşması ile ilgili uygun zemin yok. Ortadoğu kurtlar sofrası bir gün 

silahsız kalırsan yerler seni. PKK olmasaydı İŞİD terörü Sivas’a Antep’e dayanırdı. 

YDG-H (Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi) uyuşturucuya savaş açmıştı. Biz 

ilin bölgenin huzuru için, uyuşturucu, fuhuş, kumar, toplum ahlakına MİT’in el attığını, YDG-

H’ın içine dahil ettiğini, bunlar MİT tarafından yapılan ısrarla süreci bozmaya yönelik 

sabatojlar yapılıyor. Yine derin devlet var, hükümetin bir çok biriminde. 

Hükümet samimiyse biz çözeriz sorunlarımızı.  

  Korucuların kaldırılması gerekiyor. 6 vatandaşımız öldürüldü. Koruculuk sisteminin 

kaldırılmasını beklerken yeni yeni korucular alınıyor. 

YDG-H (Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi) bir yapılanmadır, ihtiyaç duyarsa silaha 

başvurabilir. 

Düşmanlarımızın bol olduğu kadar dağlarımız da çoktur. 

Cizre Barosu 

Av. Nuşirevan ELÇİ Baro Başkanı (22.04.2015) 

 Barış süreci ile ilgili olarak 2,5 yıl önce halk arasındaki karşılığı çok umutluydu, 

eskiden sürece ilişkin hafif bir açıklama yapılınca yer yerinden oynuyordu, Dolmabahçe 

Deklerasyonu bizde bir heyecan yaratmadı. 

 Her iki tarafta bunun kavgayla olmayacağını anlamıştır. Sürecin bozulması 90’lı 

yıllardan daha kötüye götürür. Bu bir ülke sorunudur, devlet kademeleri de bunu anlamıştır. 

Yurtseverliği siyasi rant vs. kişisel çıkarlar için kullanıyoruz. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 

kafasında MHP oylarını kaçırma kaygısı olmasaydı somut adımlar atılırdı.(yasal, anayasal) 

 HDP-MHP mitingini birbirine kırdırırlar. İnşallah böyle olmaz.  

 10-11 Nisan 2015 Ağrı olayı bir tuzaktır, HDP ve Kürtlere yapılmıştır. 

 2010 Referandumuna EVET dedik. HSYK şu an daha kötü. Mahmut Esat BOZKURT 

dönemindeki   ulusalcı hükümetin bir benzeri şimdi uygulanıyor.  
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 Rojova-Kandil varken Kürtler Türkiye Parlementosunu seçiyorsa bu güzel bir şeydir. 

Başkanlık sistemi (AKP’nin 1. isteği) kişisel hırsla istenilen bir sistemdir. Türkiye 

Bölgesindeki anlayış Osmanlı anlayışı, Kürdistan Bölgesinde ki anlayış ise asi bir anlayıştır. 

Türkiye bölgesinin de sorgulama yapması lazım. Çözüm süreci başladığı noktada değil. 

Toplumu tanımayan bir Valiyi koyuyorsunuz buraya, güvenliği bürokrasiye havale etmiş 

durumdalar. Hükümet Cemaat kavgasından bu yana bölgeyi yeniden Genelkurmaya kaptırdı. 

Sayın ERDOĞAN orduyu şımartmıştır.        

 Biz de hukuk konjoktüreldir, kurumsallaşmamıştır.  

Sorun Öcalan’la sınırlı değildir. Konu onlardan çıktı. Kürt sorunu çözülürse Türkiye 

kanatlanmış jumbo jetine benzetiyorum.  

Meralar, yaylalar I. Derece Askeri Yasak Bölge ne tarım ne de hayvancılık 

yapamıyoruz.  

Molotof, taş vs. ‘nin silah sayılması çocuk cenazeleri çıkacağının habercisidir.  

Süreci tek başına götüren Sayın ÖCALAN’dır. Barış sürecine olan inanç %1’lere 

düşmüştür. Gözlemlerimiz bu yönde. Kürt gençlerinin mantığı babamın dedemin hakkını gasp 

ettin benim hakkımı çiğnetmem. Cenaze geldiği sürece insanlarda dağa çıkacaktır. Deve kuşu 

politikasını terk edemiyoruz.    

Mor Barkson Kilisesi  

Ayhan GURKAN 

 Kilisemiz 5. yy kalma bir yapı. 1793 yılında faaldi. Sonrasında yıkım geçirdi. Ancak 

yeniden ayni temellerde inşa edildi. 105 yıllık bir bina. Kilisemiz de; daha önceden kiliseleri 

bozduklarından dolayı ikonaları yasakladılar.  

 Süryanilerin ortak acıları aynıdır. Barış surecini bizden daha çok destekleyen halk 

yoktur. Bugün 2015 yılında bir Hristiyan’ım Türkiye Cumhuriyetinde askerliğimi yapıyorum, 

vergimi veriyorum ancak polis olamıyorum, kaymakam olamıyorum, devlet kadrolarında 

görev sahibi olamıyorum. Ben ötekiyim. Hiç kimsenin bu topraklarda diğerinden üstünlüğü 

yoktur. Herkesin eşit olduğu bir anayasa istiyorum. Ben dilimi eğitemiyorum. Benim. Din 

adamım maaş almıyor. Benim din adamımım okuyacağı okul yok Türkiye’de. Anayasanın 

değişmesi gerekir. Bugün ki AKP iktidarı hakkimi verir diğeri gelir alır bu yüzden anayasal 

güvence altında olması lazım. Türkiye’de yasayan tüm halklara eşit imkanlar sağlanmalı. 

İstemediğimiz anayasayı giydik, isteyeceğimiz anayasayı seve seve giyeriz. Benim Türkten 
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hiç bir eksiğim yok fazlam var. Bunun için kimse kimseden ustun olmamalı. Süryani halkı 

olarak ne sınırla ne bayrakla sıkıntımız yok. Başkaları gibi toprak derdimiz de yok. Benim 

oğlum kaymakam olmak istiyor ancak olamıyor. 44 yılında karar alındı, polis ve rütbeleri vs 

üst düzey bürokrat eşleri bile Hristiyan ise ya da sonradan Hristiyan olursa görevden alınır. 

Kanunla korunmadı ancak bu böyledir.  

 Süryani halkının yaşadığı hiç bir yerde ayaklanma olmadı. Devlet yetkililerine bağımlı 

olun ayetini yerine getiren tek Hristiyan toplumudur. Mardin’in kurtuluş günü yok. Biz kimse 

ile işbirliği yapıp silah kuşanmadık. Mardin savaşsız teslim oldu ve Süryaniler her taraftaydı o 

zaman. Şu an Midyat’ta 200 aile, Mardin de 2 bin, Türkiye’de 20-30 bin kaldı.  

 Hükûmet bir şey yapmak istiyor gibi görünüyor birileri bozuyor. Bozularsa çok kotu 

olacak. Lozan Anlaşmasına göre okullarımız açık olması gerekirken 28 yılından beri 

okulumuz yok. 94 yılında Midyat ve İstanbul Kiliseler Vakfı dil problemi sorunun 

çözünmesini istedik hala valiye geri dönecekler. Bizim Lozan Anlaşmasında güvencemiz 

vardır. Ne azınlık haklarından yararlandık ne TC’den yararlanabiliyoruz. Musul Kerkük ile 

bizi sattılar İngilizler. Bizim patriğimiz Lozan’da bütün haklarımız istendi, patriğimiz 

azledildi kırmızı çizgi konuldu. Patriğimiz şimdi Suriye’de. Çözüm üretilecekse kendimizi 

muhatap ederiz. Yeni anayasa için bir yıl oldu dosya verdik. Biz muhatap olalım AKP diğer 

Hükümetlere göre bunu yapabilecek güçtedir. HDP ve AKP bu barış surecini taçlandıracaklar. 

İran’da, Suriye’de, Kürdistan’da resmi dildir. Kürdistan daha ülke olmayan yerde resmi dil, 

100 yıllık bir tarihi olan ülkemizde resmi dil değil. Biz istemiyoruz Amerika vs zoruyla 

iyileştirmeler yapılsın. Biz seveceksek, biz çözeceksek kendimiz yapmalıyız. Bizim acılarımız 

bizimdir. Bu ülkenin acıları hepimizindir. Mutlu günlerimiz olacaksa biz istemiyoruz AB’yi 

ABD’yi biz yapmalıyız. Benim sıkıntım varsa senle halletmeliyim başkası yaptırmasın. Şehit 

de kabul edilmiyoruz çok şükür, şehitlikteki isimlerimizi söktüler.  

 Kardak krizinde ben askerdeydim savaş olsaydı cepheye gidecektim. Bakınız 

Türkiye’de kaç Kürt içeri konuldu çıkarıldı. Şimdi polisler Genel Kurmay hani KCK hani 

Balyoz, Ergenekon vs bunlar oyundur. Bugünkü paralel. Bu ülkenin bölünmesine sebepse 

çürüsün içerdi. İnşallah ve maşallah ile yürüyoruz. Türkiye ve Orta Doğu problemleri bizim 

isteğimizle çözümlenecek, birileri bu savaşın bitmesini istemiyor ama biz halk olarak biz 

öldükten sonra vatan sağ olsa nedir.  

 Anayasa çalışması 3-4 yıl önce bitmek üzereydi ne olursa oluyor. Geçekçi olmak 

gerekiyor. " Oğlum daha ayağında çarık varken o dikenleri ez ki çocuğunun ayağına 

batmasınlar. " HDP, BDP bir kontenjan Süryani milletvekili adayı verdi ancak AKP ve CHP 
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bir aday vermedi. Biz Kürtler gibi güçlü bir halk değiliz askerimizde potansiyelimiz de yok. 

Anayasa ve barış sureci çok önemli. Bugüne kadar hiç seslenmedik bize terörist muamelesi 

yapıldı. AKP’nin gerçekçi olmadığını buradan da anlayabiliriz benim Lozan’da haklarım 

olmasına rağmen okulunuz açabilirsiniz demeye bakıyor. O kadar kolaydır yapılmadığı için 

sıkıntı. Mor Gabriel davasını halledeceğiz diye secim beyannamesinde Başbakan bahsetti. 

Diasporada yasayan Süryanilere bırakmasın bize üvey evlat muamelesi yapmasın. Yazı 

gelmiştir güvenlik polisle kiliseleri koruyun diye. Mor Gabriel kilisesinin problemi dağ 

başında olmasıdır. Ciddi bir tehdit var devlet korumak istiyor biz o fotoğrafı göstermek 

istemiyoruz İslamcı grup. İnşallah HDP BDP meclise girdikten sonra değişmeyecek HDP bu 

çizgide devam ederse çözüm kesindir. Tek sınır tek bayrak çok dil ve çok din. Bölünsek 

hepimiz için zararlıdır. Mor-Mar beyefendi efendi anlamına geliyor.  (Ayhan GURKAN ve 

Anton Amca. )  

 Vaftiz adımda Ayhan’dır. Resmiyette kilise bakıcısı- 28 yıllık eğitmen.  Din 

adamıyım. Türkiye’deki 200 tane din adamına maaş verilemiyorsa bu Türkiye’nin ayıbı. 

Kilisenin gelir kaynağı bağışlardır, devlet yardımı yok.   

Suriye Misafir Kampı-Midyat 

Oğuzhan BİNGÖL-Midyat Kaymakamı 

 5684 kişi kampta kalıyor. Haftada 1 gün ayda 10 kamp dışına çıkma izinleri var. İzne 

çıkıp geri dönmezse firari sayılıyor. Yezidi ve Şengal Bölgesinden gelenler ve Suriyeliler 

barınıyor. Bu tablodan sonra çözüm sürecinin sonuca kavuşacağına kanaat getirdim. Türkiye 

de ki sıkıntılardan biriside gençlerle iletişim kurulamamasından kaynaklı. Halen gençlerin 

adına konuşup karar verebiliyoruz.  

 Dargeçit’te 2 yıl görev yaptım. Bize siyasalda bir eğitim veriliyor ve gittiğimiz yerleri 

değiştirmek için gidiyoruz. Erzurum-Hınıs’lıyım ailem gözyaşları ile uğurladı Dargeçit’e 

gelirken. Dargeçit’i değiştirmek için çıktığım yolda ben değişerek Mardin’e Vali Yardımcısı 

olarak atandım. Biz de öğrencilerle fikir alış verişinde bulunuyoruz. Yine Dargeçit’te 

Kaymakamlık yaptığım dönemde Lise 3 öğrencisi bir kız çocuğu Dargeçit’in 39 km ilerisinde 

bir noktada Jandarma tarafından yapılan aramalara dikkat çekmiş ve ben olsam jandarmanın 

arama yaptığı saatlerde o yolu kullanmazdım demişti. Sonra araştırdık baktık ki 30 yıl 

boyunca orada boş bir arama yapılmış, bu kızımız sayesinde farkına vardık. 

 Kamp özelde benim terapi yerim. Kendimi burada Allah’a daha yakın hissediyorum. 

Bu insanlar savaştan buraya sığınmışlar Devlette bana onlara hizmet etme imkanını vermiş. 
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Yarın bu insanlar ülkelerine döndüklerinde bu kampla bizi hatırlayacaklar. Bu kampa yapılan 

yatırımlar 60 milyonu bulmuş. Suriyelilerin dışında kampta 2800 civarında Irak-Şengal 

bölgesinden gelen Ezidi var. Ezidi ve Suriyelilerin ortak kullanım alanları var. Birlikte 

yaşamaları bir çatışma ortamı oluşturmadı, gelen misafirleri (Ezidiler) Suriyeli misafirler 

karşıladı. 

 Süryanilerin güvenlikle ilgili sıkıntıları yok çünkü Mor Gabriel Manastırı bulunduğu 

yere 6 km mesafede güvenlik birimlerimiz var. Süryanilerle ilgili bölgede pozitif ayrımcılık 

söz konusu. Güvenlikleri ile ilgili bir tehlike ön görmüyoruz. Abim Midyat Kaymakamlığına 

gelirken eğer Süryani Cemiyetinin adalet beklentisi altında ezileceksen oraya gitme. Bizim 

sadece Manastıra yaptığımız yatırımlar ile diğer yerlere yaptığımız yatırımlar denk. Bir tek 

insanın bile mabediyse biz buna hassasiyet gösteririz.  

 2013 yılında Demokratikleşme Paketi ile 250 dönüm sorunlu arazi Süryanilere 

devredildi.  Müftü maaşla çalışıyor benim dinime hizmet ediyorsa bile karşılığını alıyor ancak 

manastırda bulunanlar ailesinden feragat edip dinine hizmet ediyor. Burada radikal gruplar 

yok, PKK ile bir tehdit algılaması bize iletilmedi, Midyat’a Hristiyan bir kaymakam atanmalı.  

 Bizim sistemimiz demokrasiden halktan yana.  

 Süryanilerin kanunda bürokrasi alanında talebi olmuş mu? Olmamış ise bunu 

konuşmak anlamsız. 1960’lı yıllarda başlayan göçler hayalle başlayan göçlerdir. Zanaat 

ticaret Süryanilerin elinde. Ticarette daha ileri daha tutarlılar. Kürtlerin müziği bölgede 

yaşayan her kesimi etkilemiş, Süryani-Arap düğünlerinde Kürt müziği çalınır.  

 Köy boşaltmaları bu bölgenin en trajik sonucu, bölgedeki terör masum olan herkesi 

etkiledi. Bu bölgede yürek devleti olacak.  

 1980 yılları Kaymakam’ın, Hakimin, Savcının Başçavuşa hesap verdiği dönem.  

Devlet o köyün halkının güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Çıkan bu olayın sebebi PKK’dır. 

Temizlenmesi gereken bir kir varsa bu hepimizin kiri.  

 Ezidi misafirler burayı Avrupaya gitmek için kullanıyorlar. Birleşmiş Milletler 

temsilcileri bir kere bile Ezidileri ziyaret etmediler. Bunlar bizim sorumluluk alanımızda değil 

dediler. Ezidiler savaş bittikten sonra tekrar dönmek istemediklerini bildiriyorlar.  

 Kişi başı 85 lira sadece gıda yardımı yapılıyor. Giyim vs. onların desteği ayrı. Ezidi 

misafirler geldikten sonra Avrupa yardımları bıçak gibi kesti. Avrupa’dan tek bir çöp 

gelmedi, yardım çağrılarına çıktık, bu kadar bu grubun sahipsiz bırakılmasının cevabını 
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bulamadık. Ezidilerden 500-550 kişi ülkelerine geri döndüler, ancak bir sorun olursa Raho’da 

AFAD’dın kurduğu 20000’er kişilik 2 kamp var ve istediklerinde oraya katılabilirler. 

 Bu idarenin başı olsam burada Kaymakamlık kurumunu kapatırım. 80 yıldır-90 yıldır 

geldik, halk kendi kendini yönetecek mekanizmayı kendisi seçmek istiyor.  

 Benim şahsi fikrim; 6-7 Ekim olayları PKK karşısında bir tepkiydi.  

 İlkeli bir mücadele değildir. Karşınızdaki grubun ne istediğini bilmiyorsunuz. 

Karakolda 18 şehit vereceğimize 50 milyonluk zararı tercih ederim.   

 Çözüm sürecini kim baltalarsa o altında ezilir. 

Kikan Aşireti-Mardin 

Vedat TİMUAĞAOĞLU Aşiret lideri  

Mehmet TİMURAĞAOĞLU Aşiret lideri, Ak Parti Mardin Aday Adayı 

Batmandaki Ak Parti il binasındaki ölüm alacak verecek davasından kaynaklı.  

İmamhatip mezunuyum. (Vedat Bey) Öncesinde göçebe yaşamdan yerleşik hayata 

geçmişiz 350-400 yıldır Kızıltepe’deyiz. Arap, Kürt, Ermeni (Derik), Süryani, Yahudi 

(kalmadı), Ezidi, Derik’te Ermeni ve Ezidiler vardı Arapların tamamı Hanefi, Kürtlerin 

tamamı şafidir. Midyat bölgesi Arapça konuşuyor. Estel’de Araplar, Midyat’ta Kürtler 

yaşıyor.   Mardin %83’ü Kürt’tür. Mardin’in Şehir merkezinin bir kısmı Arap bir kısmı 

Kürttür. Kürtlerin en yozlaşmışı Suriye’de en tutucusu Irak’ta. Kürt sorunu çözülebilir nasıl 

çözülebilir ümmetçilik anlayışı ile mesela. Üstünlük ırklar boyutunda değil takva 

boyutundadır. Burada bağımsız bir Kürt Devleti kurmak için bu insanların dinle bağını 

kesmek demektir. Bu insanları dinden uzaklaştırmanız lazım, yoksa %99 böyle bir şey 

olamaz. 

PKK bir sonuçtur. Dünyada ezilen birileri varsa… PKK olmamış olmasaydı bu 

adımlar atılır mıydı? Hiç birimizin annesi babası Türkçe bilmiyordu, biz okulda Kürtçe 

konuştuğumuzda dayak yiyorduk. (53 yaşındayım şu anda) 

Kürtlerin tamamı PKK’yı desteklemiyor. Silahların susması lazım, ama PKK olmamış 

olsaydı… AKP adım atıyor ancak yörüngesinden çıkmıyor. İnsanlar dillerini konuşsunlar, 

yöresel kıyafetlerini giysinler.  

Doğum yerimiz aynı olmasına rağmen babamın kimliğine Girbeşik benim kimliğimde 

Altın Toprak yazıyor. Türkiye de 50-25 milyon Kürt var, dünyada 30-40 milyon Kürt var. Biz 
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ötekileştirmeden onu kabul etmeliyiz. Bu barışın olabilmesi için bu insanlarla bağ kurmamız 

lazım. Bu işe beni devlet müdahil edecek. Uzaktan gazel okumak kolaydır. Hizbullah dedi ki 

biz taziye çadırı kurmayacağız, bu bölgede böyle bir söylemin anlamı intikam alacağız 

demektir. 30-40 yıl boyunca kaybettiklerimiz iki güler yüzle çözülmez. Kanaat önderi vs. 

devlet sırf İstanbul’dan birilerini getirerek çözüm üretemez. Bu barış süreci mutlak inşa 

edilmeli. Türkiye sırtındaki bu kamburla gidemez. Ağrı’daki olay yerinde çok farklı, 

resmiyette çok farklı. Bu tür şeylerin olması AKP’nin elini zayıflatır.  

PKK olmasaydı bunlar olmayacaktı, Kürt-Türk kutuplaşması sakıncalı bir durum. 

Arap ile Türk evliliği yoğun değilken, Türkler ve Kürtler arasında ticaret, evlilik, iş ortaklığı 

vs. yapmışla, bu kadar iç içeliği Türkiye dışında göremezsiniz. İnsan odaklı insan merkezli bir 

Hükümet sayesinde bu seviyeye geldik. Nasıl bir sessiz devrim yapıldığının farkına varacağız. 

Biz Kürt kelimesini kullanmaktan imtina ediyorduk. Kürtler bu coğrafyada ezilmiştir.  

Almanya da camii açtığımızda seviniyoruz, burada kilise açılınca gıcık alıyoruz. Bu 

bizim handikapımız, bizim çelişkimiz. Bu inançların yaşaması için hükümet eliyle eşitçilik 

yapılmalı. Bu bölgeyi karalamak için çaba var. Ramazan ayında biz Süryani esnafımızın 

yanına gitsek onlar içtikleri çayı biz oruçluyuz diye kaldırırlar.  

İtalya içindeki Gladyo’yu çözdü, Almanya da terör sorununu çözdü. 

Olay şu an Türk-Kürt değil bunların tarafları çoktur. Şu an kan dökülmeyi önlemişiz. 

İşin daha başlangıcındayız, karşılıklı taraflarda samimiyetsizlik vardır. Bu çözüm süreci nedir 

biz bilmiyoruz, karşılıklı taraflar kendilerine daha iyi bir pozisyon arıyor, eteklerindeki taşı 

kimse dökememiş. Bir barış süreci var ama içinde ne var bunu bilmiyoruz. Ticarette babam 

bana dedi ki sen musluğu aç o yolunu bulur dedi. Bu topraklar üzerinde emeli olmayan bir 

devlet kurulması, bu kanın durması çok büyük bir şey. Abdullah ÖCALAN’ın istikrarlı 

duruşu, Sayın Cumhurbaşkanı’ 

-Demokratik noktada insana yönelik olarak ne eksik vardır.  

-Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi Ankara’nın yükünü hafifletecek hem de bizim 

işimiz hızlanacak. 

-PKK Kürtlerin şu an temsilcisi konumundadır.  

-Roboski çözülmez, Devletin eli var Roboski de. (28 Aralık 2011-Roboski) 

AKP bölgede irtifak kaybediyor. Bir kitap okudum objektif olamıyorum onun 

etkisinde de kalmış olabilirim. 
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Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA-24.04.2015) 

Tabip GÜLBAY Genel Sekreteri 

2009 yılında bu ajansa uzman olarak başladım. 3 yıldır bu görevi sürdürüyorum. 

Mardin, Siirt, Şırnak, Batman illerini içeriyoruz.       

Yönetim Kurulu (Mardin, Siirt, Şırnak, Batman ) Valileri, Belediye Başkanları, İl 

Genel Meclisi Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanları olmak üzere 15 üyeden 

oluşuyor. AB fonlarını bu bölgeye nasıl aktarırız, merkezi bütçe fonlarını bölgeye nasıl 

aktarırız. 4 il Valisi ile 4 il Belediye Başkanlarının aynı masada oturmaları ve ajansın 

desteklerinin konuşulması yanında, il ile ilgili o ilin valisi ile belediye başkanı illerine ilişkin 

konular hakkında istişare yapabiliyorlar. Biz burada nitelikli elemanı tutamıyoruz.  

Bu bölgede Mardin ve Hatay başta olmak üzere 1000 yıllık farklı din, kültür ve 

ırkların birlikte yaşaması söz konusu, bu anlamda kalkınma ajansının kaynağı HDP, AK 

Partili diye sübjektif bir değerlendirmeye tabi tutmaksızın projelerini desteklerseniz hiçbir 

sıkıntı yaşanmıyor, mesela HDP’li üyemle sıkıntı yaşamış değilim. İnsan kaybının yanında 

parasal olarak da ciddi kaygılar mevcut. Çözüm süreci neticelendiğinde Türkiye… 

Evet yerel yönetimler güçlendirilmeli ama üniter devlet zedelenmeden, yerinden 

yönetimin altını tam olarak doldurulması gerekir.  

KOSGEB (Küçük) 

Ajans (Orta)  

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Mekanizması (Büyük) 

Ekonomik alt yapının tamamlanması lazım. Mardin Organize Sanayi Bölgesi doluyken 

sen istediğin kadar teşvik mekanizması geliştir anlamlı olmaz. 

Bizim her şeyden önce batıdaki doğu ön yargısını yıkmamız gerekiyor. Biz zengine 

destek veriyoruz, hibe eş finansmanının 500000 liranız varsa 500000 lira veriyoruz. Bu oran 

kamu kurumlarına %75, özel sektör %50’dir.  

Tüm Sanayici  ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD-25.04.2015) 

Mehmet Sadık SADE-TÜMSİAD Şanlıurfa Şubesi Başkanı 

 Bizim Şanlıurfa da böyle bir sıkıntımız yok. Viranşehir, Suruç, Ceylanpınar da bazı 

sorunlar var onlarda çözülecek. Yatırımların daha önceki dönemlerde batıya yapılması.  
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 Ekonomik anlamda 6. Bölgede yatırım programlarında daha fazla olması lazım. İşi 

olan aşı olan insan bu işlere bulaşmaz, en önemli etken burası.  

 Merkez güvenliyken yatırımcı Ceylanpınar, Suru. ve Viranşehir’e  teşvik verilmesi 

lazım. Huzurun gelmesi için ekonominin düzeltilmesi lazım. Yatırımlar yanlış yerlere 

kaydırılıyor, siyasilerin sahaya inmesi lazım.   

620000’e yakın Urfa da Suriyeli var. Biz burada size kucak açtıysak siz de Suriyeliler 

olarak buraya yatırımlarınız çekmelisiniz, güvenmiyorsanız ortaklık da olabilir, hem bizim 

vatandaşımız faydalansın hem sizin vatandaşınız dedik.  

Bizim sektörde kafiye eleman sıkıntısı var ve Suriye’den gelen kardeşlerimiz bu 

boşluğu doldurdu. Ülkelerinde yaptıkları işi burada yapıyorlar. Urfa’daki yerli kalifiye eleman 

sıkıntısını çözmek için istihdam garantili kurslar açılmalı, yeter ki devletimiz kurs açsın 

buraya. 

Organize Sanayi Bölgesi sıkıntımız var. İş adamlarımıza arsaları bedava tahsis 

ediyoruz. Mesela arsa taşlık sen fabrikayı kur kendin temizlet, devletimizin iş makinaları 

OSB’ye girsin arsaları kullanabilir hale getirsin yatırımcı da gelebilsin rahatlıkla. 

Burada kişiye göre siyaset yapılıyor. Burada kişiye oy veriliyor. 6360 sayılı Kanunu ile 

birlikte zaten yerel yönetimler güçlendirildi. İnsanlar AKP’yi sevdiğinden dolayı AKP ağacı 

aday gösterse ağaca oy verirler. 

6-7-8 Ekim olaylarında bütün otel rezervasyonlarımız iptal edildi. Basın olayları farklı 

yansıttı. Ekonomik gücü olmayan siyasetle uğraşıyor kesinlikle. Bölgenin dinamiklerini 

bilmeyen insanlar belediye başkanı adayı olarak gösteriliyorlar ve seçiliyorlar. ( eski Urfa 

Valisi Celaletttin GÜVENÇ şimdiki Ak Parti Urfa Belediye Başkanı-Maraşlı) Belediye 

Başkanımız çalışmıyor hala kendini Vali, mülkiyeli olarak görüyor.  

%55 oranında pamuk üretimi yapıyoruz, ancak enerji sorunumuz var. 120000 dönüm 

arazide ürün sulanamadığı için yandı, devletimiz bize hizmet yapsın yeter.  

Urfa da yaşayan Arapların çözüm sürecinde herhangi bir talepleri yok. 

HDP’nin barajı geçememesi sıkıntı doğurabilir, biz huzur ortamının bozulmasını 

istemeyiz.  

Koalisyonlara dönmek istemiyoruz, tek başına iktidar sağlık, sosyal, ekonomik 

anlamda istikrarlı. AKP vekil sayısının 296’nın aşağısına düşeceğini sanmıyorum. 
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Çözüm süreci neticesinde turizm, yatırım vs alanları Doğu ve Güneydoğu bölgesinde 

bu bağlamda bizim için pozitif etkiler doğuracak.  

TÜMSİAD’ın 2005 yılında genel merkezi İstanbul-Leventte kurulmuş. %95 

KOBİ’’lerden oluşuyor. Yurt dışında 42 temsilciliğimiz var. 350 SIAD var. Türkiye’de bu 

kuruluşlar içinde ilk 3’ün içindeyiz. 2015 Mayısında 10. yılımızı dolduracağız. Şanlıurfa 

şubemiz 2010’da kuruldu, 350 üyesi var. Esnafımızı-tüccar, tüccarımızı-sanayici, 

sanayicimizi-iş adamı (?) yapma gayesindeyiz. Amacımız milli ve manevi değerlerine bağlı iş 

adamları yetiştirmek. MÜSİAD ile TÜMSİAD kardeş kuruluşlar, TÜSİAD ile düşmanız 

siyasi davrandıkları için. TÜSKON ile ilişkimiz olmadı. 

Biz hizmetlerimizi ülkemiz ve Allah rızası için yapıyoruz. Biz hiçbir siyasi partinin 

arka bahçesi değiliz. Marifet iltifata tabidir.  

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) 

İbrahim ULUDAĞ Başkan Yardımcısı 

Halil AKKAYA Başkan Yardımcısı 

Murat İMAMOĞLU Meclis Üyesi 

İbrahim ULUDAĞ: 

 Çözüm süreci ile ilgili olarak; bütün toplum birimleri süreci destekliyor. Kanın 

durmasını istiyoruz. 2012’den bu yana epey bir mesafe alındı. Eskiden görüşülmeyen 

konuşulmayan şeyler şimdi görüşülmeye konuşulmaya başlandı. Diyalog kanı açıldı, 

toplumun tarafları birbirini anlamaya çalışıyor. Terör ve diğer problemler bizi oldukça 

etkiliyor. Bölgeye gelecek yatırımlar vs. Sürecin aksayan yanları da var elbet, mesela somut 

olarak atılan adımların nihayete ermesi gerekiyor. Toplumun sinir uçlarına değmekle ilgili 

olarak.  

 HDP’nin barajı aşamaması durumu ile ilgili olarak ciddi bir kaos ortamı oluşacağına 

dair söylemlerde bulundular. (HDP milletvekili arkadaşlar) herkes eli yüreğinde bekliyor. 

Murat İMAMOĞLU: 

 HDP’nin barajı geçme ihtimalini yüksek görüyorum. Bence geçmesi gerekir. Kürt 

halkını kimse inkar etmiyor ancak mecliste de temsil edilmesi gerekiyor.  

Halil AKKAYA (Şanlıurfa Ak Parti kurucu üyelerinden, şu anda ayrılmış): 
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 ‘‘Siyasette bir gün uzun bir süredir.’’ (Süleyman DEMİREL)  

 Önce vatan, dünyanın %20’si açlık içinde yaşıyor. %10 barajı olmaması gerekir. 

HDP’nin mutlaka barajı geçmesi gerekiyor, geçerse de kendilerini Türkiye partisi olarak 

değerlendireceğiz (?) eski günleri yaşamamız zayıf ihtimal halk artık bilinçlendi. Siyasi 

partilerin tutumuna rağmen halkımız aklı selim davranıyor. HDP barajı aşamazsa erken seçim 

kaçınılmaz olur. Bu baraj %5’e ile indirilseydi daha adildi. Koalisyonlar meselesinde 

korkmuyorum çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Huzur istikrardan öncedir.  

 Ağrı olayı: hiçbir vasfı olmayan insan açıklama yapıyor, İçişleri Bakanlığı, Jandarma 

Genel Komutanlığı dururken. (eski İçişleri Bakanı Efkan ALA için). Bir belirsizlik var 

inşallah memleketin hayrına sonuçlanır. Benim düşüncem ne olursa olsun ülkeyi 

yönetenlerden yanayım. MHP’den BDP’ye oy vereceğini söyleyenler var.  

 Kılıçdaroğlu ile Mersin’de görüştük, konuşmalarının içi boş altını doldur diye. 

Türkiye’de muhalefet sorunu var. Muhalefet partileri HDP’nin meclise girmesini istiyor. HDP 

barajı geçsek de geçemesek de süreçle ilgili ortaklık yaparız dedi. Pazarlıklardan 

uzaklaşmamız lazım. (silah bırak adım atayım). Bizim burada hala güvendiğimiz kurum 

Genel Kurmaydır. Ağrı’da askerimize ateş açılmış yaralamak amaçlı. Toplumsal olarak 

kafalarımız karıştı, paranoya, felaket senaryoları yazıldı. Doğuda çözüm sürecini istemiyorlar. 

AKP çok güzel bir iş yaptı ama son 3-4 yıl içerisindeki Reza ZARRAB vs. meseleleri 

olmasaydı bu işler çözülmüştü.  Merkel biz sizi dinledik diyor.’’ Ve dış güçlerin olayın 

çözümlenmesini istemediğine dikkat çekiyor.  

 Uganda’ya gittik insanların ayağında ayakkabı yok, yiyecek ekmeği yok, tarla 

sürebileceği traktörü yok, aslında her şey var ancak hiçbir şey yok. (1860 da Avrupalılar 

tarafından keşfedilip 1894-1962 İngiltere sömürgesinde kalmış.) Allah kimseyi vatansız 

bırakmasın. 

 AB Ülkelerinin %40 ve %60’ı sınır ticareti yapıyor.  

SORU: Bölgede karakol yapılması ve korucu alımlarının devam ettirilmesi yönündeki bakış 

açınız nedir?  

 Karakol neden rahatsızlık veriyor çünkü bu insanlar orada türün vs. kaçakçılığı 

yaparak geçiniyor. Peki neden kaçakçılık yapıyorlar mayın vs. yüzünden ekilebilir arazi yok 

ya da hayvancılık da yapamıyorlar. Orada halk da masum değil Devlette masum de Yani 

burada hem Devletin hem de Kürt halkının üzerine düşeni yapması lazım. Oradaki halkın 

silahlı olarak değil fiili olarak direnmesi lazım. Ankara’da ki adam Kürt meselesi ile ilgili 
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oturduğu yerden ahkam kesiyor. Bakın orda ki insanlara korucusu vurmuş, PKK’sı vurmuş, 

insanlar arada kalmış vaziyetteler. Bu karakolların kurulması daha önceden üçüncü ellerin 

isteğiydi, bu Hükümetin yaptığı o üçüncü elin ortadan kaldırılmasıdır.  

 Siz memleketinize sahip çıkın yılda 10000 turist çekersiniz bölgeye. Şırnak’ta 

kalıcalar var, Van Gölü var, tarih var. Ön yargıları kafanızdan silip, kendi köyüme, 

memleketime ne yaparım bunu düşünmelisiniz. Çalışmanız lazım. Karakol vs. bunları bizim 

aşmamız lazım. 2 milyar dolardan çok daha fazla rant var, meşru insanlar gayri resmi 

yollardan bu rantı elde ediyor, kim karşı çıkıyor senin gibi mazlumlar. Örgütlenmek lazım 

ancak bu dil ile yapılmalıdır.   

Dügerli Aşiret  

Nihat YILDIRIM Aşiret lideri Mağaracık Köyünde ikamet ediyor. 

 Mezralar hariç 32 muhtarlıktan ibaret. Kuruluş yeri olarak E:25 km, b:25 km’lik bir 

alanda yerleşmiş vaziyette. Aşiret aslen Türkmenlerden gelmekte. Bölgeye 400-500 yıl 

öncesinde yerleşmişler, her zaman devletin yanında yer almış bir aşiret. Dügerli aşireti 

içerisinde şu ana kadar terör olayı yaşanmamış. 1960’larda DP, daha öncesinde CHPe’ye şu 

anda da ağırlıklı olarak AKP’nin yanında yer almıştır. Yerel seçimlerde bir kısım oy HDP’ye 

çıkmıştır. Çözüm süreci ile ilgili barış taraftarı olduk. 2009’dan beri Hükümet ve medya 

sürekli söylüyor, çözümün sonuçlandırılmasını silahların susmasını istiyoruz.  

 Doğu ve Güneydoğuya atanacak memurların atanamadan evvel eğitime tabi 

tutulmasını istiyoruz. Ben Kürtlüğümü inkar edemem, devlet bizden bir şey esirgememiş 

olabilir ancak dışlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar bölgeye gelen askerler burada ki 

insanlara 2. sınıf insan muamelesi yaptılar. Benim dedemde Çanakkale’de savaşmış ben 

nereye gideyim. Devlet okul yapmamışsa cahillik bizim suçumuz değil.  

 Buraya gelen subaylar bizi işkenceye tabi tutuyor. Olay olmamasına rağmen askerden 

psikolojik işkence görüyoruz. Mesela 1996 yıllarında hanımım hasta arabayla Diyarbakır’a 

gidiyoruz arabada sarı-yeşil-kırmızı tespih var, asker yolda durdurdu tespihi istedi parçaladı 

yüzüme fırlattı.  

 1987 babamla Ankara’dan yola çıktık, Osmaniye de kardeşim asker kıyafeti ile 

arabaya bindi, Osmaniye’ye ters yola girdim, emniyet mensubu ‘‘siz teröristsiniz’’ neden 

çünkü 63 plaka (Şanlıurfa) tamam bölgede kürtüz, ama terörist değiliz, ‘‘bana en ağır cezayı 

uygulayınız, bunlarla baş edemiyoruz’’ ifadesini kullandık. Biz bu tarz olaylar yaşadık, biz bu 
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olaylara karşıyız. Kürtlerde PKK’lı çıkıyor ancak biz PKK’lı değiliz. Biz süreçten umutluyuz, 

süreç inşallah devam eder. 

 Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım sadece HDP ile gitmesin, Öcalan’ın 

tutuklanması kahramanlık demektir. Bırakın ya o adamı. Kürtçe yasakken Kürtçe müzik 

dinlerdik, Kürtçe konuşmayı serbest bıraktılar şimdi Kürtçe şarkı dinlemiyoruz. 

 Savaş bitsin istiyoruz.  

 HDP-AKP siz oy için milletin başında, artık millet uyandı bunu herkes bilsin 

Türkiye’de Kürt azınlık var. 2 kişi Kıbrıs’ta şehit oldu. Madem biz Kürdüz ne işimiz var 

orada. HDP’nin barajı geçmesi iyi olur. Medyadan alınan haberlere göre barajı geçebilir. 

Geçemezse başka tehlikeler oluşur.  

 Ben gençliğimde 2 yıl MHP gençlik kolları başkanlığı yaptım. Ancak şu an pişmanım, 

gittiğim yerlerde MH beni kabullenmedi, kabullenmiyorlar. 

 1977-1978 yıllarında burası PKK kaynıyordu. Şu anda AKP’liyiz. Kürtler hiçbir 

zaman MHP’yi kabul etmezler. Yapmasınlar biz 81 Vilayet kardeşiz. Bölgede 5000 tane köy 

yakıldı. Bunları bazı hükümetler, bazı Genel Kurmaylar yaptı, ama bundan sonra bizi 

güvenceye alın yapamasınlar. ‘‘ya burayı sev ya da burayı terk et’’ mantalitesi, ben şahsen 

memleketimi seviyorum memleketimi. PKK’lılar Apo ile kalkıp Apo ile oturur. Bu adam 

liderdir, bu şekilde olduğunu söylüyorlar.  

  Aşiretçilik bizim bölgede koyu değildir. Aşiret Ağası olmanın sorumlulukları da 

beraberinde getirir. Gece uykusu yok, hukuk sağlık vs. alanlarda aşirete bağlı kişilere hizmet 

etmek zorundasınızdır.  

 Başlık parası 20-30 yıl öncesinde vardı, şu an başlık parası almıyoruz. Eskide 2-3 

evlilik (avrat) yapardık şimdi onu da bıraktık, dedem 4, babam 3, ben 1 tane aldım. Kızlarımız 

da okula gidiyor.  

 7 evladım var. Batı bizi kabullensin. Ben ana dilimde eğitim almak, kültürel 

haklarımızı istiyoruz. Ayrı bir devlet gibi bir talebimiz yok. HDP’ye oy vermek gibi bir 

düşüncemiz yok. DP’den bu yana şu anda yapı olarak sol partiye oy vermedik. Biz HÜDA-

PAR’dan korkuyoruz. İran gibi olmasından korkuyoruz.  
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MHP İl Başkanlığı  

Mahmut GÜNEŞ- MHP İl Başkanı 

 Türkiyede Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Türkiyede terör sorunu vardır. Devlet bu 

açılımı yaparken oradaki Kürt kardeşlerimizi PKK’ nın kucağına itmiştir. Kürt aşiretlerinin 

tamamı asimile edilmiş Türk aşiretlerdir. Kandil tarafından bazı şeyler dayatılıp, Dolmabahçe 

Bildirgesi deklare edilerek insanlara dayatılıyor. Fikirler çatışabilir, insanlar çatışmamalı. 

ortak dil olmalı Türkçe konuşulması lazım. Ülkede 1980 ve 80 öncesinde bazı şeyler 

olmuştur. 

 Batı da yaşayan ve doğuda yaşayan askerlerin psikolojisi aynı değil. Yatırımlar 

engelleniyor.  

 6-7 Ekim olaylarında kendi iş yerlerini yaktılar, terör ile burada yaşayan insanları 

ayırmak lazım.  

 HDP din olaylarından uzak sosyalist bir oluşumdur. 

 HDP’li arkadaşlarla biz görüşüyoruz. Kim silaha bulaşmışsa bizim sorunumuz 

onunladır.  

 Türkiyede 7-8 milyon Arap yaşıyor.  

 Devletin bir kimliği vardır. İnsanlar kendilerini koruma altına alabilmek için Kürt 

Milliyetçiliğine karar veriyor. Devlet orayı boşalttı mı isşalar kendilerini güvende hissetmek 

için… 

 Harran Üniversitesinde ay yıldızlı bayrak tutan arkadaşları da Kürtler dövüyor.  

 O dönemin yöneticileri işkencede eşit davrandılar.  

 Biz kardeşiz biz kucaklayacağız, emperyalist güçlerin istediklerini vermeyeceğiz.  

 HDP (BDP)’nin %10’u geçmemesi meselesinde geçeceğini tahmin etmiyoruz. AKP 

oy devşirmek için MHP’ye oy kaymasının önüne geçmek için süreci kesti.  

 Kürtler Hükümet tarafından kandırılıyor.  

 Memleketin refahı için yapılıyorsa neden çözüm süreci saydam şeffaf işlemiyor. Ben 

yaptım oldu mantığı ile çözüm olmaz.  
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Hacıbektaş-I Veli 

Ali Rıza SELMANPAKOĞLU- Hacıbektaş Belediye Başkanı (Emekli Tuğgeneral) 

 -Gelişmiş bireyden gelişmiş toplum. 

 -Tanrı insan ve evren bir bütündür. 

 -Ölenler için Aleviler Hakka yürüdü derler.  

 -Alevilikte 4 kapı 40 makam vardır.  (insanı kamil olabilmek için –şeriat, tarikat, 

marifet, hakikat) 

 -1) Şeriat Yol: Tanrı’nın varlığına inanmak.  (ivme kazandırıyor. )buğday ile samanı 

ayıran bir yol gibi olmalıdır. Adalet ve dürüstlük bunlar olmayan insan ibadet etmekle 

Tanrı’ya gidemez. 

‘‘Ben ilmin şehriyim Hz. Ali kapısıdır’’ (Hz. Muhammed s.a.v.) 

 -2) Tarikat Yol: (kişinin bireysel gelişmesi) ‘‘Eline, beline, diline sahip ol’’ 

(Hacıbektaş-ı veli) 

Alevi Bektaşi öğretisinde tek evlilik vardır. Can benden bir parça anlamına geliyor. Kadın 

erkek eşitliği.  

 -3) Marifet Yol: iyi yönde değişim olmalı, gelişim sağlamalı.  

Evrende her şeyin değiştiğinin farkına varan insanlar. 

Aydınlar hem arıdır, hem de arıtıcıdır. 

Bilim ve aklı kullanarak değişim sağlanmalı. İnsan-ı kamil toprak gibi mütevazi 

olmalı. Mükemmele ulaşan insan tevazu sahibi olur. İnsan-ı kamil olan insan dünyaya tekrar 

gelmez ama devriye (reenkarnasyon)  ise ruhun tekrar gelişme sağlamak için dünyaya 

gelmesidir.  

Alevi Bektaşilerin bir özelliği de sır saklamasıdır.  

Aleviler Fatih, Kanuni, II. Mahmut döneminde katliama uğramışlar ancak katliam 

yapmamışlardır. Anadolu Aleviliği Şiilik değildir. Kadın ile erkek eşittir, bu anlaşılmamışsa 

Alevilik anlaşılmamıştır. Tanrıya sevgiyle bağlılık vardır. Tanrıdan korkmayız ancak 

yapacağımız yanlışlardan korkarız. Biz sevgi bağı kuramamaktan endişe ederiz. Alevilerin 

Tanrıya yakarışları Türk geleneklerinden etkilenmiştir. Hz. Ali’yi Arap geleneklerinin 

uygulanması noktasında baskı yapmamış, bu yüzden Hz. Ali’yi çok severiz. Sevgi hoşgörü ile 
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insanlar mükemmele gittikçe insan-ı kamile ulaşırlar. Hacıbektaş-ı Veli bir kucağında ceylan 

bir kucağımda aslan ile tasvir edilir.  

Bırakın Alevileri isteyen istediğini yapsın. İsteyen cem evine gitsin, isteyen gitmesin. 

Bu bir olgunluk meselesidir ve Aleviler bu olgunluğu bekliyor. 1930’da şehir okullarında, 

1933’te ise din dersleri kaldırıldı,  DP döneminde seçmeli, 12 Eylülden sonra da zorunlu hale 

geldi. Bence din dersleri seçmeli olmalıdır. Tekke ve Zaviyeler Kapatılmasına ilişkin kanun 

kaldırılmamalıdır. Bazı Alevi dernekleri devlet kendilerine verilmesini istiyor bence yanlış. 

Bu kanun kaldırılsa Türkiye’de binlerce tarikat olur. 174. Madde vesayet kanunun çıkarılması 

çağdaş okulların kurulmasını mümkün kılmaz. Bu kanuna istinaden çağdaş okullar kuruldu.  

Açılım karşılıklı diyalog ortamını ifade eder. En önemlisi empati yapmaktır. Diyanetin 

kalkmasına ben karşıyım. Yerine din işleri bakanlığı kurulur bu da şeriatı çağırır. Bakanlık 

olursa denetleyemezsin.  

Ekümeniklik devlet içinde devlettir. İtalya’da Katolik Patrikne ekünemiktir. İstanbul 

için de bunu istiyorlar. 2003 yılında Irak işgali,  

Alevilik İslam dışıdır diye Almanya da demeç veriliyor içi Hristiyanlık dışı 

Müslümanlıktır diye. 2004 yılında ise Aleviler İslam dışıdır. (Almanya)  

Alevi-Sünni-Kürt 3’lü bölünmeyi Türkiye’ye getirirseniz Iraktaki tablo ortaya çıkar. 

Irak’taki tablo Türkiye’de de ortaya çıkar. Asgari müştereklerde buluşmalıyız. 

Bu seçimden sonra %10 barajı kalkar. 

Diğer görüşmeler: 

 Bölge halkının tehditle yardım toplayan terör örgütüne baskı şuuruyla yardım ettiği, 

terör örgütüne yardım yaptığı gerekçesi ile güvenlik güçleri ile sıkıntı yaşadığı, sonuç itibari 

ile  her iki kesimden de baskı gördüğü, 

 Sahada görev yapan Sağlık Personelinden bir arkadaşımızın iş arkadaşları ile yaşadığı 

sıkıntıları çözmeleri noktasında Sağlık-Sen isimli sendikanın sorunun çözülmesi noktasında 

etkin olamadığı ancak bölgede HDP’ye yakın olan SES isimli sendikanın çözüm üretebildiği,  

 Köy korucularının Uludere de 2009-2010 yıllarında askerlik yapan arkadaşlarımız ile 

yaptığı sohbetlerde ‘‘köy koruculuğu işi olmasaydı evime bakabilmek için bende dağa çıkmak 

zorunda kalabilirdim’’ ifadelerinin kullanıldığı,  
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 PKK Mahkemelerinin 1994’lü yıllara dayandığı, hatta Ağrının bir ovasında Asliye 

Ceza, Kül Göl’ü mevkiinde ise Ağır Ceza Mahkemeleri varlığından söz edildiği,  

 Ermeni tehciri sırasında Kürt erkeklerinin Ermeni kızlarını alıkoyarak onlarla 

evlendiği,  

 Şanlıurfa’da öğretmenlik yapan arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde eğitim 

şartlarının çok kötü olduğu, 60 kişilik sınıflara ders verildiği, genellikle diğer okullarda da 

durumun bu şekilde olduğu, sonuç itibari ile eğitim kalitesinin çok düşük olduğu, 

öğrencilerinin okuldan sonra ve  hafta sonları çalıştığı, 

 AK Parti Hükümetinin aday belirlerken Aşiret liderleri ile görüştüğü taban ile 

görüşmediği, HDP’nin ise tabana hitap ettiği, birey olarak insanları muhatap aldığı, 

  

DEĞERLENDİRME VE GEZİ GÖZLEMLERİ 

Yaptığımız görüşmeler neticesinde: 

-Yasal ve anayasal düzenlemeler ile garanti altına alınmış Kürt kimliği.  

-Devlet eli ile Kürtçe eğitim hizmetinin verilmesi. 

-Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi- demokratik özerklik 

-Abdullah ÖCALAN’ın serbest bırakılması.  

Bölge insanın temel taleplerini oluşturmaktadır. Ana dilde eğitim ve Kürt kimliğinin 

tanınması noktasında temel hak olduğu için makul isteklerilerdir. 

Abdullah ÖCALAN’nın serbest kalması noktasında bölgeden iki görüş öne 

çıkmaktadır: birinci Abdullah ÖCALAN bizim liderimiz (önderimizdir) serbest bırakılmalıdır, 

ikincisi ise Abdullah ÖCALAN İmralı’da tutsak bulunduğu müddetçe kutsallaşıyor bırakın bu 

adamı kahramanlık vasfını ortadan kalksın. Bebek katili olarak adlandırdığımız şahsın serbest 

bırakılması görüşünün bölgede hasıl olduğu ancak bölge halkının diline pelesenk olmuş 

empati kelimesinin Türkiye’nin diğer kesimi için işlemediği anlaşılmaktadır. Her ne kadar 

Abdullah ÖCALAN’dan sorunun çözüme kavuşması daha değerlidir fikirleri zikredilse bile 

evet Devletimizin 10000’in üzerinde şehit vermesine sebep olan bebek katilinin adil bir 

şekilde yargılansın ve cezasını çeksin görüşüne rastlanılmamıştır. Hatta ve hatta PKK 

olmasaydı bugün biz bu sorunu toplum veya parlamentoda konuşamazdık yönünde MHP 

hariç bölgenin her kesiminden fikir beyanında bulunulmuştur.   
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Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi noktasında ise bölge halkını tanıyan idarecilerin 

olması gerektiği, bunun ise seçimle olabileceği belirtilmiştir. Yerel yönetimler güçlendirildiği 

zaman ise işlerinin daha hızlı yürüyeceği belirtilmiştir. Bu bağlamda bölge kaynaklarının ise 

ülke genelinde yine belli bir oranda paylaşılabileceğinin altı çizilmiştir. 2012 yılında 

yürürlüğe giren; 14 İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması hakkında 6360 sayılı Kanun ve 

2006 yılında faaliyete geçen Kalkınma Ajansları yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 

noktasında Hükümet tarafından atılan somut adımlardır. Çözüm süreci ile ilgili olarak 

Hükümet’in süreçte attığı adımlara baktığımızda Kürtçe eğitim (özel okul açılabilir), Kürtçe 

savunma yapılabilir (tutuklular için), Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda Kürtçe 

Miting düzenlenebilir, Kürtçe yayın yapılabilir, Kürt dili ve edebiyatı bölümleri açılmış ve 

okutulmaya başlanmıştır (üniversite düzeyinde). Yatırımlar kaydırılarak bölgeye pozitif 

ayrımcılık yapılmıştır 

 HÜDA-PAR da dile getirilen sadece HDP ve PKK ile masaya oturuldu, bu sorun 

çözülürken Kürt halkı ile masaya oturulmalıydı çünkü bu gruplar bütün Kürtleri temsil 

etmiyor söylemi ise benim algılarımı tamamen değiştirdi. 

Sürecin bölge ekonomisi açısından da olumlu gelişmeler doğurduğu ancak özellikle 

Şanlıurfa da yaptığımız TÜMSİAD Şube Başkanı Mehmet Sadık SADE’nin dikkat çektiği 

nokta ki bence çok önemli bir husus yatırım teşviklerinin daha sorunlu il ve ilçelere yapılması 

gerektiğidir.  

 17 Nisan öğlesinden sonra Güneydoğu illerine doğru başlayan gezimizin ilk ayağı 

Diyarbakırdı. Ankara-Kayseri-Malatya-Elazığ güzergahını kullanarak uzun ve sarsıntılı bir 

yolculuğun ardından sabahın erken saatlerinde konaklayacağımız misafirhaneye ulaştık. 

Planlanan saate göre geç kalmamızın neticesinde bazı randevularımıza geç kaldık. 18 Nisan 

Cumartesi günü Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile yapacağımız görüşmeye giderken 

trafik sıkışıklığı ile karşılaştık, İç İşleri Bakanı Sabahattin ÖZTÜRK’ün bölgedeki 12 Vali ile 

seçim güvenliği görüşmeleri yapması sebebiyle yoğun güvenlik önlemleri alındığından 

trafiğin bu kadar yoğun olduğunu öğrendik. Diyarbakır da 4 sivil polis ve 1 akrep bize eşlik 

etti. 19 Nisan günü görüşmelerimizin öğleden önce bitmesi bize Diyarbakır’ın tarihi dokusunu 

keşfetmemize fırsat yarattı, İç Kale, Hz. Süleyman Camii, Ulu Camii, 4 ayaklı Minare, 

Ermeni Kilisesi, Keçi Burcu, 10 Gözlü Köprü, Kırklar Dağını gezdik, El-Cezire isimli alimin 

hükümdara abdest robotu yaparak alanında ilk olduğunu ve yüzyıllar öncesince bu icadı 

gerçekleştirdiğini öğrendik ve Hasan Paşa Hanı’nda bir bardak çay ile yorgunluğumuzu atıp 

akşamüstü Batman’a doğru yola çıktık.   
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20 Nisan Pazar günü Batman’da Vali Bey ile görüşmemizi yaptıktan sonra 

Hasankeyf’e geçtik tabi yolda at kafası diye adlandırılan ve petrol çıkarılmasında kullanılan 

makinalar dikkatimizi çekti. Hasankeyf’te rehberimiz ilk El-Rızk Camiine dikkat çekti 

Minaresinin çift yollu olduğu ve baraj yapılması sebebiyle sular altında kalacak olan 

Hasankeyf’te bulunan tarihi eserlerin taşınacağına, mağaralar kalker yapıya sahip olduğundan 

oyulması kolaymış, is ile tavan kısmının çökmesini önlüyorlarmış, muazzam bir yer 

Hasankeyf Dicle’nin suyu Diyarbakır’a göre durulaştığı bir yer. Batmanda İl Turizm 

Müdürüne de şükranlarımızı sunarım kendileri hem çalışmaları bakımından hem de taziyesi 

olmasına rağmen bize zaman ayırıp açılışı birkaç gün sonra yapılacak olan müzeyi bize 

gezdirdiği için. 

Akşam saatlerinde Siirt’e geçtik, Siirt’te kahvaltı esnasında gözüme ilişen askeri 

araçlar bir ürperti yarattı bende, ama Vali Yardımcımız  ve Siirt Valimizin bize gösterdiği ilgi 

alaka o bütün olumsuzluğumu alıp götürmeye yetti. Siirt küçük bir il, alt yapı yatırımları 

yetersiz, Tillo’da medrese kültürünü halen canlı tutan diğer gezdiğimiz illerde olduğu gibi 

dini motiflerin yoğun olduğu bir il. 6-8 Ekim olaylarında anladığımız kadarıyla fazlasıyla 

etkilenmiş okul, hastane, kütüphane yakılmış, binaların bazıları hala isler içinde ve 

kullanılamaz haldeydi. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Hocası İsmail Fakirullah için 

yaptığı ışık hadisesi, görülmeye değer yerlerdi 

21 Nisan akşamüstüne kalmamız sebebi ile güvenlik güçlerimizin de uyarısıyla Siirt 

Şırnak arasındaki 2 saatlik yol yerine Batmana geri dönerek Hasankeyf-Dargeçit-Midyat 

üzerinden Şırnak yolunu tercih ettik, açıkçası bu yol bizim hayatımızda edinebileceğimiz en 

büyük tecrübelerden biriydi bana göre, gece 12,5 da Emniyet güçlerinin merkeze girmeyin il 

çıkışına kadar biz size eşlik edeceğiz uyarısına rağmen yanlışlıkla kendimizi ışıl ışıl ve 

kalabalık en işlek caddesinde buluverdik ve korkuyorduk ancak yanlış yere giren aracımızın 

çıkmasına şaşkın şaşkın bakan Cizre esnafından biri yardım etti ve biz bir güzel oh çektik. 

Saat gece bir gibi Cudi ve Gabar dağlarının kesişim noktası Kasrık Boğazı’ından geçerken 

Cizre’de yaşadığımız deneyimden sonra bir nebze de olsa rahatlamıştık. Şırnak’ta 

görüşmelerimizi yaptıktan sonra dönüşte Kasrık Boğazında Jandarma aracımızı tartıya çekti 

ve o esnada 9-10 yaşlarında Mehmet Salih ile tanıştım. Büyünce ne olacaksın soruma 

‘‘Jandarma’’ cevabını verdi, aslında bazı şeyleri kazanmak o kadar da zor değil siz şevkat ve 

sevgiyle eğilin yeter ki. Kasrık Boğazında yemeğimizi yiyip günün geri kalanında Cizre’de 

bulunan Hz. Nuh Türbesi, Kırmızı Medrese gibi tarihi mekanları gezdik, ve Midyat’a doğru 

yola koyulduk, Jandarma ekipleri bu kez kimlik kontrolü için durdurdu, erkek 
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arkadaşlarımızın kimlikleri kontrol edildi ve Başkanımız Süleyman Bey’in gezimizi izah 

etmesine fırsat vermeden ve kaba bir şekilde, orda şu cereyan etti bizi iki dakika dinleme 

inceliğini göstermediği için bizde bile moral bozukluğuna sebep olan hadise daha hassas olan 

bölge insanınca nasıl karşılanır? 

23 Nisan günü Midyat’ta Mor Barkson kilisesi, Midyat Konuk Evi, Mor Gabriel 

Manastırı, Suriye Misafir Kampını gezdik Midyat Kaymakamımız ile görüştük ve Mardin’e 

geçtik. Mardin de yemekten sonra çay içmek için girdimiz pastane sahibi bizimle hasbihal 

etti, 15 kişi kadar olan arkadaş grubumuza kahvelerin ikram olduğunu söyledi ve bizi şaşırttı.   

24 Nisan günü Mardin’in tarihi yerlerini gezdik. DİKA ile görüştük. Oradan 

Ceylanpınar’a geçtik, TİGEM’in Avrupa’nın en büyük çiftliğini gezdik ve Suriye sınırında 

çayımızı içtik. Geceyi Şanlıurfa’da tamamladık. Şanlıurfa Büyükşehir olmasına rağmen 

şehircilik anlamında yol kat etmesi gereken bir memleket. Arka sokaklara daldığınızda bunu 

hissedebiliyorsunuz. Ticari anlamda Mardin veya Antep’te ki tutarlılık da yok.  25 Nisan günü 

26 Nisan günü Şanlıurfa’yı rehber eşliğinde gezdik, gezimizde banan göre en huzur verici 

mekan Balıklı göldü. Balıklı Göl, Harran, Akçakale Sınır Kapısı, Hz. Eyyüp Türbesi, 

Göbeklitepe ve en son sıra gecemizi de yaptık Antep-Osmaniye-Adana-Nevşehir güzergahını 

kullanarak güzel bir yolculukla Hacıbektaş’a gedik. Burada Belediye Başkanı bizi misafir etti, 

türbeden, öğretilerinden ve tarihinden bilgiler verdi.     

 

ÖNGÖRÜLER 

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik atılan adımlar (2006-2012), dil ile ilgili 

atılan adımlar, ve iç güvenlik paketi hepsini birlikte düşündüğümüzde süreçte epey mesafe kat 

edildiği fark edilemeyecek gibi değil. Ancak bölgede halkın güvenlik güçlerini istemeyişi 

süreci sıkıntıya sokan temel unsurlardan birisi, bir diğeri ise sürecin neticelenmesinden sonra 

bile PKK’nın silah bırakmamakta ayak direyişidir. Halk huzur ortamını yakalamış durumda 6-

8 Ekim olaylarının travmaya sebep oluşunun bir sebebi de budur ve yakaladıkları huzuru 

kaybetmeye de niyetleri yok ki gezi dönüşünde Sırrı Süreyya ÖNDER’in süreç hükmünü 

yitirmiştir açıklamasına cevap niteliğinde gelen Batman Baro Başkanı Ahmet SEVİM’in 

açıklamasından da bu anlaşılmaktadır.   

Süreç neticelendiğinde PKK silah bırakır mı sorusuna ise, PKK sadece Türkiye’de 

savaşmıyor, Irak’ta, Suriye’de de savaşıyor, Orta Doğu kurtlar sofrasıdır bir gün silahsız 
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kalırsanız yerler sizi söylemleri, çözüm sürecinin olumlu nihayete ermesi durumunda sadece 

PKK’nın Türkiye’den çekileceği ancak dışarda devam edeceği bunun da ülke açısından tehdit 

durumunu tabanda devam ettireceği durumunu aklımıza getirmiştir.  

 Gezi boyunca sık duyduğumuz söylemlerden birisi de: ‘‘çocuklarımız batıya gittiği 

zaman bozuk Türkçe kullanmaları sebebiyle arkadaşları tarafından aşağılanıyorlar bu 

psikolojilerine olumsuz yansıyor. Biz ana dilde eğitim talep ediyoruz, çocuklarımızın 

psikolojisi bozulsun istemiyoruz.’’ Talep incelendiğinde ana dilde eğitimin doğuştan gelen bir 

hak olduğu ancak ana dilde eğitim alan bir çocuğun Türkçe’yi daha düzgün kullanacağı 

anlamına gelmediğidir. 

Yine bölge insanının 6-8 Ekim olaylarında bir travma yaşadığını, çözüm süreci ve 

silahların susması kapsamında geçirilen 2,5 yıllık huzur ormanının bölge halkına sirayet ettiği 

ve huzurun kaçmasından endişe ettikleri anlaşılmıştır. 6-8 Ekim olaylarında halkın nerde bu 

devlet şeklide sahada güvenlik güçlerini aradığı belirtilmekte ise de olay akabinde çıkarılan iç 

güvenlik paketine ılımlı bakmamaktadırlar. Yine özellikle Şırnak’ta konuşulan köy korucusu 

görevlendirilmelerinin artırılması ve yeni karakollar açılmasının tepki ile karşılandığı 

söylemlerden anlaşılmaktadır.  

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları dikkate alındığında HDP barajı geçmemesi 

durumunda sürece Kürt Halkı ile bölgeden çıkarılan AK Parti vekilleri ile devam edeceği, 

İmralı, PKK ve terör yandaşlarının ise masanın biraz daha gerisine itileceğini düşünüyorum. 

Bu durum belki ilk başta kargaşaya sebep olsa bile hem batıdaki bebek katili ile çözüm 

konuşuyorlar algısını kıracağı hem de bütün Kürtleri kucaklayacak bir politika olacağını 

düşünüyorum.  

Mağaracık Köyü Dügerli Aşireti lideri Nihat YILDIRIM ve Şanlıurfa MHP İl 

Başkanlığında yaptığımız görüşmelerde dikkatimi çeken bir husus vardı, etnik kökenlerinin 

Türk olduğunu ancak kendilerinin ise Kürt olduğunu belirttiler. Nihat YILDIRIM Kürt 

kimliğinin kendisine verilmesini talep etti. Burada insanlar etnik kökenden ziyade kültürlerini 

yaşamak istediklerini anladım. Güneydoğu harmanlanmış bir kültür ve onlar etnisite adı 

altından kendi kültür, örf, adet, benimsedikleri dillerini gönüllerince konuşmak istiyorlar.   
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SONUÇ 

  Kürt sorunu karmaşık bir yapıdadır çünkü çözüme ilişkin Kürt kardeşlerimize hakları 

iade edilirken, PKK’nın temelini atan Ermenilerin nasıl bir tutum izleyeceği kafa karıştırıcı 

bir meseledir. Kürt kardeşlerimiz ülkeden ayrılmak gibi, Ankara, İzmir, İstanbul’da mahrum 

kalmak gibi bir niyetlerinin olmadığını açıkça söylemişleridir. 1 milyonun üzerinde resmi 

olarak evlilik bağı ile birbirine bağlı olan tarafları birbirinden ayrı düşünmenin mümkün 

olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak sorunun çözülmemesi durumunda ise bu bağlara da 

güvenilmemelidir. Ülkemizin her kesimi bir dönem bir şekilde baskıya maruz kalmıştır, yanlış 

olan uygulamalardan ne kadar kısa sürede vazgeçilirse geleceğimiz o kadar parlak olacaktır. 

Güçlü Türkiye idealini gerçekleştirirken insanlarımızın geçmişte yaşadığı acıların hasarı 

mümkün mertebe en aza indirilmeli ve aynı sıkıntıların tekrar etmemesi için de gerekli 

önlemlerin de alınması gerekmektedir. Yine bu noktada Kürt kardeşlerimiz de empati 

yapmalı, dönem itibari ile sadece kendi çektikleri sıkıntılar değil ülke genelinde yapılan yanlış 

uygulamaların farkına varılarak, Türkiye olarak el ele bu travmaların atlatılmasında çaba 

harcanmalıdır.   

 Güneydoğu Anadolu Bölgesine de eğitim alanında köklü yatırımlar yapılması 

gerekiyor.  

 İş imkanının sınırlı olduğu bölgelere yatırım teşviklerinin gerekirse nokta olarak 

tespitinin yapılarak verilmesi gerekiyor. 

 Hukuk sistemimizin daha hızlı işleyebilmesi için çalışmalar yapılmalı, PKK 

mahkemelerinden insanlarımızın medet ummasının önüne geçilmelidir. 

 Bölgede görevlendirilecek amir, memur, güvenlik elemanı, sağlık elemanı ve belki de 

en önemlisi öğretmenlerin kucaklayıcı, sahiplenici bir şekilde mesleklerini icra edecek 

kişilerden oluşması gerekiyor. 

 Güven ortamının oluşturularak bölgede kendini gizleyerek yaşayan Ermenilerin de 

daha rahat bir şekilde kendilerini ifade etmelerinin önü açılmalıdır.  

 Değişen dünya şartlarında aşiretçilik bölgede yaygın olarak devam ediyor olsa bile 

bireyselliğin ön plana çıktığı günümüz şartlarında tabana hitap eden, insanları değerli 

hissettiren politikalar üretmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü üniversite eğitimi 

alan arkadaşlarımız köylerine gittiğinde bizim marabanın kızı, oğlu vs. söylemleri incitici bir 

ruh hali yaratırken bir de taraf olarak aşiret liderleri ve kanaat önderlerinin alınması 
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gayrimüslim ve Kürt gençlerinde değersizlik hissini perçinliyor, gençlerde ve Gayrimüslim 

kesimde kendilerine değer veren HDP’ye kaymasının önünü açıyor.  

  

   

  

 

 


