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GİRİŞ 

‘Çözüm Süreci’ adı altında yarım asırdan fazla Türkiye’nin gündeminde olan ve halen elde 

tutulacak bir sonuca varılmayan bu sorunun gidişatı ve son durumu hakkında ilgi edinmek ve 

bölgenin nabzını yerinde tutma imkânına sahip olduk. Sahipkıran Stratejik Araştırmalar 

Merkezi’nin yapmış olduğu “Üniversite Öğrencilerinin Karar Alma Mekanizmalarına Katılım 

Projesi” kapsamında Türkiye genelinde 15 farklı üniversiteden 25 üniversite öğrencisinin 

katılmış olduğu bu projeyle, bölgeyi yerinde gözleme şansına sahip olduk. Sadece haberlerde 

ve medyadan duyduğumuz süreçle ilgili bilgilerle değil de, bölgeyi yerinde görmek ve 

bölgedeki idareci ve halk kanaat önderlerinin sürece bakış açılarını gördük. 

17-27 Nisan 2015 Tarihleri arasında Ankara’dan yola çıkarak sırasıyla; Diyarbakır, Batman, 

Siirt, Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa illerini kapsayan ziyaretlerimiz ve orada yaptığımız 

görüşmeler edindiğimiz izlenimler şu şekildedir: 

TARAFLAR 

DİYARBAKIR, TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TOBB, 18.04.2015, 

Bu mesele ile ilgili güncel durumu ifade ederken günün koşullarından zaman içerisinde ortaya 

çıkan bir mesele olmadığı için tarihine inmek gerekir. Bu bölgede çok farklı kimlikte insanlar 

yaşamaktadır ancak yoğunluklu olarak Kürtler yaşamaktadır.  Cumhuriyet kuruluşundan 

itibaren bir sorun yokken herkesin sırt sırtta verip bu toprakları işgalcilerde kurtarmıştır Türk 

Kürt sorunu yoktu. Batı kamuoyunun bölgeyle ilgili yanlış politikalarından dolayı Batı 

kamuoyunun burayla ilgili algısı sanki bunlar hak arayışı veya demokratik arayışları dışında 

ayrılıkçı toprak kurma anlayışı dayatılmıştır. Bu realiteyi bilmek gerekir burada her taraftan 

uç grupların var olduğunu ve bunları dışarda tuttuğumuzda buradaki bölge İnsanlarının ayrılık 

gibi bir hedeflerinin olmadığı net bir gerçektir. Özellikle son iki yıldır görüşmeler 

mahiyetinde çok önemli adımlar atılmıştır. 

 Bugüne kadar dağdaki gençlerin Yunanistan’da Ermenistan’da veya başka bir ülkede gelip 

topraklarımıza göz diktiği gibi bir Algı vardı. Halk burada geçmişte yaşanan asimilasyonlar 

politikalar yanlış uygulamalar maalesef sonucunda bu yörenin insanları bir şekilde dağlara 

çıktı. Bizim gibi okuyan insanlar kendilerini diyalog ortasında ifade edemeyince bunlar 

dağlara doğru yol almıştır. Doğruluğu yanlışlığı ayrı bir şeydir. Gelinen bu çözüm surecini biz 

bu ülkede yaşayan 77 milyon insanımız için tarihi olarak değerlendiriyoruz. Özellikle 

Ortadoğu coğrafyasında ki komşu ülkedeki karışıklığı göz önünde bulundurduğumuz zaman. 
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Yani bizim ayrı gayri bir amacımız söz konusu değilse bizim burada demokratik anlamda 

ülkemizin daha demokratik bir ülke olması noktasında insanların talebi varsa bu çok rahat bir 

şekilde karşılıklı diyalogla çözülebilecek bir mesele olduğunu ifade edebiliriz bunu 

görebiliriz.  

Süreci tarihi olarak değerlendirdiğimizi belirtelim. Bu güne kadar bir şekilde devlet organları 

kendilerini ifade edemediği gruplarla görüşme yapıyorlar bu çok önemli. Süreç o kadar 

hassastır ki geçmişe dayalı bir mesele olduğundan dolayı kolay bir mesele de değil. Bugünden 

çözülsün diyebileceğimiz mesele olmadığı gibi oluruna bırakılacak bir meselede değildir.  

Özellikle son dönemde siyasetçilerin zaman zaman seçimden dolayı yaptığı açıklamalar 

toplumsal güvensizliğe ve gerilimlere sebep oluyor bunu unutmamak gerekiyor ki 

Türkiye’deki bu meselenin çözümünü istemeyen kesimler olabilir işlerine gelmiyor olabilir. 

Yine şuanda ülke içerisinde bir takım kesimler bu süreci bozmaya yönelik çabalar içerisinde 

olabilirler. Bu çabaları bu çalışmaları sürece zarar vermeme noktasında özellikle tarafların 

çok dikkat etmesi gerekmektedir. Yani bir provokasyonla tehlikeli olabilir Ağrı olayı son iki 

buçuk yılın en tehlikeli olayıdır. Genel olarak baktığımızda yaşanan olay görüntülerden çıkan 

bir Silvan meselesine benzer bir olayın burada bir şekilde sonuçlandırıp bu süreci heba 

etmeye yönelik bir girişim olarak değerlendiriyorum. Buradan çıkacak cenazeler Batıya 

gitmesi durumunda ada buradaki cenazelerin Diyarbakır ilinde olması durumunda batı 

kamuoyu diyecek ki; “bu ne çözüm süreci işte Asker cenazeleri geliyor.  Bölgedeki 

gençlerimiz ölmeye devam ediyor .’’ gibi provokasyonların olmaması noktasında 

siyasetçilerin söylemlerine dikkat etmesi çok dikkat etmesi gerektiği ve diyaloğunu taraflar 

çok daha hassas tutmaları gerekmektedir. Gerekirse bu konu hakkın da bir biri ile irtibat 

halinde olması gerekmektedir.  

Ağrı olaylarını kim yaptı kamuoyunda birbirlerini karşılıklı suçlama var burada bir izleme 

heyeti olmuş olsaydı ve bu izleme heyeti kamuoyunu kim yaptığını açıklasaydı toplum 

tarafından yapan kişi mahkûm olurdu. Ancak şuanda herkes kendi tabanına bir açıklama 

yapıyor herkes kendi sözcüsü olarak gördüğü insanların ifadelerini gerçekçi sayıyor. Hakem 

heyetinin çözüm surecinin içerisine girmesi yarın oluşabilecek risklerden arındırır.  

Çözüm sureci ayrılıkçı bir süreç değil tamamen ülkenin bütün bireylerine aidiyet duygusunu 

oluşturmaya yönelik bir adımdır. Bu coğrafyada Kürtler ile Türkler birlikte kurtuluşunu 

sağladı. İngilizce konuşurken aydın kültürlü olarak göründüğümüz de Kürtçe 

konuştuğumuzda bu ne kadar cahildir. Bu ne diyor gibi bir önyargı vardı bu yüzden bu süreç 
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çok önemli herkesin çıkarınadır süreci seçime heba etmemek gerekiyor. Olabildiğince hızlı 

adımlar atılmalıdır. 

EBUBEKİR BAL  

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

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

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

olduğu ancak AK Parti başa geçmesi ile silahlar sustu şehit haberleri gelmemeye başladı. Bu 

bile ülkemiz için önemli bir adımdı. Ve akabinde Dolmabahçe’de yapılan tarihi açıklama 

olarak değerlendirdiğimiz silahların bırakılması sevindirici bir durum oluşturdu. Daha önceki 

açıklamalar kapalı kapılar ardında konuşuluyordu ancak Dolmabahçe Sarayında de basın 

önünde konuşulması sürecin gidişatındaki Olumlu durumu gösteriyordu. Önümüzdeki 

seçimde siyasetçilerin siyaset yaparak toplumu tedirginleştirmesi çözüm surecinin bittiği 

hissiyatını uyandırdı. Bizi bir birimize bağlayan bağlarımız var 1 milyonun üzerinde evlilik 

mevcuttur.  

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

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

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

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

isteklerinin görmeden bilmeden ön yargılı olmaması gerektiğini ve buradan gördüklerini 

gerçekliğini diyalog eksikliğinin anlatılmasını istemektedir.  

En yoksul iller arasında bu bölge illeri yer almaktadır. Diyarbakır 67. si arasında yer 

almaktadır.  Bölgede yanlış uygulanan politikalar geçmişte devleti yöneten insanlar buraya 

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

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

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

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

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

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

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

Sadece siyasi ve demokratik haklar veriler erek sürdürülebilir hale getirilemez ekonomik 

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

sonra 3.cu sırada yer alan Diyarbakır, sermaye ve beyin göçü ile beraber iki önemli göçle 
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gerileme yaşattı. Meselenin çözümü sadece iki parti ile çözülecek bir durum değildir partiler 

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

getirilmesi gerekir.  

AK Parti iktidardan giderse bu devlet politikası olmazsa tekrar başka bir parti başa gelmesi 

durumunda kargaşa devam eder onun için devlet politikası olması gerekmektedir. Yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesi çalışılmasını söylemlerimize çok dikkat etmemiz gerekmektedir. 

Diyarbakırlıların üzerindeki etkisi çok uzun sürmektedir. Bölgede güven ortamını bulamayan 

iş insanları önyargıları nedeniyle gelmiyor.    

DİTAM:  DİYARBAKIR İŞ İNSANLARI ARAŞTIRMA MERKEZİ  

Diyarbakır’daki ilk düşünce kuruluşudur 40 a yakın üyenin kurduğu araştırma merkezidir iki 

önemli konuyu temel almaktadır. 1- ülkede uzun süren Kürt sorunu devam eden Kürt sorunun 

barış içerisinde nasıl çözümleneceği toplumu doğru bilgilendirme doğru çözümleme ve 

sorunun yarattığı travmaların etkisinin ortadan kalması çalışması yapılmaktadır. 2- insan 

yaşamını etkileyen hak ihlalleriyle ilgili çalışmalar yaparak toplumu bilgilendirme bunu proje 

ekseniyle yaptıklarını belittiler. Bölgede sosyo-ekonomik çalışmalar yapılmaktadır Türkiye 

deki insanların ana dilde sağlık alamamanın yarattığı sorunlar nelerdir? (200 den fazla doktor 

100e yakın eczacı ile bu çalışma yapılmıştır).  

 Diğer çalışmamız ise Kırklar Meclisi oluşturarak siyasetçi akademisyenlerin çağrılarak 

toplumu bilgilendirme yapılmaktadır. TİGRİS Diyalogları çalışmalarıyla bölgede oluşan Kürt 

sorununa yönelik siyasetçilerin çağrılarak çözüm için çalışmalar yapılmaktadır. Diğer bir 

projelerinin de bölgede erken yaşta evlilik olduğunu ve bunu doğuran meşru sebepler nelerdir 

çalışmaları yapıldığını belirtti.  Barış Görüşmeleri ve son durum hakkındaki görüşleri ise şu 

şekilde dile getirdi; barış süreci Türkiye için önemli bir ihtiyaçtır. Türkiye’de ki toplumun her 

kesimini bir şekilde sahipleneceğinin kanaatindendir.  Kuruluştan bu güne başka bir çözüm 

kalmadığı bir gerekliktir.  

Hem ekonomik hem de demokratik olarak ülkeye çatışmalı sürecin zarar verdiği şuan ki 

durumda ise süreçle birlikte refaha doğru bir adım atılıyor. Ve en önemlisi insanlarımız 

ölmüyor. AKP yaptığı pek çok şey yanında otoriterleşme yanında tek adam olma ve en sonda 

ortaya attığı başkanlık sistemi çerçevesinde görünüm arz etti. Bir anlamda da Türkiye’nin 

değişimi dönüşümü noktasında bir partidir. Bu süreç sert tartışmalara sahne olurken Ağrıda 

olduğu gibi silahlı çatışmaya yeniden yol açacak tehlikeli gelişmelerin yaşanması Silvan’da 

benzer durum olması Oslo sürecinde olduğu gibi sürece zarar verebilir. Bu sürecin yenide 
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toparlanması tüm bu sürecin devam edilmesi normalleşme demokratikleşme sürecidir. 

Anayasal çalışmalar demokrasi yönündeki adımlar, yasal düzenlemeler idari yönündeki 

düzenlemelerin önünün kesilemeyeceği bir gerçekliktir.  Hiç bir halkın önünün 

engellenmemesi gerektiği anlaşılmıştır 

Ağrı olaylarında dersler çıkarılmalıdır. Silahlı çatışmaların önüne geçilmesi için çağrılar 

içermektedir Öcalan’ ın kandile gönderdiği mesajda provokasyon olabilir bunu araştırın seçim 

zamanında halkla iletişim kurmayın talimatı var olduğunu söyledi. Zamanı doğru 

kullanmazsak değerlendirmezsek iyi değerlendirmezsek her birimizi bir yere savuracak 

basireti görebiliriz 6-8 Ekim olaylarından gördük Cumhurbaşkanının Kobani düştü düşecek 

sözleriyle bir anda patlamaya varabildiğini gördük. Halkın hassasiyeti çok iyi 

değerlendirmelidir. Fazla zamana yaymadan doğru adımların atılması gerekmektedir.  Türkiye 

hiç bir zaman kendi içerisindeki gerçek sorunun nerede kaynaklandığını, ben bu sorunu nasıl 

çözebilirim böyle bir sorunum var mıdır yok mudur? Diye bir öz eleştiri yapacak yöneticinin 

olmadığından yakındı. 1996'lara kadar Kürt yoktur asimilasyon gibi politikalar uygulandı 

Kürtlerde bu politikalara karşı Kürtler varlığı tartışması beraberinde çatışmalı ortamı yarattı. 

Türkiye AB birliği gümrük birliği üyesi ile birlikte belli konularda Kürtlerin varlığını kabul 

etmesi gerekti. Bunu nasıl yapacaktı anayasal değişiklerle kendi dillerinde eğitim alarak 

çoğulcu toplumlar nasıl yaşıyorsa öyle olması gerekir.  

Açılım sürecinin başarılı olması tamamen topluma değdikleri sürece başarılı olur. Topluma 

halka uyumlu olmayan bir sürecin başarılı olmayacağı gerçektir. Kürt sorunu nedir niye Kürt 

sorunu deniliyor eğer bir ülkede ana dilini kullanamıyorsa eğitimini alamıyorsa ana dilinde 

eğitim alamıyorsa yasalarla yasaklanmışsa bunları nasıl ikinci sınıf vatandaşı yaparım 

hükümleri getiriliyorsa bu buradaki sorunu doğurur. Diyarbakır 1923te ilk 3 sırada olan 

Diyarbakır şimdi ne oldu da 73 sırada yer aldı. Mardin en iyi dokuma yapan işletmelerinden 

biriydi Halep’te getirdiğini işletip Avrupa’ya satıyordu Cumhuriyetle birlikte sınırların 

kapatılmasıyla Ticaretin yollarının kapatılmasıyla 300 bin ton tüketilirken 3 bin ton 

tüketilmeye başladı buda yoksullaşmayı beraberinde getirdi. Bu sorunların yarattığı sonuçlar 

PKK yi doğuran sebeptendir. 

 İnsan kimliğinin reddedilmesi sonucu 15 16 yaşında okullarını bırakıp dağa çıktı. Bile bile 2 

yıl yaşama şansı olduğunu bildiği halde öteleme sorunundan dolayı dağa çıkıyor bunları 

Ermeniler kandırmıyor. Bu sonuçları ortadan görerek kaldıracaksınız bu sorunlar 1- sosyo 

ekonomik sorunları hızla kaldırılmalıdır.  2- dağda eline silah almış bu sorunu bu yöntemle 

çözmeye çalışacakları hemen topluma kazandıracaksınız.  Bu sorunu tek başınıza değil diğer 
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devletler ile çözmeye çalışma sürecine girdiğinde daha zor bir durum oluşabilir. Yıllarca 

Türkçe bilmeyen bir halkı zorla varlığını Türk varlığına armağan ettiler.  Türkiye’nin değerini 

bir anayasa ile Kürtleri tanımlayan değil tanıyan anayasa ile Kürtleri bu ülkenin asli unsuru 

olduğunu belirten olması şeklinde olması gerekir. Ditam araştırma merkezinden çıkarken 

Sedat Yurttaş hiçbir şekilde Akrep ya da sivil polis eşliğinde gezmenize gerek yok siz adres 

sorsanız sizin yabancı olduğunuzu bilseler size tarif etmez sizi adresin olduğu yere kadar 

götürür.  

Bu bölgeni insanının da buraya gelen hiç kimseye zarar vermeyeceğinizi bilmenizi isterim 

gönül rahatlığıyla gezin halktan sizlerin yabancı olduğunuzu ve yardıma ihtiyacınızı 

olduğunuzu bilseler işlerini bırakıp size yardımcı olmaya çalışacaklardır çünkü bu buranın 

kültüründen vardır. Camiye giderken bile yaşlı bir insanın dağınık ayakkabıları bile görse 

üşenmeden onları toplar çünkü bu yörenin geleneğinden kaynaklanıyor. Gönül rahatlığıyla 

gezin basının bölgemize yönelik yanlış algısını gidin gerçekten nasıl gördüyseniz o şekilde 

anlatın yanlış algıların kırılması bir nevi bölgeye gelen bölgeyi gören insanlar sayesinde 

olacağını söyledi. İstanbul’da her gün olay olduğunu ama kimsenin İstanbul’a giderken 

tedirginlik yaşamamaktadır ancak bu bölgeden bahsedince örgüt yolu keser bizleri dağa 

çıkarır bölgeden sağ çıkamayız gibi algı mevcut işte tüm bunları medya ve basın yansımaları 

sonucu oluşan algılardır.  

DİYARBAKIR SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (DİSİAD), 18.04.2015 

Çözüm sürecini desteklediklerini ve bunun takipçisi olduğunu belirtti. Bu sürecin kalıcı barış 

süreci olduğunu ve ülkenin en önemli önceliğidir. Ağrı olayları ile ilgili ise bilgi kirliliğinden 

kaynaklı gerçekçi bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti. Bu olaylar neticesinde çıkan sorunların 

tasvip edilmemesi baskı unsurlarının polemiklere neden olduğunu söylemektedir. Siyasal 

liderlerin konuşmalarından çok fazla tutarsızlık var olduğunu söylemektedir. HDP ve AKP 

Ağrı olayları sonrası tutumlarının da sürece zarar verdiğini söylemektedir. Hem HDP ve 

AKP’nin ithamlarının çok ağır olduğunu söyledi. Orada oy almak için provakatiflerin 

olduğunu karşılıklı olarak birbirlerini eleştirmektedir.  Ağrı öncesi ve sonrası benzer olaylar 

olacak bu tarz olayların karşısında İş İnsanları olarak bunlardan uzak duruyoruz. Bu olaylar 

ciddi risk taşıyor ancak bu olaylar çözüm surecini bozmaz çünkü bütün Türkiye kamuoyunda 

genel olarak süreci kabulü var.  

Çözüm sürecine karşı bir durum olmadığını sadece yöntemlerinin konuşulduğudur. Çözüm 

nedir? Süreç sonucunda ne olur beklentiler nasıldır sorusuna buradakilerin algıları ile Batıdaki 

insanların algıları farklıdır. Ama genel olarak anladığımız şey aynıdır. Kürtlerin Toplumsal ve 
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Anayasal hakların sağlanması gereklidir. Bireysel haklar değil toplumsal hakların sağlanması 

gerektiğinin üzerinde durdu. Kürt dilinin resmileşmesi ve anayasal olarak Kürtlerin 

güvencesinin sağlanması gerektiğini ifade etti. Kürtler bu ülkenin bir parçası ve bir ortağı 

olarak bu haklarından yararlanması gerektiğini söyledi.  Dolayısıyla Kürtlerin taleplerinin 

gerçekleşmesi haklarının güvence altına alınması ile çözüm sureci sağlanmış olur.  

Kendi dilimizde Kürtçe eğitim almak istiyoruz. Ortaklıktan da bunu anlıyoruz. Ve yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesi bu yerel yönetim özerklik değildir. Bunu sadece Kürtler için 

istemiyoruz Tüm Türkiye için istediklerini söyledi. Yani idarelerin başına geçecek kişilerin 

bölgeyi daha iyi tanıyan halkı bilen olması gerektiğini söyledi. Merkezden gelecek kişinin 

bölgeyi tanıyana kadar zaman kaybı olur 

MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ DİYARBAKIR, 18.04.2015 

Diyarbakır tarihsel tanıtımından sonra yıllarca aynı etnik kimliğe mensup insanların kavgasız 

gürültüsüz bir arada yaşadığını bir kentin insanları olduğunu ve bunun Cumhuriyete kadar 

devam edip araya nifak tohumların ekilmesiyle yanlış uygulamalar ve politikalarla bizleri 

birbirimize kırdırttıklarını söyledi. Karşılıklı tepkilerden çok büyük zararlar gördük. 1980 

sonrasında asker ile PKK çatışması başlamıştır. Mikdat bey yakınarak şöyle devam etti: bazen 

düşünüyorum bizim bu ülkede paylaşamayacağımız ne olabilir. Kurtuluş savaşlarında 

cephelerde birlikte düşmana karşı savaşırken ülkemizi birlikte kurtarırken ne oldu da düşmana 

yönelttiğimiz silahlarımızı birbirimize yönelttik. 

 6-7 Ekim olayları ile Güneydoğuya bakış açılarının değiştiğini ve ürpere ürpere eve gittiğini 

olayları kapı kapı dolaşarak araştırma yaptığını belirtti 1990'larda günde 3 cenaze kendi 

elleriyle gömdüğünü Hizbullah PKK çatışmasında bunları gördüğünü anlatarak bu günlere 

geldiğini açıkladı. Bu bölgenin tozunu toprağını bilmeyen hiç alakası olmayan kişiler gelip 

görüşmeler yapıyor. Tamamıyla yanlış strateji yanlış yollar deniyor burada bu acıyı yaşayan 

kişilerle irtibata geçmiyor.  PKK de bu bölgenin insanı onu kim ve hangi sebeplerin oraya 

çıkarttığını bilmek gerekir. Bende anadilimde eğitim almak isteyen birisiyim. Ancak bunu dile 

getirdiği için bölücü oluyor elinde taş izi var diye 5-6 sene yatan var. Aziz yıldırıma kanun 

çıkarıyorsunuz binlerce suçsuza niye kanun çıkarmıyorsunuz diyerek tepkisini dile getirdi. 

Kendisinin spor kulüp başkanlığını yaptığını ve sokaktaki çocukları ülke için toplumuna 

kazandırdığını ve bunu da refahın sağlanması için yaptığını belirtti.  

Hala Kürtleri içselleştirmeyenlerin olduğunu ve yatırım yaparken PKK engel oluyor ifadelerle 

projelerini geri çekiyorlar. AKP ile Kürtlerin çok rahatladığını tanındığını da altını çizdi. Biz 
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Kürtler neden geleneklerimizi kültürlerimiz yaşamayalım ya da ana dilimizde eğitim 

almayalım. Kimsenin bölgedeki gençlere sahip çıkmadığını ve eğer sahip çıkan olmazsa PKK 

sahip çıkacağını söyledi.  Tabii ki de dağdakiler de bu ülkenin gençleri bu çocukların hepsi o 

kadar dolmuşlardı ki sistemden dolayı polis baskısından dolayı köylerine yapılan baskınlardan 

dolayı tek alternatifleri çıkış olarak gördüler.  

PKK sorunu kendiliğinden çıkan bir sorun değil bu gençleri topluma kazandırmak lazım. 

Tabii ki AKP ile birlikte çatışmanın sonlandırılması noktasında çok önemli atıldığı bir 

gerçektir. Bu ülkeye artık cenazeler gelmiyorsa çatışma yoksa bu mükemmeliyeti gösterir. 

Ancak bu yetmez asıl mükemmeliyet çözüm surecinin hedefi olan PKK nin dağdan inmesiyle 

Kürt sorunu çözülür ve süreç başarıya ulaşmış olur dedi.  

GÜNGİAD  (GÜNEYDOĞU GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ), DİYARBAKIR, 

18.04.2015 

Güneydoğu da Genç İşadamlarının bir araya gelerek 2000 yılında kurduğu bir dernektir. 

Öncelikle kendi üyelerinin ve bölgemizde vasıfsız nüfusu yeterlilik kazandırmaya 

çalışmaktadır. Nitelikli eleman ile mesleki yeterlilik kazandırma görevi üstlenmiştir. İş 

örgütünün fazla siyasete girmeye çalışmaları doğru bulmadığını belirterek ekonomik olarak 

kendilerini ilgilendiren bölge için önemli bir konu varsa üzerinde durduğunu belirtti. Çözüm 

sürecini ciddi anlamda takip ettiğini bu meselenin ana mesele olduğunun üzerinde durdu.  

Sayın Özal tarafından ortaya atılan bu meselenin çözümü gerçekten kolay olmadığını bilerek 

hayatına mal olabileceğini bildiği halde bu sorunu çözmeye çalışmıştır.  ''Ben bu sorunu 

çözersem ülkenin en önemli meselesini çözmüş olacağım" diyerek başladığını belirtti. Sayın 

Cumhurbaşkanımızın da bu zorlu ve riskli sürece başvurmasını takdire şayan olduğunu 

belirtti. İmralı’nın da rolünün aynı zamanda dik duruşu olumlu sonuç vermediği bir kesindir. 

Tabi ki sahne arkasındaki mit müsteşarı hakan Fidanın desteğiyle çok önemli bir aşamaya 

geldiğini söyleyerek teşekkür etti. Çözüm sürecinde ki bu tarihe ortak olmak için herkesin 

sürece katkı sağlaması gerektiğini belirtti. Seçim süreci ile birlikte gergin bir döneme 

girildiğini seçim surecinin çözüm sürecine heba edilmemesi gerektiğini siyasetçilerin farkında 

olması gerekmektedir. Heba olması durumunda çok kötü sonuçlar olur ve bir daha dönüşü 

olmayan yola gidebileceğini söyledi.  

Ağrıdaki olayın ana mesajı her iki tarafa da yapıldığını söylemektedir. Ve oradaki halkın canlı 

kalkan gibi vatanımızın askerlerini koruması siper olması sürece ne kadar önem verdiğinin 

açık bir kanıtıdır. Halk olarak genelkurmayın da yaptığı açıklamayı önemsediklerini bunu 
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önemsediklerini ifade etti. Çözüm sureci bölgeye yapılan en büyük teşvik olduğunu ancak 

basın tarafından bölgede sanki iç savaşın hüküm sürdüğü izlenimi yaratması bölge açısından 

olumsuz bir durumdur. Başka değindiği bir diğer nokta ise Diyarbakır’ın gelişmemesinin 

yarattığı nedenleri anlamadığını güçlü tarihi, Mezopotamya gibi topraklara sahip, turizm 

açısından önemli bir kent olması gerekirken dünyanın en büyük açık alan müzesi olması 

hasebiyle fazla gelişmemiştir. 1968 de konuşulmuş olan 1970 de kurulan GAP projesinin 

Türkiye’nin en büyük projesi olduğunu sürekli revize edildiğini 45 yıldır hala bitmediğinden 

yakındı. 

 DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ, DİYARBAKIR, 19.04.2015 

Tam Oslo’dan bir Barış ve Çözüm çıkar diye umut ederken 14 Temmuz 2011 de Silvan olayı 

provokasyonu patlak verdi ve 13 asker yaşamını yitirdi. Böylece Oslo surecide sona erdi. 

Ağrıda da böyle bir durum yaşanabilirdi.  Ağrı olayı planlanmış provokatör bir olay olduğunu 

da buradan belirtmek istiyorum. 25 Askerin orada bilerek ölüme gönderilmesi sürecin de 

Oslo'ya benzer bir durum oluşturmaktır. Süreç hakkında ki söyleyeceklerimiz Diyalog ve 

Müzakere süreci olarak söyleyebiliriz.   Diyalog süreci 2-2,5 yıllık bir süreçtir. Diyalog süreci 

tarafların birbirlerini anlamak istediklerini birbirlerinden anlama, varmak istedikleri nokta 

nedir o konuda görüş alışverişi yapmaktır. Müzakere süreci ise tarafların artık resmi olarak 

masaya oturma bu sorunu bilimsel olarak ele alma bilimsel yöntemlerle çözüldüğü 

süreçlerdir.  Diyalog süreci bittiğini artık müzakere sürecine girilmiş olduğunu söyledi.  

 Müzakere sürecinde sekretarya müzakerem sürecine birebir müdahil olacak o masada 

oturacak hem tartışmalara müdahil olacak hem de dışarıda yaşanan sorunları gözlemleyecek 

bağımsız bir gözlemci olarak müzakere heyetine sunacak Kürt halkının temsili yeti adına da 

Sayın Öcalan olacak. İzleme heyetini de oluşan provakasyonları veya olayları incelemek için 

kamuoyunu bilgilendirmek içinde olması gerektiğini söylüyoruz.  Ağrıda olan durum izleme 

heyeti olsaydı tarafsız bir şekilde ortaya çıkacaktı. Çünkü temsili bir görevi vardır. Maalesef 

izleme heyeti olmadığı için olayın nedeninin tam ve gerçekçi bilinemedi.  

 İzleme ve Gözlemci heyeti için belli bir adım atılmıştı. Belli isimlerle netleşmeler 

sağlanmıştı.  Ancak Sayın Cumhurbaşkanı tarafından izleme heyetinin kabul edilmemesi 

yanlış olarak değerlendirmekteyiz. Türkiye’nin bu can alıcı önemli bir konuda Çözümle barış 

Seçime heba edilmemelidir.  İzleme heyetinin Sayın Erdoğan’ın bilgisi dâhilinde 

gerçekleşmiştir. Çünkü zaten Sayın Cumhurbaşkanın belirlediği karar verdiği bir heyettir. 

Sayın Öcalan da 10 maddelik çözüm ve süreçle ilgili 10 maddelik bir taslak hazırladı bu 10 

madde hayata geçilmesi durumunda Türkiye’yi demokratikleştirecek maddelerdir. Kürt 
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sorunu Türkiye’nin demokratikleşme sorunudur. Karşılıklı görüşmeler neticesinde 10 madde 

ortaya çıktı. 

 Gözlemci heyetinin iptali Milliyetçilerin oyunu kazanmak için seçim zamanında böyle bir 

duruma başvuruldu. Sürecin bundan sonra ne olacağına baktığımızda sürecin yürümesi, 

Sekretaryanın oluşturulması, müzakerenin izleme heyetinin oluşturulması gerekmektedir. 

Seçimlere kadar sürecin devam etmeyeceğini seçimlerden sonra devam edecektir. Gergin 

ortam sona erecektir. Kürtlerin %100 ü bu sorunun çözülmesini istiyor.  Eğer bu sorun 

çözülmezse çatışma tekrardan başlayabilir diye dağlara doğru çıkışlar vardır. Son iki yılda 10 

bin gencin üzerinde gerillaya katıldığı ve katılanların birçoğu üniversitelerdendir. 90lı yıllarda 

duygusal katılımlar çok fazla yani köylerde kasabalarda çobanından kasabalarına kadar 

katılım çok fazlaydı. Askerin köyü bastığı insanları çıplak soyduğu pek çok hakarete veya 

işkenceye uğrayan bu tablolardan dolayı katılım çok fazla sağlanıyordu. Türkiye’nin çok iyi 

Üniversitelerinden geleceği parlak olan gençler tekrar yeni bir çatışma olabilir diyerek 

gidebiliyor. Bu konunun çok daha ciddiyetini bilimsel olarak araştırmamız gerektiğinin 

farkında olmamız gerektiğini belirtti. 

HÜDA PAR (HÜR DAVA PARTİSİ), DİYARBAKIR, 19.04.2015 

Bu gün ki Türkiye de 2000 veya 1990 öncesi gibi bir durum yoktur. Olağan üstü hal yok 

misal sorgusuz sualsiz yargılama yok TRT Kürdi var kimse Kürtçe konuştuğu için 

yargılanmıyor. Bunlar ileriye doğru atılan adımlardır. Ama bunların yanında hükümetinde 

idari yargılarla halledebileceği yollar ve yasal düzenlemeler var. Örneğin anadilde eğitim gibi 

düzenleme talebini elinde silah olan kişi temel alarak eline hiç silah almamış kişilerin bu 

talebine bağlıyorsa yanlıştır ve meşru talebi olanları gayri meşru olan tarafa sürüklemektedir. 

Hükümet Eğitim konusunu silahların bırakılması konusuna bağlıyorsa eline silah alanların 

daha fazla silahlanma ve güçlenmesine olanak sağlar ve onlara siyasi bir temsili yet 

vermektir. Çünkü eğitim konusunu Eline silah almayanda istiyordur. 

 Kürt sorununun sadece elinde silah bulunanlar ile görüşülmesi silahlı kişilerin istekleri 

doğrultusunda hareket etmesi doğru değildir. Gelinen aşamada sürecin devam etmesi 

gerektiğini sonuçlandırılması ve silahların bir hak arama yöntemi olmaması gerektiğini, meşru 

taleplerin de karşılanmasını istemekteyiz aynı zaman da bunu hiç bir şarta bağlanmaması 

gerekir. HDP barajı aşmazsa çözüm süreci nasıl olacaktır? HDP zaten batıdan da aldığı oyla 

doyum noktasına gelmiştir.  HDP parti olarak seçime girerek bir risk aldı. Barajı aşarsa 

çözüme nasıl etki eder. Böyle bir şey söylemek olaya çok yüzeysel bakmaktır. HDP barajı 

aşarsa PKK silah bırakırsa haklarını meşru yollarda ararsa çözüm surecine olumlu etki eder 
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ancak 6-7 Ekim olaylarına benzer bizimde mecliste olmamız gerekiyor derse gergin ortamı 

yaratırsa çözüm sürecine de olumsuz etkiler. 

 6-8 Ekim olaylarında ne oldu nasıl başladığına baktığımızda 6 7 Ekimde olayların geleceği 

önceden belliydi. 6 Ekim günü olaylar patlak verdi. 25 teşkilatımıza saldırı gerçekleşti. Bize 

yakın insanlar hedef alınıp öldürüldü. Üyelerimize yönelik tehdit olduğunu ve bunu emniyete 

haber verildiği halde güvenliği sağlanamamış. Bizi İŞİD'e destek veriyorlar diye öldürüyorlar. 

Türkiye’deki uzantısı olduğumuzu söylediler. 9 arkadaşımızı öldürdüler. Tabi dış destekli bir 

yardım var olduğuna inanıyoruz hatta Adana başkonsolosu Espinosa'nın vasıtasıyla 

Amerika’nın eli vardır. Bu sorun çözülmek zorunda mümkün olan en hızlı şekilde kestirme 

yolda mutlak surette çözülmeli işi çözümsüzlüğe sürüklemek sorun biraz daha büyür maliyeti 

de artar çözümünde zorlaştıracaktır demektedir. 

DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ (DTK), DİYARBAKIR, 19.04.2015     

Yıllarca Kürtler yok sayıldı Kürtçe tek bir okul yoktu Kürtlerin varlığı dâhil kabul 

edilmiyordu. AK parti döneminde Kürt sorunu benim sorunumdur Kürt sorununu ben çözerim 

ve görüşmelerle yapılıyordu. Görüşmelerin önemi yoktur önemli olan görüşmelerden ne 

ortaya çıktı önemli olan budur. Baktığımızda görüşmelerde bir yerlere varılamıyor bunu 

Kıbrıs görüşmelerinde görüyoruz görüşmeden öteye gitmiyor Kürt sorunu da aynı şekilde 

görüşmelerle bir yerlere varılamadığı gerçekliktir. Teknik olarak sorunun çözümü ne kadar 

ilerleyip ilerlemediği noktasıdır. Cumhurbaşkanın Kürt sorunu yoktur ifadeleri de bizi şaşkına 

uğratıyor. 

  Kürt sorunu ile ilgili bir şey güncelleştiği zaman hemen akabinde kötü sıfatlar yakıştırılarak 

haklı meşru mücadelesini bir noktada yerle bir ediyor. Ermeni Terörist Eşkıya gibi 

yakıştırmalarla yerle bir ettirilmeye çalışılmıştır.  Sürekli biz Kürtlere mesaj veriliyor Zilan da 

olduğu gibi 33 kurşun ve en sonda gerçekleşen Roboski ile bizlere eğer mücadelenizde devam 

ederseniz hepinizi böyle yok ederiz mesajıdır. Ağrıdaki olay da operasyonu önceden 

belirlenmiştir Efkan ala ve Vali arasındaki konuşmalarda da bu doğrulanmıştır ve 15 askerin 

belli yerlerde seçilerek mevziiye gönderilmiştir. PKK orada sadece 15 Askeri etkisiz hale 

getirmeye çalışıyor. Çünkü surecin Oslo'ya benzemesini istememektedir. Provokasyonlar 

Deklarasyonların işlemesini etkilemektedir. Çözüm süreci bazı zaaflardan dolayı 

ilerlememektedir. Çünkü müzakereler resmi düzeye ulaşamamaktadır.  
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BATMAN VALİSİ, 20.04.2015 

Batman valisi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda gerek Batman ve bölgenin durumu 

gerekse de çözüm süreci ve ülkedeki gelişmeler hakkındaki fikirlerini dinleme şansımız oldu. 

Batman’ın yeni bir il olduğunu ve nüfusunun yaklaşık 600 bin olduğunu ve yeni kurulan 

üniversitenin de Batman’ın gelişiminde önemli bir rol olduğunu görmekteyiz. Çözüm sürecine 

olan ümidin gerek Batman halkında gerekse bölge hakkında yüksek olduğu görülmektedir. 

Son dönemdeki gelişmeler çözüm sürecinde olumsuz bir durum yarattığı kaçınılmazdır. 

Çözüm süreci dediğimiz bu süreç çok ağır bir yüktür.  Bu yükü tek tarafın üstüne bırakıp, 

bütün adımları tek tarafın atmasını beklemek doğru değildir. Çözüm sürecinin bölgedeki halkı 

heyecanlandırdığını ve çözüme kavuşması halinde bölgede birçok istihdam alanlarının 

açılmasıyla bölge ekonomisinde önemli gelişmelerin olacağının altını çizmek mümkündür.  

Bir başka dikkat edilmesi gereken konu medyanın yalan-yanlış haberler yapıp bölgeye kötü 

imaj vermesidir. Bu imajın değiştirilmesi sürecin nihayete ermesinde önemli bir etken olarak 

görülmekte, çünkü medyanın gerçeklikle alakası olmayan veya çok abartılarak haber yapıp 

bunun batıya sunması ve batının bu haberlerdeki görüntülere inanıp bölgeye tamamen soğuk 

kalmasına neden olmaktadır. Sayın Vali’nin bir örneği de bu durumu özetlemektedir. Bir 

aralar Batman’da kız çocuklarının intiharıyla ilgili haberler çokça gündeme getirilmesi ve 

olayların gerçekleri çarpıtılarak kamuoyuna servis edilmesi çok trajiktir. Kamuoyunu yanlış 

bilgilerle meşgul edilmesi, Türkiye’nin değişimlere cevap vermesini zorlaştırmaktadır.  

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi dönük öngörüler ise şu şekilde gelişmekte; bir şehir veya 

bir bölge hangi efektler üzerine gelişmeye müsaitse, o konular da çalışmalar yapılmalıdır. 

Bölgenin gelişmesine yönelik etkenlerden biri,  tanıtımdır. Pozitif yönlerin ön plana 

çıkartılması çok önemlidir. Sonuç olarak çözüm sürecinin başarıya ulaşmasıyla hem bölge 

hızlı bir şekilde kalkınacak, hem de ülkenin ekonomisi ciddi manada rahata kavuşacaktır. 

Süreç içerisinde daima isteğimiz gibi gelişmelerin olmaması normaldir. Önemli olan sürecin 

nihayete erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasıdır. Çözüm sürecinden ümitliyiz ve olmaya 

devam edeceğiz. 

BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI: 20.04.2015  

Öncelikle Batman Ticaret ve Sanayi Odası’nda edinilen izlenim daha çok ekonomik ve ticari 

konuların kendileri için önemli olduğunu gördük. Çözüm sürecinde kullanılan dilin ve 

medyanın önemli olunduğu bir gerçektir. Medya bölgedeki durumları ve olayları abartmakta 

ve kötü bir imajla batı kamuoyuna tanıtmaktadır. Çözüm sürecinin nihayete ermesi için, Kürt 
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halkı dinlenilmeli ve taleplerine karşılık verilmelidir. Bölge halkının ellinde kaybedeceği bir 

şey kalmamıştır ve kaybedecek bir şeyi olmayan insanlar her şeyi yapmaları olasıdır. 

Cumhuriyet tarihi boyunca Kürtlerin ellinden her şeylerini aldılar, köylerini boşaltılar bu 

eziyeti gören Kürtler artık kendi haklarının verilmesinde ciddi adımlar beklemektedirler. 

Süreç hiçbir şekilde provoke edilmemelidir. 

 Ağrı olayı bir provokedir,  gerek medya da gerekse devletin üst düzey birimleri arasındaki 

çelişki, devletin yaptığına dair kanaatleri daha da güçlendirmektedir. Hem ticaret odası olarak 

hem de bölge insanları olarak olayların olmasını istememekteler, 6-7 Ekim olayları Batman’ı 

ve bölgeyi çok geri götürüldüğü kanaati vardır. Her iki taraftan da bu sürecin çözümünü 

istemeyenler vardır. Bunların devre dışı bırakılmaları gerekir. Sürecin başarısı, Türkiye’nin 

başarısı hükmündedir. Kürt halkı bu süreç içerisinde muhatap alınmalı, alınmazsa sonuçları 

çok kötü yerlere gidecektir. Huzur ortamında ticaret ve ekonomi gelişir, bölgeye gelebilecek 

yatırımcılar korkuyorlar, güven ortamının olmadığından farklı yerler yatırım yapmaktadırlar. 

Temennimiz ve arzumuz çözüm sürecinin biran önce başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasıdır.  

Anneler ağlamasın, artık savaş olmasın bu ülke savaşlardan çok yoruldu. Hasankeyf buranın 

bir tarihi yeri, böyle tahribat edilmesi herkesi çok rahatsız etmektedir. Bununla birlikte kötü 

bir imajı Batman’a yüklenilmiş durumundalar, barajın PKK için yapıldığı yaygın bir söylenti 

halk arasında senelerdir dolaşmaktadır.  Çözüm sürecinde HDP önemli bir taraf olarak 

görülmekte ve HDP’nın barajı aşması lazımdır.  Süreç bir rant sağlama olarak 

görülmemelidir. Artık gelinen son durum da Türkiye büyük ve gelişmekte olan bir ülke, bu 

tür sorunları ne kadar çabuk hallederse o kadar yararına olacaktır.  

BATMAN BAROSU:20.04.2015 

Batman Barosu’nun sürece dair görüşleri ve yaklaşımları hem süreç acısından hem de Kürt 

halkı acısında önemli açıklamalarda bulunuldu. Öncelikle çözüm sürecinde Kürtlerin ne 

istediğini iyi bilmemiz lazım, Kürtlerin en temel hakları olan Kürtlükleri Anayasal güvence 

altına alınması gerekmektedir. Bireysel ve topluluk hakları verilmeli, bunlar Anayasal 

düzende tanımlatılmalıdır. Anadilde eğitim toplumun en temel dinamiğidir. Anadilin 

konuşulması kamusal alanda da kendisini göstermesi lazımdır. Çözüm sürecinin sağlam 

adımlarla devam ettirilmesi ve cesur davranılması gereklidir. Devlet gerekirse özür dilemeli 

ve faili meçhulleri ortaya çıkarmalıdır. 

 Dünyanın en gelişmiş ülkelerine bakıldığında nasıl süreçlerden geçip bu durumlarına 

gelindikleri iyi bilinmelidir. Batılı ülkelerin bu derece ileride olmalarında en önemli 
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etkenlerinden biri geçmişleriyle cesurca yüzleşmekten kaçınmamalarındandır. Ülkemizde 

kaçınmamalıdır. Bu sorunların böyle devam etmesi ülkemizin zararınadır. Yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesi ülkemiz için daha faydalı olacaktır. Yereldeki idareler yerele daha 

hâkimdirler, burada bunların karar vermeleri daha doğrudur. Yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesi sadece Güneydoğu ve Doğu’ya yarayacak bir sistem değildir. Batı’nın da bu 

sistemden çok avantajları vardır. Örneğin Sinop’taki kurulacak nükleer santralin doğuya 

herhangi bir zararı yok, bilakis daha yararlı bir proje, lakin Sinop halkı için zararları 

bulunmaktadır. Yerel yönetimler eğer güçlendirilirse Sinop halkı buna izin vermeyecektir. 

Bunun için yerel yönetimlerin güçlendirilmesi olursa daha sağlıklı kararların alınacağı 

şüphesizdir.  

Çözüm süreciyle bağlantılı olarak bu tür adımların atılması, hem Türkiye’de bölgeler halinde 

bölünmüş olan 26 bölge daha yararlı kararlar alabilecek hem de Türkiye geneli bir istikrar ve 

ekonomik ve halkın katılımıyla oluşacak kararlar verilecektir. Çözüm süreci boyunca 

provokatörlerce yapılmaya çalışılan eylemlere halk karşı çıkmış, bir nevi bölge halkı barışın 

sağlanması ve ortamının bozulmaması için canla başla çalışmaya devam etmektedirler. 

  Son dönemde yapılmaya çalışılan Ağrı olayı da bir provokatörlerin devreye girdiğinin 

kanıtıdır. Kürt halkının en büyük korkularından biri yine Sürecin seçim malzemesi haline 

getirilmesinden korkulmaktadır. Bundan dolayı bölge halkı kendilerini canlı kalkan 

yapmaktadırlar ve bir soruna mahal vermemek için her gün kendilerini iki taraf arasına canlı 

kalkan yapıyorlar. Roboski ve benzeri gibi olaylar Kürt halkının sürece olan inançlarında 

ciddi kırılmalara sebebiyet vermektedir.  Ümidiz devletin süreci meşru bir zemine oturtması 

ve tarafların bir uzlaşıya varmalarıdır. HDP’ nin Uluslararası hukuk ve demokrasiyle alakası 

olmayan bu barajı aşıp meclise girmesi, çözüm süreci acısından da önemlidir. Son dönemde 

konuşulan Başkanlık sistemine değinilecek olursak, konuşulanların içinin doldurulması 

gerekilmektedir. 

 Oluşturulacak başkanlık sistemi nasıl olacak, içi nasıl doldurulacak bunun hakkında kamuoyu 

bilgilendirilmelidir. Başkanlık Sisteminin içinde çözüm sürecinin yeri nerde olacak, paralel 

bir şekilde yürütülecekse nasıl olunması gerekli olduğunu söylenilmesi lazımdır. Sürecin 

buraya kadar gelmesinde Kürt halkının barışı bu kadar sahiplenilmesi önemli bir faktördür. 

Sonuç olarak Kürt halkı süreçten ümidini kesmiyor ve kesen taraf da olmayacaktır. Kürt’ lerin 

bu hassasiyetleriyle oynanmaması çok tehlikelidir. Tarafların bir an önce somut adımlar 

atmaları gerekmektedir. Bu süreci bozmaya çalışacaklardan halk elbet bir gün hesap 

soracaktır. Demokrasi ve hukukun olduğu ülkeler de çatışma durumlarından kaçınıp, haklar 
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anayasal güvenceler altına alınmaktadır. Türkiye’nin de bir an önce bu adımları atmasını ümit 

ediyor ve bir an önce her kesimin de bir rahat nefes almasına çok ihtiyaç vardır.  

SİİRT VALİSİ:21.04.2015 

Siirt’in sosyolojik yapısı Kürt ve Arap halkında oluşmaktadır. Arap halkı 1990’lardan sonra 

Siirt’ten hızlı bir şekilde göç etmiştir. Göçerler (Koçerler) denilen Kürt nüfusu şuan da 

çoğunluktadır. Siirt, bölgenin diğer illerine göre çatışmanın az olduğu bir yerdir. Çatışmanın 

fazla olmadığı, demografik bir yapısı olan ilimizdir. 6-7 Ekim olayları gerek halkı gerekse 

idarecileri şoke etti. Olaylar şehirde tahribatlara neden oldu, 12 okul, 2 sağlık Ocağı, 1 çocuk 

bakımevi yakıldı. Bölgedeki fakirlik, geri kalmışlık örgütün tabanında ciddi bir genişlemeye 

sebebiyet vermiştir. Kobani olayları tabiri caiz ise Siirt’i sarstı diyebiliriz, bölge idarecileri 

kobeni olaylarını bir trafik kazası olarak algılamaktadırlar. Kobani olaylarından sonra 

herhangi bir olay oluşmadı.   

Siirt’in ilçesi olan Tillo’nun dini manada önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır. Tillo dini 

fonksiyonu olduğu için içine kapalı ve fazla içtimai konulara fazla karışmamakta ve bu 

fonksiyonunu kobani olaylarında gösterememiştir. Bölgedeki kanaat önderleri olayları 

yatıştırmada yeterli olamamışlardır. Çözüm süreci adıyla devletin uzattığı zeytin dalına 

karşılık, örgüt genişlemeye gitmiştir. Bundan sonraki oluşabilecek olası olaylara karşı devlet 

mercileri olarak tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Devletin içerisindeki hiçbir etnik grubun 

özerklik istemesi doğru değildir. Çözüm sürecinin başarılı bir şekilde nihayette erilmesi 

durumunda Siirt gibi bir yer çok turist alacaktır. Coğrafik konum itibariyle kapalı bir yer 

olması hasebiyle fazla gelişmeye elverişli olmamasına karşın, sürecin gerçekleşmesiyle cazip 

dini ve turistik bir yer haline gelecektir.  

Ulaşım imkânları iyileştirildiği takdirde ve çatışmasızlık durumu sağlatıldığı durumda Siirt’in 

önemli gelişmeler kaydedeceği düşünülmektedir. Çözüm sürecine bakıldığında ve tarafların 

istekleri göz önünde bulunulduğunda, halkın isteği temel maddeler verilmelidir. Bölge 

halkının hakları anayasal düzene oturtulmalıdır. Devlet olarak bölge halkının hakları pazarlık 

konusu edilmemeli ve artık anayasal düzeyde tanımlamalıdır. Gerekli adımların, gerek devlet 

(hükümet) gerekse örgütün atması lazımdır. Bu da bir gerçek ki, süreci hukuki acıdan bir çok 

farklı boyutlarda ele almaya çalışan gruplar vardır. Talepler konusundaki yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesi noktasında adımlar atılacaksa bile bunun bir yetki denetim mekanizmasının 

olması gereklidir.( Bilinç, üniversite gençlerinin dağa çıkma sebebi nedir?). 
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 Örgüt ciddi bir propaganda ile eğitim verim yakın bir gelecekte kurulacak kamu kurum ve 

kuruluşlarda yetkili kişiler olarak görevlendirilecek elemanlar olarak kullanılmasına dair 

görüşler bulunmaktadır. Bir diğer olası durum ise, üniversitelerde mobbingin uygulanılması 

durumu vardır. Üniversitelerde öğrenciler üzerinde fazla baskı ve zorlamalarda bulunarak, bir 

ötekileştirme durumu yapılıp öğrencilerin çözümü dağa çıkmakta bulma durumudur. Bu tür 

durumların olmaması gerekmektedir. Bir başka konu ise batılı tarzda yaşamaya çalışılması 

gerek yerel gerekse bölge halkını rahatsız etmektedir. Her şeye rağmen halk çözüm sürecini 

desteklemektedirler. Örgüt sempatizanları da çözüm sürecinin nihayete ulaşmasını 

istemektedirler lakin kendilerine bir alan bırakılması istemekteler ve şu an Siirt yerelinde 

herhangi bir sıkıntı yoktur. Halk rutin hayatına devam etmekte ve çözüm sürecinden ümitli, 

bir an önce başarıyla sonlandırılması gerekmektedir. 

SİİRT BAROSU:21,04.2015 

Çözüm sürecinde bölgede birçok farklı ses ve görüş söz konusu olmaktadır. Çözüm 

sürecinden bölge halkının beklentisi çokça fazladır. Temel inanç artık anaların ağlamaması ve 

çatışma durumunun olmamasıdır. Kürt halkının talepleri bulunmaktadır. Bu talepler şöyle 

sıralanabilir; siyasal talepler, Anayasal tanınma, Anadilde eğitim, statü belirsizliğin çözülmesi 

şeklinde sıralanabilir. Bu istekler dünyanın her yerinde olması gereken haklardır. Müzakere 

aşamasına gelinemeyen süreçte, Kürt kimliği tanımlanmalı ve Anayasal düzene 

oturtulmalıdır. Kürt halkının herhangi bir bağımsızlık talepleri bulunmamaktadır. Bu 

meseleye eğer Türkiye’nin demokratikleşmesi olarak görülmeye çalışılırsa, ya hep ya hiç diye 

bir şeyin olmaması gerekmektedir. Masanın etrafına oturanların olmazsa olmazları fazla 

yoktur. Mevcut faşizan yapının değişmesi lazımdır.  

Mevcut belirsizlik durumunda PKK’ nin silah bırakması imhasına kadar gidilmesi durumu 

vardır. 4 parçaya bölünmüş Kürdistan’ nın ortak misyonunu yüklenen HDP siyasal bir yapı 

olarak öngörülmeli ve önü açılmalıdır. Bölgede Arapların yapısı olası bir idari değişim önemli 

derecede Arapları belirsizliğe götürecektir. Çözüm süreci konusunda atılacak bütün adımların 

belirsizlikten ziyade saf ve gerçekçi bir şekilde olması lazımdır. Şu anda çözüm süreci ile 

oluşturulan çatışmasızlık durumu ve silahların susması gerçekten çok önemlidir. Sürecin 

gidişatıyla birlikte cesur adımlar atılmasından korkulmamalı ve hakikatlerle yüzleşme 

komisyonları oluşturmalıdır. Sürecin gelişimi noktasında devlet tarafından son atılan adım 

olan iç güvenlik paketi halkın gözünde samimiyet açısından güven testinden geçememiştir.  

İç güvenlik paketini polis ve kolluk kuvvetlere bu kadar yetki yüklemesi barışa giden yolda 

barışın ve huzurun tesisindeki anlam ve mantığı yok etmiştir. Sonuç olarak süreçten ümitli 
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olmak durumundayız, lakin son gelişmeler pek fazla süreçten ümitli olma durumunu 

bitirmektedir. Temennimiz çatışmanın ve savaşın bittiği günleri görmek, oluşabilecek 

herhangi yeni bir çatışma durumu daha büyük acıları ve tahribatları kendisiyle getireceği 

gerçeği bir daha barış ortamının sağlanması durumunu çokça zorlaştıracaktır. 

Burada değinmek istediğim bir konu var, Siirt’ten Şırnak’a gideceğimiz 21.04.2015 tarihinde 

saat 19.00 civarında yemekten sonra, Siirt’le Şırnak arası kestirme yoldan gitmeyi 

planlıyorduk. Rehberimize gelen telefonda, bu saatte gelmeyin güvenliğinizi sağlayamayız, 

yarın gündüz gözüyle gelin dediler. Bizde programımız aksamasın diye uzun yollu kullanarak 

(Hasankeyf, Midyat üzerinden), tahmini 4 saatlik yoldan vardık. Herkesin aklına ülkemin 

içinde jandarma nasıl güvenliğimizi sağlayamaz? Sorusu geldi. Daha sonra Şırnak DBP eş 

başkanıyla yapılan görüşmeler sonunda, başımıza bir şeyin gelmeyeceğini ve güvenlikleri 

sağlamaya çalışacağız, demesi ve yardım etmeye çalışması çok önemliydi. Bunu da bizatihi 

görmüş olarak aktarmak istedim.  

SİİRT TİLLO, ŞEYH BEDRETTİN, 21.04.2015   

Peygamberimiz (sav) efendimiz Allah’ın emirlerine uymamızı ve aramızdaki husumeti 

bırakıp birbirimizi kardeş olarak bilmemiz öyle yaşamamız gerektiğini söylüyor. 

Müslümanlar ise son zamanlarda birbirlerine kardeş olarak bakmak yerine birbirlerine 

düşman olarak bakıyorlar. Bu dinimizi tam anlamıyla yaşamadığımız ve din kardeşliğini tam 

anlamıyla yaşamadığımızdandır. İhtilafların sebebi de budur. 

Bir şey yapmaya çalıştığımızda düzelme oluncaya kadar mazlumdan yana olun mazlum hangi 

taraf olursa olsun tabii evvela ihlaslı olarak yapmaya çalışmalıyız çünkü Müslümanlar 

arasında dil ırk ayrımı yoktur. Onun için çözüm Müslümanlıktadır. Biz buradaki milletin 

kanaatine baktığımızda çok doğru çünkü önceleri çok eziyet zülüm görmüşler çok mağdur 

olmuşlar. Ancak şuan öyle bir durum yoktur. Eğer ki bir sorun varsa bunun çözümü yıkmakla 

kırmakla sorun çözülmez. Masada oturup sorunları çözmek gerekir. Kim bir Müslümanı 

öldürürse cehennem onun içindir. Cenabı Allah’ın gazabı onun üzerinedir. Bu yüzden 

birbirimize karşı kin beslemeden yaşamalıyız. 

Taraflar arasındaki sorunların çözümü İslam kardeşliği, ihtilafın nereden kaynaklandığını 

bilerek ortadan kaldırabiliriz. İyi niyetle ihlaslı bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. İstekler ne 

kadar çok olursa olsun Allah'a yöneldiğimizde İslam kardeşlik duygusunun hakim 

kılınmasıyla çözülür ve süreçte nihayete erer. 
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ŞIRNAK DBP EŞ BAŞKANLARI, 22.04.2015 

Türkiye’nin ve Türkiye halklarının çözüm sürecine çok ihtiyaçları vardır.30 yıllık bir 

mücadele veren örgüt piknik yapma durumunda değildir. Bir halkın taleplerini dile 

getirmektedirler. Sürecin bu döneminde 1990’lı yıllara dönülmek isteniyor gibi bir tavır 

içerisindedirler. Amed deklarasyonunda PKK’nin sınır dışı edilmesi aşamasında ciddi 

zorluklar gösterildi. Son dönemde çıkartılan iç güvenlik paketi ile bölge halkının çözüm 

sürecindeki hassasiyeti üzerinde çokça oynanma yapılmak istenildiği görülmektedir. Mevcut 

durumda barış sürecine aykırı davranılmaktadır. Ocak 2013’ten beri TSK’nın kırsaldan 

çekilmesi, PKK’nin de eylemsizlik kararıyla bir mutabakata varıldığı gerçektir. Şu anda 

bölgede gelişen gelişmeler barışın tabanına ters düşmektedir.  

,Devlet var olan durumda barışa hazır olmadığını açıkça göstermiştir. Kobane devriminde 

vefat eden 8 şehidimizin cenazesi Şırnak’a getirilmesine izin verilmemektedir. Hükümet 

çözüm süreciyle beraber var olan çatışmasızlık durumundan politik bir şekilde kendisini 

tutmaya ve hâkimiyet alanını kaybetmemeye yönelik tavırlarından vazgeçmelidir. Yandaş 

medya ve basın Türkiye kamuoyunu yalan yanlış haberlerle kandırmaktadır. Dolmabahçe’de 

mutabakata varılan 10 madde konusunda herhangi bir adımın atılmaması Kürt halkını tedirgin 

etmektedir. Güvenlik güçlerine böyle yetkilerin verilmesi ve halka şiddet ve zor kullanması 

halkın çözüm sürecine bakışını değiştirmiştir. Mevcut durumda barışın ve siyasetin önü 

kesilmiş durumundadır. Yapılacak değişiklikler ve atılacak adımların anayasal güvence altına 

alınması gerekmektedir. 

 Hasta ve yaşlı tutsakların hala koşullarında bir değişiklik yapılmaması ve birçoğunun 

aldıkları cezaların adalet ve hukukla yakından uzaktan alakası olmadığına karşın hala 

adımların atılmaması, devletin samimiyetsizliğini gözler önüne tekrardan sermektedir. Bu 

savaşta eğer 35 bin gerillanın yaşamını yetirdiği gerçeğini ve bunların ölmeleri bahasına 

verilen bu mücadelede gerçekçi ve dürüst olunması gerekir. İnsanların kanlarının üzerinden 

siyasetin yapılmaması gerekir. Kürt halkının hala meşru bir halk olarak görülmemesi çok acı 

vericidir. Seçime doğru gittiğimiz bu günlerde provokasyonlar oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylemleri bölge insanını çok tedirgin etmektedir. 

Roboski de yapılmak istenilenler çok derin manaya sahiptir. Roboski stratejik olarak çok 

önemli bir yer, Guney Kürdistan’a acılan kapı hükmündedir. Şırnak tümen komutanlığına 

Abdullah Baysal’ın atanması devlet gözünden sürece nasıl bakıldığının açıkça kanıtıdır.  

HDP olarak başkanlık sistemine bu kadar karşı çıkmasının sebeplerinden biri, Recep Tayyip 

Erdoğan’ın tekçi zihniyetine karşıdır. Tekçi zihniyete şiddetle karşı çıkan HDP meclis 
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kürsülerindeki yerini alması gerekmektedir. HDP’ nin barajı aşmaması durumunda kesinlikle 

barışı bozan tarafın olmayacağını bilmekteyiz. Bölgede bir diğer yanlış uygulama sistemi, 

koruculuk sistemidir.  Silahlı bir güç olarak oluşturulan sistem, 6 kişinin hayatını 

kaybetmesine neden olmuştur. Eline silah verilen kişiler en ufak bir durumda bölge halkından 

herhangi birisine silahı çekebiliyor ve bu da bölge de insanların birbirine düşmesine sebep 

vermektedir. Bunun için biran önce kaldırılmalıdır. Yeni korucuların alımı konusu ise devletin 

barışa değil savaşa hazırlanmaya çalıştığının göstergesidir. 

 6-7 Ekim olaylarında halkın eylemler yapması kobane’nin kazanılmasında önemli bir rol 

olmuştur. Oradaki halkın bizden birileri olduğunu ve yanlarında olunduğunun göstergesidir. 

Çözüm sürecinde Kürt halkının bu kadar direnmesi, senelerce görmüş olduğu katliamlardan 

kaynaklanmaktadır. 1992 nevrozunda 89 kişi sadece kafalarına taktıkları puşiler yüzünden 

katledildi. Bölge halkının bu kıyamlara tanıklık etmesi barışa ne kadar gerçekçi sahiplenişinin 

göstergesidir. Sonuç olarak devlet tarafından bir an önce çözüm sürecini ileriye götürecek 

adımlar atmasını beklemekteyiz, aksi halde çözüm sürecinin bozulması durumunda Türkiye 

eski karanlık günlere dönecektir. Çözümün ve barışın Türkiye’nin çok güzel yerlere 

getireceğinden hiç kimsenin şüphesi yoktur.   

CİZRE BAROSU:  22.04.2015 

Çözüm sürecinde son durum pekte iç açıcı değil, 3-4 yıl önceki heyecanı şimdi göremiyoruz. 

Türkiye’de artık halk siyasetin önündedir. Çözüm sürecinin bozulması durumunda ya ülke 

bölünmeye kadar gidecek, ya da 1990’lı yıllar gibi kıyımlar olacaktır. Türkiye’de gerçek 

mana da yurtseverlik olgusu bulunmamaktadır. Erdoğan’ın son dönemdeki konuşmaları, oy 

toplamak adına milliyetçi söylemler kullanması süreci ciddi manada baltalamaktadır. Bu da 

bir gerçektir ki çözüm sürecinin bozulması Erdoğan’ın sonunu getirecektir. Paralel yapı adı 

altında HSYK da değiştirdiği bu kişilerin yerine kendisine yakın adamları yerleştirdi. Yeni 

HSYK eskisinden çok daha kötü olduğu bir gerçektir. Seçimlerden önce provokasyonların 

olabileceğinden korkuyoruz ve sürecin kıymetinin bilinmesi lazımdır. 

 AKP’ nin birinci önceliği çözüm süreci değildir, başkanlık sistemidir. Recep Tayyip 

Erdoğan’ın başkanlığı ise bu ülkeye felakettir. En makul sistem yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesi zaruri bir sistemdir. Türkiye’de ki Türk kesimi sorgulama yapmadığı için biz 

bu haldeyiz, sorgulamaktan korkmamalılar, böyle yaptıkları için biz kötü onlar iyi 

oluyorlardır. 1985’ e kadar bu durum böyle devam etmezdi. Çözüm sürecine bugün itibariyle 

ümitli değiliz. Cemaatle kavgasından dolayı orduya çok yüz vermiş ve bu durumun böyle 

devam etmesi durumunda darbeye kadar gide bilineceğinden korkmaktayız. Türkiye de hukuk 
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konjonktürledir, kurumsallaşmamıştır. Mücadelenin veriliş amacı anadilde eğitim alma 

meselesidir.  Sorunun çözülmesi durumunda Türkiye’nin önünü çok açacaktır. Bölgenin 1. 

Derecede askeri yasak bölge olarak gösterilmesi bölgeden hiçbir verim alamamaktayız. Şu an 

da bir sivil sıkıyönetim vardır. Nihat Kazanhan’ın ölümü, çözüm sürecinden hala çocukların 

öldürüldüğünü gözler önüne sermiştir. Suriye’ de ki değişiklikler Türkiye’nin başını 

yakacaktır. Temennimiz hükümetin biran önce somut adımların atması ve sürecin 

halledilmesidir.  

MARDİN/MİDYAT SÜRYANİ KİLİSESİ:23.04.2015 

Şu anda Midyat yerelinde tahmini olarak 120 aile, Güneydoğu bölgesinde 200 aile 

bulunmaktadır.  Süryanilerin sayıları çok azalmaya doğru gidiyor. Barışı en çok isteyen 

kesimlerden biride Süryanilerdir. 2015 yılında dahi Süryani bir bireyin idari yerlere 

gelememesi çok acı vericidir. Yeni anayasanın herkesi eşit ve adil bir şekilde kucaklaması 

lazım, ancak bu şekilde barış süreci kalıcı bir zemine oturtulabilir. 28 yıldır Süryani 

kilisesinde görev yapmama rağmen herhangi bir lafzım yoktur ve memuriyet namına bir maaş 

verilmemektedir. Herkese seslenecek bir model alınıp bize giydirilmesi lazımdır. Dünyanın 

birçok yerinde bunların örnekleri bulunmakta ve herhangi bir sıkıntı olmamakta, bize de bir 

sıkıntı yaratmayacaktır. 

 Bizim hiç kimseden azlığımız olmadığı gibi, Türklerden de yoktur. Biz bu toprakların kadim 

halklarıyız, bunun için haklar yenilmemelidir. Şu anda Türkiye’ de bir anayasa 

bulunmamaktadır. Eğitim sisteminde bilinçli bir şekilde bizleri kötülemeye çalışılmaktadır. 

Lozan’ da eğitimi haklarımız bulunmasına rağmen, 1928’ den sonra bu haklarımız alındı. 

İran, Suriye, Kürdistan’ da eğitim dillerinde bizim konuştuğumuz dil vardır. Türkiye’ de 

olmaması çok ayıp bir durumdur.  Çözüm süreci içinde bizimde muhatap alınması 

gerekilmektedir.  

Türkiye’nin soykırım yıldönümü olması hasebiyle, sadece ABD’nin soykırım dememesi için 

kim bilir neler peşkeş çekildi. Çanakkale’ de hepimizin dedeleri savaşıp şehit olmasına 

rağmen, bizimkilere ne şehit denilmekte, ne de isimleri bulunmaktadır. Şu an bile radikal 

İslamcılar tarafından bir güvenlik problemi yaşamaktayız. Bizim isteğimiz tek bayrak tek 

sınır, çok dil çok dindir. Böyle şartlar yerine getirilirse hem Türkiye’nin hem de bölge 

halkının rahatlayacağına inanıyoruz. Biran önce barış adına adımlar atılmalıdır.  
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MİDYAT KAYMAKAMI, 23.04.2015 

Çözüm sürecine en büyük katkıyı gençlerin yapacağı kanaatindeyim, bütün sıkıntılar 

gençlerle ilişki kurulmamasından kaynaklanmakta, artık gençler adına onların gelecekleri 

hakkında başkalarının konuşulmasından çok rahatsızdırlar. Benim şahsi görüşüme göre şu 

anda Gençlik ve Spor bakanlığına 18 yaşındaki bir gencin geçmesini isterdim. Biz bile devlet 

refleksli eğitimler sonucunda bölgeye geldiğimizde pek fazla verimli olamıyoruz. Şahsım 

adıma bölgeye gelmekle çok değiştim, bir önceki görev yerim olan Mardin/Dargeçit’ te 

entelektüel gençlerin tavsiyeleri sonucu çok verimli faaliyetler oldu. Bir örnek vermem 

gerekirse, bir gün lise 3. Sınıf öğrencilerinin olduğu bir ortamda bana bir kız öğrenci dedi ki; 

neden bu arama noktasını kaldırmıyorsunuz, onun fikri üzerine oradaki arama noktasının çok 

mantıksız olduğunu gördük ve kaldırdık.  

Buraya gelen Suriye’ li misafirlerimizin kaldığı kamp, bana özel bir tedavi yeri olarak 

gelmekte, burada Allah’ a daha yakın görüyorum kendimi ve çok mutluyum. Türkiye 

genelinde 6 milyon TL harcanma yapılmıştır. Kişi başına 85 TL gıda tüketim yardımı 

yapılmadadır. Yezidilerin gelişiyle Avrupa devletleri desteklerini tamamen çekmiş 

durumdadır.  Yardım taleplerine rağmen herhangi bir cevap alınamamıştır. Kampta Şengal’ 

den 2800 kişi ve Suriye’den gelen 4000’ e yakın misafirimiz bulunmaktadır. Buraya gelen 

Yezidi misafirlerimizin düşünceleri burada Avrupa’ya gitmek için görmekteler fakat Suriye’ 

liler imkânlar olursa Türkiye’ de kalabileceklerini söylemektedirler. Zaho da 40 bin kişilik 

AFAD kampı bulunmaktadır. BM bir kere dahi buradaki Yezidileri ziyaret etmemiştir. 

Yezidiler bir daha dönmeyeceklerini belirtmekteler.  Herhangi bir çatışma durumu da 

bulunmamaktadır. Süryanilerin idea ettikleri güvenlik problemleri çok yersiz, DAİŞ ve 

sempatizanları bu bölge herhangi bir harekât alanları bulunmamaktadır.  

2013 demokratikleşme paketiyle 250 dönümlük bir alanı Süryanilere verdik. Bir diğer konu 

farklı etnik veya dini grupların devlet kurumlarına girememe noktası da, böyle bir şeyin 

olmaması ve devlet kurumlarına girmeleri gerekmektedir.  Kendi şahsım adına bir kamu 

kurumlarına girme yönünde talepleri olduğu durumunda kendilerine bir pozitif ayrımcılık 

yapacağımı da belirtmek isterim. Süryanilerin bu bölgeden göç etmesinden PKK etkeni de 

vardır. 

 Devletin PKK karşı yürüttüğü politikasında hem korucular oluşturup, hem de köyleri 

boşalttırması çok yanlıştır. Bu dönemde PKK’ye yemek verdiği gerekçesiyle köyleri boşaltan 

kişiler devlete en büyük kurşunu sıkmıştır. Eğer temizlenmesi gereken bir kir varsa bunu 

herkes temizlenmelidir. Bu saatten sonra gençlerin harekete geçmeleri gerekir, kendi 
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kendilerini yönetecek mekanizmaları kurmalılar, zaten büyük şehir yasasıyla Valilik ve 

Kaymakamlıklar sembolik olarak kaldı ve şuan Fiili özerklik var. Büyük şehir olmayan illerin 

de, bir sonraki seçimlerde büyük şehir olması beklenmektedir. Çözüm sürecinde bir askerin 

ölmesi yerine, dağdakinin ölmesi yerine bir dükkânın yakılmasını yeğlerim. 6-7 Ekim 

olaylarında eylem yapan tarafın ne isteğini, ne için yaptığını bilmiyoruz, bu olayları 

oluşturanları iç güvenlik paketini çıkartmaya çalışan mimarların işi olduğu 

düşünmekteyimdir. Sonuç olarak şu çok iyi bilinmelidir ki, çözüm sürecini kim baltalamaya 

çalışsa altında kalacaktır.  

MARDİN AŞİRET ÖNDERLERİYLE GÖRÜŞMELER,24.04.2015 

Mardin nüfusu olarak %83 Kürt, diğer geri kalan Arap ve diğer halklardır. Arapların hepsi 

Hanefi, Kürtlerin hepsi Şafii mezhebine tabidir. Estel denilen yerleşkede Araplar, eski 

Midyat’ta Kürtler yaşamaktadır. Bağımsız bir Kürdistan’ ın olabilmesi için Kürtlerin 

dinlerinden koparılmaları gerekecektir. PKK bir sonuçtur. Dünyanın herhangi bir yerinde 

birileri zülüm görüyorsa, birileri de onu savunacaktır. PKK olmamış olsaydı, bu demokratik 

acılımlar olabilecek miydi? Bizim dönemimizde okullarda Kürtçe konuşulamıyordu. Atılan 

adımlar PKK gölgesinden çıkmıyor, bunun aşılması lazım. Verilen haklar bir nimet olarak 

verilmemeli, haklar verilmelidir.  

Abdullah Öcalan’ın son söylediklerinde dine atıflar vardır. Dine karşı yakınlaşma vardır. PKK 

dini değerlere sıcak bakmaya gitmektedir. Bu halk mutlak olarak barış sürecine dahil 

edilmelidir. Kobane olaylarında ölen Hizbullah kesiminin taziye çadırı kurmayacağım 

demeleri, bir intikam alacaklarının göstergesidir. Batı bunu anlayamaz, ancak bölge halkı 

anlar. 30-40 yıllık sorun, 3-4 günde halledilecek şey değildir. Kim muhtarlıktan vazgeçti ki, 

süreçten rant sağlayanlar vazgeçebilsin, barış süreci platonik bir aşka benzetmek mümkündür. 

Ağrı’ da ki olayda askeri bir provokasyon olduğu düşünmekteyizdir. Hükümetin insan odaklı 

olmasıyla da bu durum bugünlere gelindiği gerçeği de vardır. Başka ülkede bir camii 

yaptırdığımızda çok sevinirken, Türkiye’de bir klişe yapılmaya çalışılsa hemen bir tepki 

verilmektedir. 

 Medyanın alakasız konuları gündeme getirmesi de çok içler acısı, örneğin 1994 buraya gelen 

TRT, bölgede PKK sorunu olmasına rağmen buradaki başlık parasını gündeme getiriyor, 

böyle olması batının kandırılmasına sebebiyet vermektedir. Şu an sürecin başındayız, 

samimiyetli olma yükü her iki tarafında omuzlarındadır. Her iki tarafta şu an yaptığı kendisine 

yarın avantaj kazandıracak konumlar aramaktadır. Sürecin içinde olup bitenlerden hiç kimse 

haberdar değildir. 3. Tarafın olmasını doğru bulmuyorum. Abdullah Öcalan’ın istikrarlı 
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duruşu ve Recep Tayyip Erdoğan’ın duruşu önemlidir. Başkanlık sistemi ve yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesi önemli, tartışılması lazımdır. Yeni Anayasa’nın oluşturulması 

lazım, bugün ki Anayasa tam bir krallıktır. Yerel yönetimle hem Ankara’nın yükü azalacak 

hem de doğru kararlar çıkacağına inanıyorum. HDP milletvekili Ayla Akat’ın anayasa 

değişikliği konusunda bir konuya şahsi olarak destek verip, sırf parti olarak hayır kararı 

vermiş olması da çok yanlıştır.  

Roboski de sivil insanların olduğunu bile bile bombalamaları bizi şok etti. Türkiye’de her 

kesim nasıl kazanımlarımı yükseltirim derdinde, lakin AK PARTİ bölgede ciddi bir kan kaybı 

yaşamaktadır. HDP’ nin barajı geçmesi için batıdan oy alması gerekmektedir. HDP barajı 

aşması durumunda HÜDA PAR’ ın 1-2 milletvekili çıkartabilir kanaatindeyim. Bir önceki 

seçimde AK PARTİ Mardin’ de 105 bin oy aldı, bu sefer bu kadar almayabilir. Sonuç olarak 

barışın ve çözümün bir an önce gelmesini hepimiz çok istemekteyiz.  

MARDİN DİCLE KALKINMA AJANSI, 24.04.2015   

Türklerin Kürtlerin Arapların ve Süryanilerin bir arada yaşadığı buranın Anadolu'nun en 

güzel yerlerinden birisi olmasını istiyoruz. Çözüm süreci ile Akil İnsanların Heyeti 

Ajansımızı ziyaret etti. Biz de Mardin Siirt Şırnak Batman illerinin sosyo-ekonomik 

durumlarını paylaştık. Ajansımızın yapısına değinmem gerekirse 4 ilin Valisi,4 ilin belediye 

başkanı, 4 ilin sanayii ve ticaret odası başkanı, (Mardin büyükşehir olduğu için) 3 ilin il genel 

meclisi başkanı ajansın yönetim kurulu başkanıdır. İkinci organı kalkınma kurumu ajansıdır 4 

ilden oluşan,  STK, Üniversitelerden, kamu kurumlarından toplam 100 üye bölge nasıl 

kalkınır diye tavsiye niteliğinde kararlar veren organdır. Yıl da iki defa toplanır.   

Kalkınma kurulu tavsiye verir Yönetim Kurulu karar veriyor, İcra Organ ajan genel sekreteri 

faaliyete başlar. Bölgesel kalkınma projeleriyle (Turizm İnşaat sekt. v.b) analizler 

hazırlıyoruz. İkinci birim olarak Mali destek ile projeler hazırlıyoruz sanayii alt yapısı 

belediyelerin alt yapısı daha iyi bir kent için karşılıksız hibe sağlıyoruz. Çözüm sürecinin 

başarılı bir şekilde sonlanması ile beraber bu bölgeler Ortadoğu'nun üretim bölgesi olur. 

HDP, Bölgenin belediye başkanları, Vali ile ajansımızın gayretleri ile ilin çeşitli sorunları 

aynı masada oturup bir araya gelemedikleri zamanlarda ajansımız sayesinde bir araya gelip 

çözüm üretiyorlar. 4 ilin kanaat önderleri dediğimiz en önemli kademesini ilin sorunlarını ve 

ilin kalkınması için hep birlikte bir arada 5.5 yıldır bu devam eden bir çalışma mevcuttur. O 

masada sadece ajansların projeleri tartışılmıyor. İlin sorunları ve çeşitli sorunlar da ele 

alınıyor. 2006 yılında bölge mahiyetinde bölünecek ayrılıkçı bir hava yaratıldı ve anayasa 
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mahkemesine gidildi. Bir kısım maddeler iptal edildi. Bu bölgede Anadolu da bin yıllık 

birlikte yaşama kültürü söz konusu farklı etnik ve dini kültürlerin bir arada bulunduğu yerdir 

özellikle Mardin ve Hatay. Ajansımızın ayrılıkçı bir politikası yok. Dicle Kalkınma Ajansı 

Sübjektif herhangi bir değerlendirmeyi kendisine yakıştırmıyor. Dicle Kalkınma ajansı olarak 

objektif olduğu sürece hiç bir parti ile herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bu bölgede birlikte 

yaşama kültürü mevcut umarım birlikte yaşama kültürü çözüm süreciyle birlikte barışçıl bir 

şekilde noktalarız. 

Türk askerinin hem de küt gençlerinin ölümü ülkeye ciddi bir şekilde zarar veriyor. Yanlış 

anlaşılma olmasın parasal boyutunun da önemli olduğunun bilinmesi gerekir. Elbette 

ölümlerin durdurulması çok önemli bunun üzerinde çalışıyoruz. İnsan kaybının yanında 

parasal kayınında çok olduğunun bilinmesi gerekir. İnşallah çözüm süreciyle birlikte ölümlere 

giden paranın bu bölgenin kalkınmasına ciddi şekilde katkı sağlar. Yerel yönetimlerin 

güçlendirilmeli ama mutlak manada üniter devleti zedeleyecek bir konuma gelmemesi 

gerekir. Çözüm süreci ile birlikte yasama üzerine kurulu olacak halkların hangi hakları elde 

edeceğini belirleyecektir. Yerel yönetiminde altını doldurulacak şekilde değerlendirilmeli. 

Ekonomik sosyal boyutlarının mutlak derecede konuşulması gerekir. 

Yerinden yönetimin güçlendirilmesi sadece bu bölgeye has bir destek olmamalı üniter tek bir 

devletten bahsediyorsanız Hakkâri’nin yerinden yönetimi güçlendirecek kadar Edirne'nin de 

yerinden yönetimini güçlendirmemiz gerekiyor. Yerinden yönetimin devlete zarar 

vermeyecek şekilde desteklenmesi gerekir. Batıdaki yatırımcıların doğudaki algılayışı 

medyanın olumsuz etkisiyle son derece olumsuzdur. Her şeyden önce Batıdaki Doğu algısını 

yıkmamız gerekir. Usul ve esasları yerine getirildiği sürece Objektif olunduğu sürece sorun 

yaşanmaz. Yerinden yönetim denge ve denetlemenin iyi kurgulanması gerekir. Sistem iyi 

kurgulandığında yerel yönetimin batı kamuoyundan gösterildiği kadar kötü bir şey değildir. 

ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI, 25.04.2015 

Çözüm sürecinde taraflar birbirlerini anlamaya çalışırlarsa bir sonuç ortaya çıkacaktır. Biran 

önce çözüme kavuşmasını istiyoruz. Şuan toplum çok ciddi gerilmiş durumdadır. HDP’ nin 

barajı geçmeme gibi bir sıkıntısının olmadığını düşünüyoruz ve geçmesi de lazımdır. Bu 

kadar halk mecliste temsil edilmelidir. Şanlıurfa’da AK PARTİ kan kaybetmektedir. HDP 

barajı geçmese erken seçime gidebilir. Koalisyonlardan artık korkmuyoruz, huzur istikrardan 

önemlidir. Ağrı olaylarında şok olduk, apaçık bir belirsizlik var. Türkiye’nin temel sorunu 

siyasi belirsizliklerdir. Bunun biran önce belirlenmesi lazımdır. Herkes kendisine yarayanı 
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yapmaktadır. Bu dönem MHP’den HDP’ ye oy verecek çok kişi var, Türkiye’de muhalefet 

sorunu var, muhalefet partileri bile HDP’ nin barajı aşmasını istemektedirler. 

 AKP geçmesini istemiyor, biz halen Genelkurmay’a çok inanıyoruz, Ağrı olayında teşekkür 

ediyorsa bunun sorgulanması lazım, PKK’ nin askerimizi vurduğuna inanmıyoruz. PKK 

doğuda korucular ve gayrı meşru iş yapanları istememektedir. Batıdaki yazar-çizerlerin 

doğudaki halk hakkında ahkâm kesmesi çok acı vericidir. Bölgede yapılmak istenenlerin 3. 

Ellerin eliyle yapılmaya çalışılmaktadır. Bölgede alt yapıyı hazırlamadan kaçakçılığı önlemek 

için kale kolların yapılması doğru değildir. Temennimiz biran önce barışın gelmesidir.  

ŞANLIURFA/MHP BAŞKANI, 25.04.2015 

Süreçle ilgili görüşleri parti olarak söyledikleri aynı yani böyle bir süreç kabul edilemez, 

bölünmeye götürür. Türkiye’de Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır. PKK bölgede arazi 

bazında tekel olmuş durumdadır. Halk tarafından Kürt sorunu yok, üst düzey siyasetçilerin ve 

örgüttün çıkardığı bir şeydir.  Halk tarafından sürece katılım yok, Kandil yönetmektedir. Bu 

hükümet ne zaman böyle sorunları dile getirdi, o zaman bu sorunlar çıktı. Ülkenin bir resmi 

dilli olması lazım, o da Türkçedir. MHP terör sorununu nasıl çözer? Kürt halkı ile PKK’yi 

ayırarak çözer, PKK ateist değerleri benimseyen bir harekettir. PKK’nin bitmesi için 

çatışmayla bir mücadele vererek bitirilebilir. Siyasi olarak hepimiz eşitiz, devletin bir tek 

yapısı var, herkes Türk’tür. Bunların hepsi Türkiye’yi zayıflatmak amaçlıdır. AK PARTİ ile 

bir Kürt milliyetçiliği doğdu. Kandil, İmralı, Hükümet üçgeni toplumu parçalamaktan başka 

bir şey değildir.  

Abdullah Öcalan’ın asılması konusu ise, MHP asılsın dedi, AHİM’ e başvuru sonucunda 

TBMM’ ye getirilen kararla milletin onayıyla asılmamıştır. Kürt öğrencilerin batıda saldırılara 

maruz kalması sadece batıda olan bir şey değil, burada da ay yıldız takan bir bayana da saldırı 

oldu. 1982’de yönetimdeki devlet, yaptıkları sadece Kürtlere olmadı ülkücülere de aynı 

şeyleri yaptı. PKK arazimizi silahla bizden alamaz. HDP’ nin barajı geçip geçmemesi bizim 

sorunumuz değil, ama herkes TBMM’de temsil edilmelidir. Şimdiki hükümet tarafından 

Kürtler kandırılıyor. HDP’ nin barajı geçemeyeceğini tahmin ediyoruz. AKP çözüm sürecini 

ihmal ediyor. Seçim endeksli bir şeyler yapmaya çalışmaktadır. Süreç bitmiştir. Sürecin 

bitmesi de MHP nin oy kazanacağına bağlamak mümkündür. Çözüm sürecinde OSLO 

Görüşmelerinde ne konuşulduğunu kimse bilmiyor, eğer halkın yararına ise neden halk 

bilgilendirilmemektedir.  
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HACI BEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI, 27.04.2015 

Hacı Bektaş’ın söylediklerini Rönesans’ılar bile 350 yıl sonra bulabilmişlerdir. Kendisi 

1300’lu yıllarda yaşamıştır. Horasan’dan gelen Hacı Bektaş, eğitimini Lokman Perenden 

aldığı bilinmektedir. Kapadokya bölgesindeki Rumları Müslümanlaştırıyor, gelişmiş bireyden 

gelişmiş topluma felsefesini benimsemektedir. Tanrı- insan-evren bir bütündür. Kendisine 

model aldığı Hz. Muhammed’dir. Tanrıdan geldik ve O’na döneceğiz felsefesiyle hareket 

etmiştir. Şeriat, peygamberi anlamak, ben ilmin şehriyim, Hz. Ali’de onun kapısıdır, şiarıyla 

Hz. Ali’ye bağlılıktır. Söylemek istediği şeriat, buğdayla samanı bir rüzgâr gibi ayıran 

adalettir. 

 En çok önem verilen bir başka konu ise kadın erkek eşitliğidir. Marifet kavramı önemlidir. 

Bilim ve akıl kullanılarak değişim sağlanmalıdır. En sonda İnsani kâmil olmak önemlidir. 

Alevi acılımı diye bir şey var mıdır? , aleviler tarih boyunca katliamlara maruz kalmıştır. Şu 

anda egemenliği eline alan bir grubun hükümleri sürüyor. Alevilerde diğer tüm çağdaş 

halkların istedikleri gibi bir yaşam tarzı istiyorlar. Alevilerin Allah’tan korkmuyorlar diyen 

kişiler çok yanlış yapmaktadırlar. Hz. Ali Türkleri İslamiyet’e çağırırken savaş yapmamıştır, 

serbest bırakmıştır. Biz herkesi dinleriz Hz. Ali hiçbir Türk’e Arap kültürünü dikte etmedi, 

herkes özgür olmalı, isteyen klişeye, isteyen camiye, isteyen cem evine gitmeli, aleviler bu 

olgunluğu beklemektedirler. Din dersinin zorunluluğu bir sorun, Atatürk’ten sonra din 

derslerinin zorunlu yapılması hiç iyi bir şey değil, din derslerdeki içerik Alevilikle 

uyuşmamaktadır. Alevi açılımında din derslerinin zorunluluğu dile getirilmemektedir. 

 Cem evlerinin ibadethane olarak tanımlanmasının istemekteyiz. Sivas katliamı konusunda 

sıkıntılarımız var. Katliamları yapanlar sonradan yakalanıp ceza alamamaları çok kötüdür. 

Hukuk devleti olmamıza rağmen bunların yapılmaması çok acıdır. Tekke ve Zaviyelerin 

kapatılması konusunda hoşnut değilim, batı Alev-Sünni çatışmasını çıkartıyor, yarın öbür gün 

Kurtuluş Savaşı’nı Yunanistan’a karşı katliam olarak nitelemeleri muhtemeldir. Empati 

yapılması lazım, diyanetin kaldırılması da doğru değil, başkalarının sesine kulak verilse sorun 

kalmayacaktır. Ülkemizin içindeki sorunlara başkaları taraf olmadan halletmeliyiz. Biran önce 

sorunların çözülmesini istiyorum. 
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ÖNERİLER 

Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezinin yapmış olduğu Güneydoğu illerinde, çözüm 

sürecinin gidişatına bakmak ve çözüm önerileri üretmek adına yapmış olduğumuz bu gezi, 

şüphesiz bize birçok katkısı olmuştur. Geziye gitmeden önce çözüm süreci hakkında daha 

ümitliydim, lakin bölgeyi gidip gördüğümden sonra ümidimden azalmalar olduğunu itiraf 

etmek isterim. Ümidimden azalmaların olmasına karşın, geziden sonrada her ne kadar azalma 

olmuşsa da hep ümit var olacağımı da belirtmek isterim. Bölgede yaptığımız görüşmelerden 

sonra çözüm sürecine, çözüm önerileri sunmak oldukça zorlaşmış durumda, çünkü bölge 

insanlarının çözüm sürecine olan güvenlerinde ciddi azalmaların olduğunu gördük.  

Tamimiyle ümitlerinin yok olduğunu söylemekte doğru değildir. Bölge insanı her şeye 

rağmen bu sorunun çözümünü istemektedir. Sürecin artık seçim malzemesi haline 

getirilmesinden bıkmış durumdadır. Hükümetin süreç hakkındaki söylemleri doğuda farklı, 

batıda farklı olması halkı sürece katılımını pasifize etmektedir. Gezi boyunca bölge insanının 

temel isteklerinin ne olduğunu anlamaya çalıştık. Öncelikli olarak bölgedeki halk Anadilde 

eğitimin yasal bir güvence altına alınmasını istemektedir. İkicisi yerel yönetimleri 

güçlendirilmesinin Türkiye’deki bütün halklar için gerekli olduğunu ve sağlanmasını talep 

etmektedir. Üçüncü olarak Anayasal değişikliklerle Türkiye’deki bütün halkların haklarının 

eşit ve adil bir şekilde verilmesinin önü açılmalıdır. Dördüncüsü legal siyasetin önünün 

açılması ve dağdakilerin siyasette girmelerinin zeminin hazırlanılmasını istemektedirler. 

Görüşmeler sonucunda istekleri bu şekilde sıralayabiliriz. Gezi boyunca devlet idarelerinde 

görev yapan kişilerle(Vali, Kaymakam) de görüşme imkânı bulduk. İsteklere olumlu bakanlar 

çoğunlukta diyebiliriz.  

Özelikle Anadilde eğitimin Anayasal güvence altına alınması ve Anayasal değişikliklerle 

bütün yurttaşların eşit haklara sahip olunması gerektiği konusundaki taleplere hemen hemen 

bütün devlet idarecileri tarafından da olumlu bakılmıştır. Çözüm sürecinin nihayete ermesi 

ülkemiz için çok olumlu durumları beraberinde getireceğinden güçlü bir kanaat vardır. 

Masaya oturan tarafların sürecin bozulmaması için ellerinden geleni yapması gerekmektedir. 

Çözüm sürecinin bitirilmemesi gerektiği bir yana, adımların atılması da bir o kadar önemlidir.  

Tarafların üç noktalarda dolaşmak yerine ortak bir taban üzerinden atılacak adımların 

oluşturulması çok önemlidir. Örneğin Anadilde eğitimin okullarda seçmeli dersler olarak 

konulması bir gereklilik olduğu gibi, Türkiye’de ne eğitim sistemine zarar getirecek bir unsur, 

ne de Türkçeye dez avantaj getirecek bir konudur. Bunların verilmesi durumunda Anayasal 
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güvence altına alınması da gerekmektedir. Türkiye’deki her toplumun gereksinimlerini 

karşılanması bir zenginlik olarak gösterilmelidir.  Eğer Kürt halkının talep ettiği Anayasal 

düzeyde tanınma ve yaşama hakları sağlansa, dağa çıkışların her Kürdün gözünde boşa 

düşeceğini ve dağdakilerinde artık itiraz edecek bir konunun kalmayacağı durumu oluşacaktır. 

 Bu tür bir sorunun sadece seçim zamanında veya bir geciktirme politikası yerine ülke 

genelinde olumlu imajlar oluşturulası gerekmektedir. Bu sorun ciddi manada Türkiye’deki 

bütün halkları germiş durumda, çünkü 30-40 yıldır devam eden bu çatışma ortamı her iki 

taraftan yeteri can almış durumundadır. Bu sorunun çözülmesi Türkiye’deki bütün kesimlerin 

istediği bir durumdur. Bu kadar zorlaştırılmaması gerekmektedir. Legal siyasetin yolları 

sonuna kadar kullanılması gerekmektedir. Eğer talepler Anayasal zemine oturtulursa, üçüncü 

bir tarafında olmasına gerek yoktur. Yerelde halk yönetimlere katılması, merkeze aykırı bir 

şekilde hareket etmemesi için önlemler alınıp yürütülmeye çalışılsa yararlı olacaktır. Böyle 

olması durumunda hem merkezin yükü hafifleyecek, hem de belli başlı bazı kentlere 

yığılmalar olmayacaktır. 

 Gezi boyunca bölge halkı ve yöneticiler yanlış algıyı kırmak için çok çabaladılar, isteklerin 

zaten olması gerektiğini defalarca dile getirmeye çalışıldı. Bu tür bir sorunu halk benimseyip 

çözülmesi için böyle gayret içerisine girmeleri takdire şayandır. Sürecin bozulmaması için her 

kesimin elini taşın altına koyması gerekmektedir. Taraflar arasında mutabakatın sağlanması 

ve bir an önce kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir.  Getirilmesi düşünülen başkanlık 

sisteminin içi doldurulması ve çözüm süreci adına neleri barındırdığı halka söylenmelidir. 

Bölge halkı sürece batıdaki toplumunda desteğini ve doğudaki vatandaşları anlamayı 

istemektedirler. Sürece her taraftan destek verilirse çözümü fazla uzun sürmeyecektir.  

Bunun içinde batıdaki halk bilinçlendirilmeli ve yanlış oluşmuş algıların yıkılması 

gerekmektedir. Yerel yönetimlerde halk yönetimde daha çok yer alacağı kanaati vardır. 

Seçimler olmadan adımların atılması hem hükümet tarafından iyi bir durum oluşturacak, hem 

de halkın gönlü rahat olacaktır. Bunun için buralara kadar getirtilen süreç tekrar sil baştan bir 

hal almamalıdır. Türkiye artık hem psikolojik men hem de ekonomik zarardan bir an önce 

kurtulması ülkemizin daha yararına olacaktır. Taraflar arasında kim daha çok bedel vermişten 

ziyade, artık çözüm için nasıl bir adım daha atıla bilir ona bakılmalıdır.  

Bir başka önemli konu ise; iletişimin hem doğu-batı arasında, hem de taraflar arasında 

sağlanamamasıdır. Bundan dolayı bir iletişim kopukluğu oluşmakta ve taraflar birbirlerini tam 

anlamıyla anlayamamaktadır. Bunun için gerek medya ve gazeteler, gerekse sivil toplum 

olarak daha çok kanallar servis edilmelidir. Üniversitelerde bu konular daha çok tartışmalı ve 
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bu Türkiye geneline yayılmalıdır. Akil insanlar heyeti bu bakımda önemli bir yer teşkil 

etmekteydi, sadece akil insanlar heyetiyle de sınırlı kalmamalıdır. Bu şartların oluşması 

durumunda çözüm süreci daha hızlı hallolacaktır.  

Çatışmanın olmadığı yerde gelişimin daha fazla olduğu bir gerçektir. Ülkemizde de 

çatışmaların olmaması ve bütün sorunların siyasi yollarla çözülmesi hepimizin ümit ettiği bir 

konudur. Sorunların olmadığı bir Türkiye’de çocuklarımıza daha güzel yaşamlar sunacağımız 

kesindir. Sorunsuz bir Türkiye için hepimiz elle ele vermeliyiz, tarihimiz boyunca birlikte 

birçok sorunun üstesinden geldik. Bunlarında üstesinden gelebiliriz. Çözümden yana Ümit var 

olmalıyız.  Gençler bu ülkenin varisleriysek, ülkemiz hakkındaki konular üzerinde çok 

tartışmamız lazım. Gelecekte güzel bir ülke için hepimiz cefasını çekmekteyiz, sefasını da 

birlikte görmek hepimizin hakkıdır. Raporumu bitirirken merhum Yaşar Kemal’in bu 

dizeleriyle bitirmek istiyorum; Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en 

güzel şiir barıştır. Barış için herkese emeklerinden dolayı, çok teşekkür ediyorum.  


