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SUNUŞ 

Öncelikle biz gençlerin fikirlerini önemseyen, karar alma mekanizmalarında söz sahibi 

olmamızı sağlayan, gerek kurucusu olduğu bu kıymetli proje için gereksede proje süresince 

tüm destekleri için Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin  (SASAM) Başkanı Sayın 

Süleyman Erdem Beyefendi’ye ve Başkan Yardımcısı Sayın Fatih Topsak Beyefendi’ye, 

SASAM ailesine ve katkılarından dolayı İçişleri bakanlığına teşekkür eder, şükranlarımı 

sunarım.  
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GİRİŞ 

Kürt Sorunu Nedir? Öncellikle bilinmesi gereken ve cevap bekleyen bu soruya en doğru 

cevabı bulmak için ancak sorunun merkezine inmekle mümkün olur. Kürt sorunu kimilerinin 

nazarında son 30-40 yıldır var olan bir sorundur. Asıl olarak 1845 yılında Osmanlı devletinde 

gerçekleşen ilk kürt isyanıyla başlamış olup  akabinde 29 isyan ile takip etmiştir.  Bu tarihten 

günümüze dek Kürt halkının aktif ve pasif eylemlerinin artarak devam etmesi, mücadelelerine  

meşru bir çerçeve kazandırmak amacıyla çeşitli biçimlerde varlıklarını ortaya koymuş ve 

bunu kabul ettirme yolunda çalışmalar yapmışlardır.  

1974 de kurulan ve kendisini Kürt halkının Ortadoğu’daki yegane temsilcisi olarak kabul 

ettiren PKK ( Kürdistan İşçi Partisi),  Bugün pek çok din ve etnik yapıdan insanın katılımıyla 

özellikle de 2000’li yıllarda artan şiddet ortamlarının büyük etkisiyle bilinçli katılımın artması 

ve halktan bazı insanların dağa çıkarak çözümü orada aramasıyla ve dış devletlerden de 

katılımları ve küçümsenmeyecek büyüklüklerdeki destekleri ile muazzam bir şekilde 

güçlenmiştir. 

Grafik 1.  PKK ya Katılımın Ülkelere Göre Dağılımı 
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Tabloda da açık olarak görüldüğü gibi PKK saflarına katılımın pek çok ülkede yoğunluk 

gösterdiğidir. Bu, aslında PKK’nın  Kürt halkı için önemli olmakla birlikte bir çok farklı 

millet için de önem arz ettiği yönünde düşüncelere kapılmanın kaçınılmaz olduğu 

kanıtlamaktadır. 
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Kürt halkının yoğunlukta olduğu Türkiye topraklarındaki mevcut durumları tarih boyunca 

gözlerden kaçmadı. Ortadoğunun bir çok ülkesinde yaşayan Kürt halkı kendi kaderlerini tayin 

ederken, Türkiye de bu koşulların sağlanmadığı yönünde çok fazla adım atılmadığını 

söylemek yanlış olmasa gerek. 

PKK, 1990’dan sonraki süreçte özellikle devletin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 

yaptığı faili meçhul cinayetlerinin sayısının gittikçe artması ve tabiri caiz ise toplu 

soykırımları yapmasının üzerine, kayda değer bir şekilde etkin olmaya başlamıştır.  

Eğer PKK bölge halkının büyük bir kesimi tarafından bu kadar sahiplenilmişse bunda yıllarca 

hükümetin bölgede uyguladığı yanlış politikların büyük bir rolü vardır. 

Bütün bu aktörleri göz önünde bulundurduğumuzda sorunun aslında ne kadar büyük ve 

toplumsal olduğunu görmekteyiz. Her ne kadar sorunu kabullenmeyip terör sorunuymuş 

yönünde algılar olmasına karşın asıl sorun Kürt halkının yaşadığı coğrafyadaki toplumsal 

sorun olmakla beraber Türkiye devletinin ana sorunudur. 

 Bu sorunun varoluşundan bu yana çatışmalar hiç bitmemiş ve bu çatışmalar da hem devlet 

kanadında  hem de PKK kanadında binlerce insanın yaşamlarını yitirmelerine sebebiyet 

vermiştir. Bunu rasyonel bir şekilde açıklarsak; 

Tablo01: 2007, 2008, 2009 ve 2010 Bilançosu (Sadece PKK ile Çatışmada ve Mayınlı Saldırılarda 

Verilen TSK Mensubu Askeri Personel Kaybı) 
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Ocak 1  1 1 1 - 2 - - - - - - 
 

Şubat -  - - 2 25 1 - - - - - - 
 

Mart 3  3 2 2 6 10 - - - 8 7 9 
 

Nisan 11  17 5 9 21 17 10 13 7 8 11 17 
 

Mayıs 7  16 17 7 14 20 12 12 13 17 16 24 
 

Haziran 12  25 31 13 6 13 10 3 6 20 26 58 
 

Temmuz 8  9 10 10 15 2 7 1 6 6 4 16 
 

Ağustos 10  15 35 10 18 10 6 7 4    
 

Eylül 4  6 8 10 14 5 7 11 8    
 

Ekim 13  37 30 6 25 48 3 - 1    
 

Kasım 3  5 - 1 4 9 - - -    
 

Aralık 1  1 - - 3 9 1 15 4    
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Tablo 02: 2007, 2008, 2009 ve 2010 Bilançosu  (Sadece PKK ile Çatışmada ve Mayınlı 

Saldırılarda Verilen Geçici ve Gönüllü Köy Korucusu Kaybı) 
 

 Şehit Yaralı 

2007 9 6 

2008 21 9 

2009 4 6 

2010 7 9 
 

Tablolarda da açıkça görüldüğü gibi sadece hükümet kanadından binlerce insan kaybının 

olduğudur. Kaybın bilançosunun ağır oluşu sürecin çözümünü kaçınılmaz kılıyor. Zira halkın 

daha fazla kayıp vermesini kimsenin istemediğini ve kaldıramayacağını düşünmekteyim. 

Maddi olarak da insan kaybından aşağı kalmayacak derecededir. Bazı açıklamalara göre yeni 

bir Türkiye nin inşa edileceğine yakın büyüklükte devasa harcamalarının olduğu yönündedir. 

Şimdilerde, Kürt sorunu temelli çözüm süreci nedir denildiğinde, bana göre çözümün aslında 

meselenin temelinde yatan ana sebebin nihayete ulaşması yolunda bugüne kadar  yapılması 

gerekenlerin yani Kürt halkının kimlik mücadelesinin meşru bir hal alması, temel haklarının 

anayasal düzenlemelerle verilmesi ve bu bağlamda bugüne kadar yapılan asimilasyon 

politikalarından vazgeçilerek, anadillerinin özgürce kullanılmasına zemin hazırlanması olarak 

tanımlanabilmektedir. 

Günümüz Türkiye’sine gelindğinde halkın bu sorun ve çözüm karşısında ne yazık ki sadece 

kulaktan duyma bilgilerle davrandıkları ve bu davranışların yarattığı çok üzücü sonuçlarını 

görüyoruz. Özellikle medyanın bölge hakkındaki yanlış ve eksik haberleri bölgenin yanlış 

tanınmasına neden olmuş bunun karşısında diğer halk bölgeye gelmek için iki defa düşünmek 

zorunda bırakılmıştır. Kamuoyunun yanlış bilgilendirmeleri bölge halkını ötekileştirme çabası 

ne yazık ki başarıya ulaşmıştır.  

Son zamanlarda gündemi en çok meşgul eden çözüm sürecine en önemli adım PKK lideri 

Abdullah Öcalan’nın 21 Mart 2013’te yayınlanan mektubu ile başlanmış ve AK parti 

hükümetinin de çabalarıylada,  bugün süreci desteklemeyen kişiler tarafından her ne kadar 

sekteye uğratılmaya çalışılsa da ülkemizin her kesiminde destek bulan süreç, halen devam 

etmektedir.   

 Sürecin,  mozaik bir yapıda bulunan bölge halkı için ne anlama geldiğini ve süreçten 

beklentilerini, bugüne kadar yapılan politikaların halk üzerindeki etkisini ve bizlere aktarılan 

bilgilerin ne derece doğru olduğunu öğrenmek ve bunun için süreç  gidişatı yönündeki 

görüşleri almak ve yerinde incelemelerle gözlem yapmak  üzere 17-27 Nisan 2015 
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tarihlerinde Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezince (SASAM)  gerçekleştirilen 

Üniversite Öğrencilerinin Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı’’ projesi ile başta SASAM 

Başkanı Sn. Süleyman Erdem ve Başkan Yardımcısı Sn. Fatih Topsak bey efendilerin ve  15 

farklı üniversiteden 25 öğrencinin katılımıyla 6 vilayette gerçekleştirilen projede  sivil toplum 

örgütleri, resmi kamu kurum ve kuruluşları, dini önderler ve bölgenin önde gelen insanları ile 

görüşmeler yapma fırsatı yaratmıştır. 

Bu görüşmeler süresince edindiğim izlenimlerden bağımsız olarak tarafların sürece 

yaklaşımlarını, görüşlerini objektif bir biçimde yazmaya gayret edeceğim. 

TARAFLAR 

Diyarbakır Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Sayan,’’ Açılım süreci ve gidişi hakkında değerlendirme 

yapılacak olursa tarihe inmek gerekir. Bu süreci anlamak için kimlik yapılanmasına bakmak 

gerekir. Osmanlı devleti zamanında Kürtler kendi kendini idare ediyordu. Cumhuriyet 

dönemine kadar ötekileştirme yoktu. Batı kamuoyu hak arayışlarını, demokrasi arayışlarını 

toprak bağımsızlığı arayışları olarak gösteriyor. Oysa bölgenin ayrılıkçı bir amacı yoktur. Son 

yıllarda bunu daha da iyi gösteriyor. Geçmişte yapılan yanlış asimilasyon politikaları 

yüzünden insanlar dağa çıktı. 

 Ortadoğu bu durumda iken çözüm süreci 77 milyon insan için tarihi bir süreçtir.  Süreç 

sadece hassas ve tarihi bir mesele olmakla birlikte zamana da bırakmak doğru değildir. 

Çözüm sürecini desteklemeyen ülkeler var, bunun içinde provakasyonlar yapıyorlar.  Ağrı 

olayı süreci bozmak adına yapılan son yılların en tehlikeli olayıdır.  Ağrı olayı için izleme 

heyeti olmalıdır. Bu heyetin işin içinde olması sağlıklı kararlar almasını gerekli kılar. Ve 

kamuoyu bilgilendirmesi yapılmalıdır. Cenazelerin artması toplumu şiddete götürür.  

Siyasetçilerin bu konuda hassas davranması gerekir. Bunun için ötekileştirmeler olmamalı, 

rasyonalite önemlidir. Çözüm süreci bitmemeli, bitemezde.  Çünkü bu süreçte iç içe geçilmiş 

bir yapı var. Sürecin sekteye uğratılması bile düşünülmemesi gerekir. Bu yüzden sürece hem 

Kürt hem de Türk vatandaşlarımızın sahip çıkması gerekmektedir.‘’ ifadelerini kullandı. 

Diyarbakır Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) 

DİTAM Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Kaya ve Başkan Yardımcısı Sn. Sedat 

Yurtdaş, ‘’  Barış süreci gerçekten Türkiye’nin ihtiyacı olduğu bir tartışma konusu olmuştur. 

Türkiye de yaşayan bütün aydınların, toplumun her kesiminin bir şekilde zaman içerisinde 
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sahipçıkacağı, güçlendireceği, bir yere taşıyacağı ve sonuç alacak bir noktaya getireceği 

yönünde kanaat taşıyanlardanız. Çünkü Türkiye cumhuriyetinin kuruluşundan bugüne 

yaşananlar başka bir alternatifin kalmadığını gösteriyor.  Bügun Kürt isyanlarına baktığımızda  

en önemlileri Şeyh Said, Dersim, Ağrı ‘dır  bütün bu isyanların ve son yıllarda yaşanan 

isyanları da dahil edecek olursak sürekli insan kaybına ve ortak değerler kaybına aynı 

zamanda da mali açıdanda kayıplara, ortak geleceğin katledilmesi adına  yılda birkaç milyon 

doların bu işe harcandığı bugğün kanıksamalar verilmiş durumda. Nerden bakarsanız 

milyarlarca dolar çatışmaya harcanarak böylece büyük bir zaman kaybı yaşanmış ve çatışmalı 

ortam da otuz yıldır yaşanmaya devam ediyor. 

 Son birkaçyıldır artık insanlar ölmüyor. Bütün bu süreçlerin katkı sağlandığına şüphe 

etmemek lazım. 

Kürtler, 1994 te Çiller’in başbakan olduğu  dönemde kuvvetler ayrılığı hiçe sayılarak, 

yasama, yürütme, yargı ortak bir kararla parlemento  dışına itilmiştir.  Dolayısıyla bugün 

gelinen aşama geççmişe kıyasla son derece önemli. Mecliste genel olarak bugün kürtleri 

temsil eden HDP, geçmiş yıllardaki uygulamalarından farklı bir yöntem kullanarak bağımsız 

adaylarla meclise girmek yerine parti olarak girmeye ve  %10 seçim barajını zorlamak gibi 

onun şüphesiz çevresine dönüp uygulamalarını göstermektedir. HDP parlementoya seçim 

barajını aşarak girecek, bu Kürtlerin bu ülkede bir taraftan daha çok hedefi olduğu anlamına 

da gelmektedir. Diğer taraftan da aslında AKP iktidarının 2002’den beri yaptığı pek çok şeyin 

yanında otoriteleşme yönünde, tek adam tek yönetici yönünde ve özellikle son zamanlarda 

süregelen başkanlık tartışmaları çerçevesinde çok tehlikeli bir dönemi arz ettiği, dolayısıyla 

bir anlamda Türkiye’deki değişimin, demokratiklemenin, çözümün belkibir anlamda 

dönüşümün partisi olma yönünde temel bir kanaat var.  HDP ye yönelik, NHP ve CHP yi de 

katacak olursak farklı kesimlerin doğrudan olmasa bile AKP iktidarına karşı barajı aşmak için 

bir zemin hazırlandığını görüyoruz.  

 Dolayısıyla bu süreç bir yandan parlemento düzeyinde, fikir düzeyinde çok sert tartışmalara 

sahne olurken, diğer taraftan Ağrı da olduğu gibi silahlı çatışmaya yol açacak tehlikeli 

gelişmelerin olduğunu görüyoruz.   Sürecin korunması son derece önemlidir. Çünkü 

önümüzdeki seçimlerde halkların iradelerini ortaya koyması aslında bir normalleşme süreci 

olarak da söylemek lazım.   

 Şimdiye kadar ki eğitim- öğretim anlayışı, ideolojik anlayış maalesef çok anormal kin 

yaratmış, bu anormallığın giderilmesi yönünde ancak demokrasi yönünde atılan adımlar, 

eğitim çalışmaları, yasal düzenlemeler, laik düzenlemeler, başta Kürtler olmak üzere halkın 
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dilinin kültürünün inkar edilerek örgütlenmelerini ve aynı zamanda yönetimde söz ve karar 

sahibi olmalarının önünün engellenmemesi gerekir.  

Süreçartık kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Sn. Cumhurbaşkanın kürt yoktur vb. Söylemleri var 

olan çatışma ortamını artırmaktadır. Dolayısıyla burda doğru adımların atılması süreci seçim 

propagandası olarak kullanılmaması bütün bunlardankaçınılarak doğru adımların atılması 

gerekmektedir.  Hukuka uygun yaşamanın etik bir davranış olduğunu aşılamak gerek. Son 

olarak J.J.Rousaeau’nun ‘’ Özgür ve eşit olmayan bir toplumda yaşamaktansa köle olup eşit 

bir toplumda yaşamayı tercih ederim.’’ Sözünün altını gizmek isterim ‘’ vb açıklamlar 

yaptılar. 

Diyarbakır Mahalli İdareler Derneği  

Şube Başkanı Sn. Ahmed Mikdat Güneş,’’   Türkiye topraklarında yüzlerce yıl boyunca farklı 

etnik kimliğe sahip insanların birlikte yaşadığı, savaşlarda omuz omuza verdikleri bir 

coğrafyadır. Cumhuriyet ilanından sonraki dönemde bu barış ortamı gittikçe yok olmaya 

başlamış ve bugün halen devam ediyor. Özellikle 6-8 Ekim olayları bakış açımın değişmesine 

neden oldu. 

AK Parti hükümeti çözüm süreci yolunda önemli ilerlemeler kaydetti.   Süreci destekliyorum 

Ama AK Parti iktidarının ötekileştirme politikası da var.  Halen Kürtler istedikleri noktaya 

gelemedi. Türkiye Kürt halkını içselleştiremedi, Kürtçe’nın ayrılığa neden olacağını 

düşünüyorlar oysa bizi birleştireceğine inanıyorum.  

Süreçle ilgili hem strateji hemde yargıvb. Yanlışların var oluşu hem sivil toplum hemde 

medya tarafında var olanın ötesinde gösteriliyor. 

Ekonomizden büyük bir payı terörle mücadeleye harcandı, bu büyük bir günahtır. Bölge 

sorunları ile ilgilenmediği için bugün Abdullah Öcalanın vereceği bir karar bakılıyor. Bua 

nlamda Öcalan tanrısallaştırıldı. 

 Gençlere sahip çıkılmadığı için zulümden kurtulmak için dağa çıkıyorlar, Marksist ya da 

Mao’cu bir anlayışı savundukları için değil. Bugün PKK dini yöndedeçalışmalarının olduğunu 

görüyoruz. Kürdistan bölgesinin Müslüman kardeşliği dertleri aynı değildir.   

Rus ordusu gelseydi, iki partinin verdiği yıkımı veremezdi.’’ İfadelerini kullandı. 
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Güneydoğu Genç İş Adamları Derneği (GÜNDİAD) 

GÜNDİAD Başkanı Sn. Hakan Akbal,’’Çözüm sürecine her kademeden kişi, kurum ve 

kuruluşun birlikte destek olması gereken bir mevzudur. Türkiye’nin ana meselesidir. 45. 

Cumhurbaşkanı tarafından başladığı için kendisine teşekkürlerimizi sunar, tebrik ederiz 

 Çözüm sürecinde İmralının dik duruşu ve Hakan Fidan’nın tutumu son derecede önemli. 

Seçimler demokratik olmalı ve demokrasi günlük hayata yayılmalıdır. Seçim süreci ve çözüm 

süreci ayrı değenlendirilmeli. Seçim sürecine çözüm süreci heba edilirse üzücü sonuçlara 

neden olur. Seçim süreci ve çözüm süreci ayrı birer dünyalardır. Koalisyon hükümetinin 

ülkeye katkısı pek sağlanmamıştır. Kim seçimi kazanırsa kazansın çözüm sürecine aynı 

hassasiyetle yaklaşılmalıdır. Ağrı olayındaki ana mesaj, oradaki halkın canlı kalkan gibi 

askerleri kurtarması idi bu takdire şayan bir harekettir. TSK’nın da bu olaydaki açıklaması ‘’ 

biz orda kardeşliği vurguluyoruz ‘’ oldu. 

 Çözüm süreci başarıya ulaşırsa, iş ve iş alanı engeli ortadan kalkar.  Diyarbakıra 6. Teşvik 

paketinde yer alıyor. Oysa en büyük teşvik barıştır.’’ dedi. 

Diyarbakır Halkların Demokratik Partisi(HDP) 

HDP Milletvekili Sn. Nursel Aydoğan:  ‘’ Barış Süreci Türkiye’nin sorunudur.  Ülkede 

yurtseverlik önemlidir.  Öcalanın muhattap alınması gerekir.  21 Mart 2013’te Abdullah 

Öcalan’nın mektubu ile 22 Mart da PKK’nın ateşkes ilan etmiştir. Fakat ateşkesin hükümet 

tarafından fiili olması, PKK’nın geri çekilme sürecinde etkili olmuştur.  

HDP’nin bu süreçteki aktif rolünü görüyoruz, fakat gerek Kobane gerek de yakın zamandaki 

Ağrı Olayın da çok sert çıkışları oldu.  Ne zaman sürecin çözümüne yönelik bir çalışma olsa 

bazı X kişiler tarafından süreci sekteye uğratmak için provakasyonlar yapılıyor.  

14 Temmuz 2011’deki Oslo görüşmelerindeyken Silvan olayının gerçekleşmesi. Ağrı olayının 

Silvan olayına dönüşmemesinin sebebi 25 askerin gönderildiği yerdeki gerillaların 

provakasyonu önceden sezmesi ve bunu önlemesi olmuştur. Müzakere süresin de Sekreterya 

tarafsız olmalı ve İzlenme Komitesi oluşturulmalıdır. Hakan Fidan yasası ile Öcalan ile 

görüşmelerin sivil açıdan da önü açıldı. Sn. Cumhurbaşkanı secimi ikinci planda tutmalıydı, 

bariş sürecini seçim sürecine heba edilmemeliydi bu Sn. Cumhurbaşkanı için tarihi bir hata 

oldu. 17-21 Aralık olayları hayal kırıklığına neden oldu. 

Dolmabahçedeki 10 maddelik bildirinin deklare edilmesi demokratikleşme adına önemli adım 

oldu. Cumhurbaşkanı MHP’den gelen oyları kaybetmemek adına hem Dolmabehçe 
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görüşmelerini hemde 10 maddelik bildiriy reddetti. Bu AK Parti ye oy veren Kürtler için 

hayal kırıklığına neden oldu. 

Başbakan seçimden sonra sürecin devam edeceğini söyledi. Biz mümkün olduğunca şiddet 

ortamından uzaklaşmaya çalışıyoruz. Kürt halkının tamamı sürecin çözümünden yanadır. 

Çözümün olmaması durumunda pek çok yüz dağa dönüktür. Son bir- iki yılda binlerce bilinçli 

katılımın olduğunu görmekteyiz. ‘’ şeklinde açıklama yaptı. 

Diyarbakır Demokratik Toplum Kongresi (DTK) 

Divan Başkası Üyesi Sn. Seydi Fırat ve Divan Başkan Üyesi Musa Farisoğulları,  ‘’Kürt 

sorunu Türkiye’nin temel sorunudur. Bugün Türkiye’nin tüm kesimlerinin çözüm süreci 

üzerinde algıları var. Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmelidir. 

Bugün Kürtler eşit vatandaşlık haklarına sahip değildir. Halkın bekletileri önemlidir. 

Öcalan’nın 2013 Nevroz’undaki mektubu süreç için önemlidir.   Çözüm süreci müzakereler 

ve diyaloglarla çözüm bulmalıdır.  Hükümet Dolmabahçeki 10 maddelik deklarasyonu daha 

somutlaştırılmadı. 

Mevcut durumda seçim baskısı çözüm süreci üzerindedir. Ağrı provakasyonu üç yıllık ateşkes 

sürecinden sonra kritik bir önem taşıyor. Bu olayda hükümetin payı var.  Sn. 

Cumhurbaşkanının sert üslubu gerginliğe neden oldu. AK parti on üç yıldır, 

anayasallaştırmada çevre ülkelere örnek olmalı. Kürt sorunu ağır tarihsel bir sorundur. Üç bin 

köyün yakılması, yıkılması dört milyon kişinin göç etmesi... vs. neden oldu.  Hükümet kendi 

yerel dinamiklerinin bile sürece sürmesini istemiyor.  

Barış ortamının sağlanmasından yanayız. Sorunun çözümsüzlüğü Türkiye geleceği açısından 

büyük sorunlar teşkil edeceğini düşünüyoruz. Karşılıklı oarak bir ateşkes devam etmeliydi 

Ağrı olayları süreçte samimiyetsizliğin belirtisidir. Bütün bunların sorumlusu aslından  ulus- 

devlet mantığının sürdürülmek isteyenlerdir. Roboski katliamı  ile Kürt Halkına gözdağı 

verilmek istenmiştir.’’ İfadelerini kullandılar. 

Diyarbakır Sanayi ve İş İnsanları Derneği ( DİSİAD) 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Akyıl,’’  Toplumsal olaylar,  iş-ekonomi-sanayi 

doğrudan etkiler.  Olaylarda tutarsızlık söz konusu. HDP açısından da çözüm süreci ciddi 

anlamda risk içeriyor. Savaş hem PKK hem de devlet açısından sürdürülemez. Çözüm, 

Kürtlerin toplumsal hakları ile ilgili yasal ve anayasal düzenlemelerin olması. Biz Kürtler 
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olarak kendimizi Türkiye’nin ortağı olarak görüyoruz. Süreçin şuan olduğu noktadan artık 

dönüş soz konusu olamaz. 

Bölgede yatırımı artırabilmek, iyileştirebilmek için insanlara süreci anlatmalı ve onları sürecin 

getireceği barış ortamına inandırmamız gerekir. 

Ağrı olayları gibi olaylar süreci sekteye uğratmak adına yapılıyor fakat başarılı 

olamayacakalardır.  

Topluma düşen çözüm sürecini zorlamak yani süreci sahiplenen herkes tarafından zorlanması. 

Bundan geri dönüşün çok büyük kayıplara, kaosa neden olacaktır. Bunu etkileyebilecek her 

türlü konsensüs potansiyeli olabilecek olaylardan durumlardan kaçınmak gerekir. ‘’ dedi. 

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) 

HÜDA-PAR Genel Başkanı Sn. Zekeriya Yapcıoğlu, ‘’ Kürt sorunu 19. yüzyılın ilk 

çeyreğinde ortaya çıkmış bir olaydır. Kesin çözümün olması gerekir. Sorunu şiddet ve terör 

sorunuymuş gibi çeşitli yaklaşımlar var.  Taleplerin farklı ve zor olması süreci zorluyor.  Yine 

de ileriye yönelik atılan adımlar var.  Sürecin devam etmesi için meşru taleplerin 

sağlanmasına bağlı olmakla birlikte tek taraflı talepler olmamalı.  

HDP’nin barajı aşması zor, çünkü kürtlerlerden aldığı oy oranı son safhada. Demirtaş’a göre 

HDP’nin barajı geçmemesi AK parti hükümetinin kaybetmesi ile sonuçlanır. Süreç aslında 

HDP’nin baraşı aşıp aşmasından çok PKK’nın aldığı tutumlara bağlıdır.  Biz her zaman 

doğruluğa hakka destek veririz bizimiçin memleket çıkarlardan önce gelir.’’  ifadelerinde 

bulundu. 

Batman Valiliği 

Batman Valisi Sn. Azmi Çelik, “Batman açısından baktığımızda eğer süreç olumlu 

sonuçlanırsa ekonomik açıdan önemli gelişmelerin kaydedilmesi söz konusu olur.  Çözüm 

sürecinden herkesin beklentileri var, fikir beyan ederken doruyu söylemeye yönlendirmek 

gerek. Türkiye çok farklı milletlere mensup insanlara sahip. Bunu göz ardı etmemek gerek. 

Son zamanlarda yaşanan Ağrı olaylarına gelindiğinde herkesin kendine göre yorumlarının 

olduğunu görmekteyiz. Bu olaylar çözüm sürecini sekteye uğratılmak istendiğini bildiren bir 

durum. Bu olaylardan tüm kesimden insanlar etkilendi ve mağdur oldu. Meseleyi kendimiz 

için. Geleceğimiz için çözmemiz gerek. 

 Çözüm süreci, insanları heycanlandıran samimi bir şekilde sonlandırılması gereken bir 

süreçtir.Bunu ötelememek gerekir.” ifadelerinde bulundu. 
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Batman Sanayi ve Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sedat Güneş,’’  Şimdiye kadar süreçle ilgili söylenenlerin 

yapılması gerekir. Sürecin başarılı bir biçimde sonuçlanmasını istiyoruz.  Biliyoruz ki bir 

yerde huzur yoksa orda hiçbirşey olmaz. 6-8 Ekim olayları buna örnektir.  Hükümet halkı 

kaale alırsa başarılı olur. Bizim için önemli olan insanlık, diğer bütün herşey ikinci planda yer 

alır. 

Süreçten ümidliyiz. Umut ediyoruz ki bir kaç oy için bu kadar hassas olan çözümsürecinin 

seçim sürecine heba edilmez. Zira bu vebalin altından kimse kalkamaz. Bu yüzden HDP’nin 

barajı geçmesi gerekir. Baraj AK Parti hükümetinin bir politikasıdır. Ne zaman süreç olumlu 

sonuçlanırsa o vakitte ekonomiden büyük gelişmeler kaydedilecektir.’’ yönünde açıklamalar 

yaptı. 

Batman Barosu 

Baro Başkanı Sn. Ahmet Sevin,’’ Kürt sorunu sosyolojik bir sorundur. Batıdaki halk,  Kürtler 

ne istiyor? sorusu karşısında cevap vermeye hazır hissetmiyor. Hiçbir devlet, parti, kişi vs. 

Kürtlerin temsilcisi olduğunu söyleyemez.  Kürtlerin kendilerini tanımlaması gerekir. Kürt 

haklarının anayasal güvence altına alınması gerekmektedir. Bu haklar bireysel olduğu gibi 

toplumsal hakları da içeriyor. Kanu hizmetlerinin alım ve veriminde ana dilleri 

kullanılmalıdır.  

Kimse bir toplumu tek başına temsil edemez. Bugün süreçle ilgili adımlar atılıyor fakat bu 

adımlar beklentilerin ötesinde gerçekleşen adımlardır. Bugüne kadar her süreç girişiminde 

provokasyonlar yapılıyor. Sürece tüm toplum sahip çıkmalıdır.  

HDP barajı geçmezse, büyük bir kaos olabilir. HDP barajı geçmeli yani mecliste olmalıdır, 

çünkü büyük bir halk kitlesinin temsilciliği yapmaktadır. ‘’ şeklinde beyanda bulundu. 

 

Siirt Valiliği 

Siirt Valisi Sn.Mustafa Tutulmaz ve Vali Yardımcısı Sn. Bahadır Yörük, ”Karışık bir nüfus 

yapısına sahip olan Siirt de 6-8 Ekim olayları beklenmeyen bir etki oldu. Türkiyede ayrılıktan 

yana % 3-4 oranında bir kitle var.  Kürt meselesinin çözümü için kimsenin müdahale etmesine 

gerek yok.   

Halkın talepleri arasındaki, Ana dilde eğitim alanında düzenlemeler yapılabilir, Yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesi de şeffaflık, hesap verilebilirlik ve mali denetim olursa, modern 
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dünya yapısında göre ülkemizde yapılabilir. Fakat mutlaka bir denetim aldında olmalıdır. 

Yetkiyi devrederken denetim mekanizasyonuyla birlikte olmalıdır.  

Çözüm sürecini halk benimsemiş hatta terörü savunan kişiler bile süreci destekliyor. Çözüm 

süreci normalleşmeye gidiliyor.” şeklinde açıklamalarda bulundular. 

Siirt Barosu  

Siirt Baro Genel Sekreteri Sn. Deniz Doğan, “Çözüm süreci ne olursa olsun başarılı olacaktır. 

Bunun için öncelikle; Kürtlerin siyasal talepleri karşılanmalıdır. Eşitlik bazlı haklar verilmeli, 

Ana dilde eğitim serbesleşmeli veYerel yönetimler özerk olmalıdır.  İlk önce bu taleplerin 

karşılanması gerekir. Kürtlerin bağımsız olmak gibi bir talepleri yok. Türkiyede bir statü 

meselesi var, genelde çözüm süreci konuşuluyor lakin yöntemi konuşulmuyor. Müzakereler 

yapılmalıdır. 

Kürt kimliğinin tüm yönleriyle tanınması gerekir. Çözüm süreci masasındaki talepler 

bunlardır. Eğer çözüm süreki PKK’nin silah bırakmasıysa bu masa başarılı olmayacaktır. 

Çünkü ne zaman PKK silaha ihtiyaç duymazsa o zaman bırakır. PKK silah bıraksaydı bu 

süreçte İŞID (Irak Şam İslam Devleti) Kobane’yi ele geçirecekti. Süreçten pek umutlu değiliz, 

bunun nedeni ise Türkiye de bir samimiyetsizlik ortamının var olmasıdır’’ diye belirtti. 

 

Şırnak Halkların Demokratik Partisi (HDP) 

HDP İl Eşbaşkanı Sn. Salih Gülenç, ‘’ Biz Sn. Abdullah Öcalan tarafından çözüm sürecine 

bağlıyız. Onun söylediklerini destekliyoruz. Fakat AK Parti hükümeti sürece hazır değildir. 

Çünkü süreci 1990’lı yıllardaki haline dönülmek isteniyor. AK Parti hükümeti çelişkili bir 

tutum sergiliyor, bir yandan insanlar ölmesin diyorken diğer yandan kendi insanlarını heba 

ediyor. 

Hükümet çözümsüzlük sürecini buraya getirmiştir.  Bugün sürece ters olan Karakol olmayan 

yerlerede karakol yapımlarına halen devam ediyor. Bir yandan da iç igüvenlik paketiyle 

operasyonlara çıkıyor. Evet sürecç için devlet ve örgüt arasında bir mutekabat olsun şuan var 

mı bilmiyoruz. Bu anlamda dağdaki gerillalarımız silah bırakıp gelsinler ama önce yasal 

güvencelerinin sağlanması gerekir. Çünkü genellikle gelenlerin hepsi tutuklanıyor. Eski İç 

işleri Bakanı Efkan Ala’nın, bizim çocuklarımız olan gerillaların şehit cenazelerinin 

Türkiye’ye girilmemeyecek kararının verilmesi sürecine yönelik umutlarımızı kırıyor. 
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Yaklaşık olarak iki buçuk yıldır süreç yönünde hükümet herhangi bir adım atmıyor. 

Dolmabahçedeki 10 maddelik bildiriye yönelik de bir çalışma yapılmadı. AK parti 

Hükümetinin tek amacı partisinin sürekli iktidarda kalmasıdır. AK parti hükümetinin sınırda 

uyguladığı politika doğru değildir. 

HDP’nin barajı aşacağına inanıyoruz, aşmazsa bile süreci bozan taraf biz olmayacağız. 

PKK’nın silah bırakması için uygun zemin yok. Ortadoğu gibi kurtlar sofrası olan bir 

coğrafyada silah bıraktığın gün yok olursun. Eğer PKK olmasaydı IŞID terörü bugün Antep 

de olacaktı. 

Hükümet eğer samimi olursa süreçte, kendi kendimize çözüm yaparız ve başka güçlerinde 

müdahalesine gerek kalmaz. ‘’ ifadeleriyle görüşlerini dile getirdi. 

Cizre Barosu  

Baro Başkanı Sn. Nurşirevan Elçi,’’ Sürecin başladığı günden beri halk olarak çok umutluyuz. 

Çözüm süreci ile ilgili yapılan açıklamalarda yer yerinde oynardı. Ne yazık ki Dolmabahçe 

bidirisi bizlerde aynı heycanı yaratmadı. 

 Sorun birbölge sorunu değil devlet sorunudur. Çözümün kaçınılmaz olduğunu herkes biliyor. 

Çünkü hem devlet hem de örgüt sürecin şiddetle devam etmeyeceğini anladılar. 

Eğer Recep Tayiğ Erdoğan’nın MHP den gelen oyu olmasaydı Dolmabahçe deklarasyonuna 

yönelik anayasal olarak önemli adımlar atacaktı. Ağrı olayı hem HDP ye hemde Kürt halkına 

karşı hazırlanan bir tuzaktı. Ama başarısızlıkla sonuçlandı.  

Başkanlık sistemini destekliyoruz, ama Recep Tayyip Erdoğan’nın istediği başkanlık 

sistemini değil çünkü kişisel bir hırsın olduğunu düşünüyoruz. Türkiye güvenliği bürokrasiye 

havale etmiş durumdadır. Süreci tek başına devamm ettiren Sn. Öcalan’dır. 

Cenazeler gelmeye devam ettiği sürece dağa çıkışlar artacaktır. Sürece yönelik umutlar 

gittikçe zayıflıyor.  Bugün Kürt gençliği, bugüne kadar babasının dedesinin haklarının gasp 

edildiğini biliyor, bunun için kendi haklarına bunun yapılmasına izin vermeyecekleri yönünde 

gözlemlerimiz var.  ‘’ şeklinde açıklama yaptı. 

Mardin – Midyat Mor Barksavmo Kilisesi 

Din Görevlisi Sn. Ayhan Gürkan, “Barış sürecini bizden daha fazla destekleyen bir halk 

yoktur, barışında ancak yeni anayasa ile olacağına inanıyorum.  
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Süryani halkının acıları aynıdır. Türkiye de Hristiyan olatak bütün vatandaşlık görevlerimizi 

yerine getirmemeize rağmen, devlet kurumlarında kadro alamıyoruz. Bu ülkede ötekiyiz. 

Oysa bu topraklarda kimsenin diğerinden üstünlüğü yoktur. Bu ülkede üvey evlat 

muammelesi görmemek için eşit bir anayasa gereklidir. 

Bize verilen hakların anayasa ile güvence altına alınması gerekir. Bu yüzdende Türkiyede 

yaşayan tüm insanlara eşit haklar sağlanmalıdır. HDP ve AK Parti hükümeti süreci 

taçlandıracaklardır. 

Türkiye ve Ortadoğudaki problemler bizim gayretimizle çözülecek, birileri savaşın devam 

etmesinden yana, biz öldükten sonra ne yapacağız vatanı” ifadelerini kullandı. 

Mardin - Midyat Kaymakamlığı- - Midyat Suriye Misafir Çadır Kenti 

Midyat Kaymakamı Sn. Oğuzhan Bingöl,’’ Türkiyedeki problemlerin sebeplerden birisi de 

gençler adına karar alıp uygulamaya çalışıyor olmamızdan kaynaklanıyor ve bu halen devam 

ediyor.  Burada edindiğim görüşler çerçevesinde sürecin olumlu sonuçlanacağı yönüdedir.  

Süryanilerle ilgile herhangi bir problem söz konusu değildir.  Süryaniler için gerekli bütün 

imkânlar sağlanıyor. Eğer onların bürokrasi yönünde talebi olmamışsa bunun hakkında 

konuşmamız yersiz olur. Bizim sistemimiz demokrasiden yana olmuştur. Burada iç içe geçmiş 

bir yapı mevcut. Zanaat ve ticaret burada Süryani halkının elinde bunu çok iyi yapıyorlar, 

müzikte de Kürt halkı ustalaşmış. Bir Süryani düğünde kürtçe müzik ile karşılaşmak gayet 

normal. 

Bölgenin en acı, trajik yönünün terörün masum olan herkesi etkiledi, köy boşaltmaları bunun 

bir örneği.   Devlet o köylerde güvenliği sağlamakla mükellefti. Eğer ortada temizlenmesi 

gereken bir kir varsa hepimizin kiridir.  

Çözüm herkes için bir başlangıçtır. 6-8 Ekim olayları benim için bir hayal kırıklığı olmuştur. 

Bu grup ne istediğini bilmiyordu. Süreci kim baltalamaya çalışırsa onun altında kalır.’’ 

görüşlerinde bulundu. 

Mardin Timurağaoğlu Aşireti 

Sn.Vedat Timurağaoğlu  ve Sn. Mehmet Timurağaoğlu,’’ Kürt sorunu ümmetçilik ile 

çözülebilir. Burada Kürdistan devletinin kurulması için dinle bütün ilişkilerin kesilmesi 

gerekir. Yani dinle tüm bağların koparılması gerek bu da büyük oranda imkânsızdır. 
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PKK aslında bir sonuçtur. Eğer PKK olasaydı ne olurdu?  Bu adımlar nasıl atılırdı? Halk 

olarak genellikle hiçbirimz Türkçe bilmiyordu, okulda anadilimiz de yani Kürtçe 

konuştuğumuzda şiddete maruz kalıyorduk. 

Halkın hepsi PKK ya destek vermiyor ama herkes silahların susmasından yana. PKK 

olmasaydı bu adımları AK partihükümeti atmazdı. İnsanlar kendi dillerinde konuşsunlar kendi 

kültürlerini yaşasınlar. 

Yaklaşık olarak dünyada 40-50 milyon Kürt var. Büyük çoğunluğuda Türkiyede. Burada 

ötekileştirmeden kabul edilmeliyiz. Bu sorunun çözüm bulması için insanlar arasındak bağı 

güçlendirmek gerek. Uzun yıllardır süren kayıplarımızı devlet İstanbul vs den insanları 

getirerek iki gülen yüzle çözüm bulamaz.  Türkiye sırtındaki bu kamburla devam edemez, 

barışın mutlaka inşa etmesi gerek. 

Ağrı olayında çelişkili açıklamalar var. Bu tür olaylar AK parti hükümetini zayıflatır.  Kürt- 

Türk halkları her anlamda iç içe geçmiş bir yapıdadır. AK Parti iktidarının insan odaklı insen 

merkezli politikası ile bu seviyeye geldik. Bugüne kadar bu coğrafyada Kürt olarak ezildik. 

Şuan olan süreçte birşeyler durduruldu ama taraflar eteklerindeki taşı dökmüyorlar, karşılıklı 

bir samimiyetsizlik ortamı var. Süreç var ama süreciniçinde ne var bilmiyoruz. Bu sorunun 

sadece tarafları Kürt-Türk halkıdır, başka güçler müdahil olmamalıdır. 

 Abdullah Öcalan’nın istikrarlı duruşu ve Cumhurbaşkanının tutumları süreç açısından son 

derece önemlidir. ‘’ şeklinde görüşlerde bulundular. 

Mardin Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 

DİKA Genel Sekreteri Sn. Tabip Gülbay,’’Çözüm süreci ayrılıklar üzerinde değil birliktelik 

barış üzerinde kurulmuştur. Bu anlamda ilk önce batıdaki yanlış algıyı kırmamız gerekir 

bunun da hemen olması beklenemez. Çünkü zaman isteyen bir süreçtir. Süreç başarı ile 

tamamlanmadan ekonomik iyileşme gerçekleşemez.  Süreç olarak insan kaybının yanında 

ciddi anlamda parasal anlamda kayıplar söz konusudur. 

Eğer çözüm süreci ile birlikte barışçıl bir hava yajakanırsa ekonomik anlamda da son derece 

önemli adımlar atılacaktır. Ayrıca Yerel Yönetimlerin güçlendirilmesi AB şartına bağlı olarak 

adımlar atılabilir. Yerel Yönetimlerin güçlendirilmesinde denge sağlanırsa, objektif olarak 

davranılırsa enbette önemli bir husustur. Tabi bunun altının doldurulması gerekir. Ekonomik, 

sosyal, siyasal vb. anlamda boyutlarının mutlaka çizilmesi gerekmektedir” diye belirtti. 
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Şanlıurfa Ticaret ve Sanati Odası (ŞTSO) 

ŞTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat İmamoğlu, “Yıllardan beri akan bu kanın 

durmadını istiyoruz. Bu anlamda 2012 den beri pek çok adım atıldı. Sosyal problemler bizi 

doğrudan etkiliyor. Eger HDP barajı aşmazsa kaos çıkmasından edişe ediyoruz. Baktığımızda 

HDP’nin barajı geçme ihtimali yüksek ve barajı geçmeside gerekir. HDP baraşı aşmazsa 

erken seçim yapılabilir.  

Huzur her zaman için istikrardan önce gelir. Ağrı olayında devletin farklı mercilerden farklı 

ve çelişkili açıklamalar geliyor. Belirsizlik ülkenin halkına hayırlı olmaz. Şu kesin ki 

Türkiye’nin siyasal bir problemi ve Türkiye de muhalefet sorunu var. Çözüm süreci için MHP 

den HDP ye oy verenler var. Bu hükümetin en sevdiğim yani üçüncü eli aradan çıkarması 

yönündedir.’’ dedi. 

Şanlıurfa Dügerli Aşireti 

Aşiret Ağası Sn. Nihat Yıldırım,’’ Hep barıştan taraftar olmuşuzdur. 2009 yıllından beri 

hükümet sürekli süreçten söz ediyor fakat herhangi bir adım atmıyor. Bu süreçte Güneydoğu 

Anadolu Bölgesine atanan memurlar öncesinde eğitime tabi tutulmalıdır.  Devlet benden 

birşey esirgememiştir fakat beni dışlamıştır.  

Sn. Cumhurbaşkanı bizleri ikinci sınıf olarak görmüştür. Cahil kalmak bizim suçumuz 

değildir. Buraya gelen subaylar bize psikolojik işkence uyguluyorlar. Evet, kürdüz ama 

terörist değiliz. Süreçten umutluyuz fakat Sn. Cumhurbaşkanı ve Sn. Başbakan sadece bir 

zümreyi muhattap alıyor, A yada B partisi muhattap almasın,  herkesi yani tüm halkı 

muhattap almalıdır. Unutulmamalıdır ki serbestlikten zarar gelmez.    

Savaş bitsin istiyoruz. Artık bu millet uyandı, oy için milletle oyun oynamasınlar. Biz 

bölgenin ayrılmasını istemiyoruz, sadece yasal haklarımızı istiyoruz.’’  dedi. 

Şanlıurfa Tüm Sanayi ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) 

TÜMSİAD Şube Başkanı Sn. Mehmet Sadık Sade,’’Akan bu kanın durmasını istiyoruz. 

Devlet politikaları bölge açısından önemlidir. Devlet bir kanun yaptığı zaman sahaya inilmesi 

lazım. Vekillerin, siyasilerin sahaya inmesi gerek. Sahaya inilmeden hiçbirşey yapılamaz. 

Büyük şehir demek Yerel Yönetimlerin güçlendirilmesi demektir. HDP barajı geçmezse kötü 

günler olur. Barajı geçmesi hepimiz için iyi olacaktır. Çözüm sürecinin nihayete ulaşması ile 

bölgeye ciddi anlamda ekonomik anlamda büyüyeceğini düşünüyoruz” vb. görüşlerini dile 

getirdiler. 
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Şanlıurfa Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

MHP İl Başkanı Sn. Mahmut Güneş, “Türkiye de Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır. Ve 

bölgedeki halk ve terör ayrımı yapılmalıdır.  Kürt aşiretlerin hepsi asimile edilmiş Türklerdir. 

Fikirlerde çatışmalar olabilir ama insanlar çatışmamalıdır. 

Biz süreci kabul etmiyoruz. Çözüm süreci için Kandil ile yapılan görüşmelerden halkın haberi 

yoktur. Hükümet bu olaya girdiğinden beri bu olaylar vardır.    

Biz HPP ile görüşüyoruz, HDP din olgusundan uzak oluşan bir yapıdır. Kim silaha 

başvuruyorsa bizim sorunumuz onunladır. Devletin bir kimliği vardır bunu doğru kullanması 

gerekir. Hükümet MHP den HDP ye gidecek oyları engellemek için süreci bozdu. 

Kürt milliyetçiliğinin artmasının nedeni AK Parti hükümetinin yürüttüğü politikalardır” 

şeklinde ifade etti. 

GEZİ İZLENİMLERİ 

İlk önce geziye giderken beklentilerimin çok ötesinde birşeyle karşılaşmadığımı belirtmek 

isterim. On günlük ziyaretler boyunca farklı insanları dinleme, görüşlerini alma ve süreç 

hakkındaki tutumlarını öğrenme fırsatı buldum. Anladım ki bir konuya balkodan bakıp nutuk 

okumakla öğrenilmediği gibi konuya çözüm de bulunamaz. 

 Yerinden yapılan gözlemlerin şahsım adına son derece olumlu katkıları oldu.   Ekip 

arkadaşlarımın bölgeye gelirken duydukları endişelerin yok olması, yıllardır medya tarafından 

aktarılan yanlış bilgilerin oluşturduğu önyargıları kırma noktasında da önemli bir gelişme 

olduğunu söylemeden geçmemek gerek. 

 Çözüm süreci hakkında yaptığımız pek çok görüşmede sürecin Türkiye için son derece 

önemli, hassas ve halklar açısından da bir dönüm noktası olacağı yönündedir. MHP dışında 

hemen hemen tüm tarafların ortak görüşü sürecin sekteye uğratılmadan bir sonuca 

bağlanmasıdır.  

Özellikle vurgulanan bir konununda seçim barajının adil olmadığıdır. Her ne kadar bazı 

taraflar HDP’nin barajı geçemeyeceği yönünde açıklamalar olsada, tarafların yaklaşık olarak 

% 70 kısmı HDP’nin barajı geçeceğine inanıyor ve desteklediklerini beyan ediyorlardı. 

Hükümet nezdinde PKK’nın silah bırakmasıyla herşeyin normalleşeceği gözüküyor. Lakin 

sorun terör sorunu olmaktan çıkıp toplumsal bir sorun olduğunu her görüşmelerde gerek 6-8 
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Ekim olaylarrında gerekse de Kobane olaylarında açıkça belirtilmiştir. Bu tür olayların 

sonuçlarının ne kadar trajik olduğunu hatırlatmamak gerek. 

Öte yandan görüşmeler boyunca özellikle son zamanlarda yaşanan olayların sürecin 

bozulmasını yönünde yapıldığını, ne zaman süreç için adımlar atılsa sürecin çözüme 

kavuşmasını istemeyen kişiler tarafından hem süreç hemde Kürt halkına karşı provakasyonlar 

yapıldığını dile getirdiler. Bu sürecin bazı kişilerin çıkarlarına ters olduğunu bu yüzden 

üçünkü kişiler tarafından işin içine çomak sokulduğunu söylediler. 

Çözüm sürecine gereken önemin verilmesi ve sürecin geri dönülmeyecek bir noktada 

olduğunu, sürecin devam edebilmesi ve olumlu sonuçlanabilmesi için hem devletin hemde 

sürece sahip çıkan tarafların samimi davranması gerektiği ve ortaya çıkabilecek her engelin 

birlikte aşılması gerektiği tekrar tekrar dile getirildi. 

Görüşmeler sırasında ekonomik kuruluşların hemen hemen hepsi süreç sonunda bölge 

ekonomisinin doğrudan Türkiye ekonomisinin büyük ölçekte gelişeceği yönünde beklentileri 

var.  Paranın hassas olduğu çatışma, savaş ortamını sevmediğini bu yüzden istenilen ortam 

sağlanmazsa kaçacağının altını çizdiler. Ayrıca bugüne kadar terör vb. konulara harcanan 

büyük meblağlardaki paraların Türkiye açısından büyük bir kayıp ve israf olduğunu belirttiler. 

Bölgenin turizm açısından zengin bir potansiyele sahip olduğu gördük.  Gerek yeraltı gerek 

doğal tarihi yapılar gerekse de toprak verimliliği açısından da küçümsenmeyecek derecede 

bölgenin zengin oluşu, kullanılabilmesi durumunda devasa büyüklükte para getireceği 

aşikârdır. 

Program boyunca birçok ilde bize eskortların eşlik etmesi açıkçası her an birşey olacak 

kaygısının aslında yersiz olduğunu, Siirt den Şırnak’a intikal ederken jandarmanın 

güvenliğimizi sağlamayacaklarını yanlız gittiğimizde aslında güvenli olduğuna net kanaat 

getirdim.  

Ayrıca sivil halk ile yaptığım görüşmelerde en çok söylenen şeyin hükümetin süreci çözme 

amacında olmadığını, sadece iktidar kalma yolunda kullanıldığını söylediler. Halkın süreçten 

ciddi anlamda beklentilerinin var olduğuna şahitlik ettim. Çünkü artık kimsenin cenazeleri 

kaldıracak güçlerinin kalmadığını sorunun ta başından itibaren verilen maddi ve manevi 

kayıpların artmasını istemediklerini açıkladılar.  

Bölge halkının ana talepleri kendi dil ve kültürlerinin yani kimliklerini özgürce yaşayabileceği 

bir barış ortamının sağlanması yönündedir.  Tabi bunların anayasal çerçevede güvence altına 

alınması gerektiğinide vurguluyorlar. Ek olarak pek çok defa medyada açıklanan bilgilerin 
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çok ötesinde çözüm sürecinden Kürtler için bağımsız olma veyahut özerklik istemlerinin 

görülmediği tarafların samimi açıklamalarında saptanmıştır. 

Ayrıca çözüm sürecine batıdaki halkın henüz hazır olmadığı yönünde duyumlarda mevcut. 

Bugün süreç için hembatı halkının hemde bölge halkının herşeyden önce birbirlerini 

kabullenme adına yetkililerce herhangi bir adım atılmamış. Oysa süreci halk ne kadar 

sahiplenirse o kadar çabuk çözüleceğini pek çok görüşmede vurgulandı. Aslınde siyasilerin 

değil halkın muhattap alınması gerektiği her defasında görüşmelerde söz konusu oldu. 

Bu kadar hassas bir sürecin seçimden sonraya bırakılması yaptığım izlenimlere göre elbette 

büyük bir hatadır çünkü bilinmesi gereken bir şey var ki çözüm sürecinin acilyeti seçim 

sürecinin acilyetinin önünde olmasıdır. Tüm tarafların en büyük korkusunun da çözüm 

sürecinin seçim sürecine heba edilmesi. Böyle bir durumda Türkiye kendini eliyle kaosun 

kollarına ittiğinin resmi kanıtıdır.  

Bugün süreç adına kim bir adım atarsa geleceğine doğru biradımın olduğu nettir. Çünkü bu 

ülke hepimizin, birlikte kurduğumuz bu ülkede ayrı gayrı olmadan kardeşçe ve barış içinde 

yaşamanın mümkün olduğunu sürecin nihayete ulaşmadan halkın el birliği ile herkese 

gösterebileceği kanaatine sahip olmama vesile oldu. 

ÖNERİLER – NE YAPILABİLİR? 

 Çözüm süreci içselleştirilmelidir, yani sadece bir iki müzakere ile bırakılmamalıdır. 

Günlük hayata taraflar tarafından yaymalıdır çözüm yolları aranmalı uygulanmalıdır.. 

 Sürece samimi ve temkinli yaklaşılmalı, kaos ortamına mahal verilmemelir. 

 Gerek devlet yetkilileri gereksede siyasi kimlik taşıyan kişiler sert üsluplarından, 

gerginlik yaratabilecek söylemlerden vazgeçmeli, daha yumuşak bir şekilde siyaset 

yapılmalıdır. 

 Halkın beklentilerine önem verilmeli, halk ile birlikte sürece devam edilmelidir. 

 Batı kamoyunun bölgeye karşı olan yanlış algısı yok etmek için çalışmalar 

yürütülmelidir. 

 %10 seçim barajı kaldırılmalı, partilerin daha demokratik bir şekilde meclise 

girmelerinin önü açılmalıdır. 

 Halkın talepleri dinlenmeli, ortak bir çözüm bulmak adına ciddi müzakereler 

yapılmalıdır. Taleplerin tek taraflı olmadığına dikkat edilmelidir. 

 Daha objektif kararlar almak için bölgeye gidilmeli, halk ile istişareler yapılmalıdır. 
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 Diyalog süreçleri son derece önemlidir, belki bzi bugün bu hale getiren şeyin 

aramızdaki iletişim kopukludur. Bu kopukluğun giderilmesi yönünde çalışmalar 

başlatılmalıdır. 

 Kürt halkının kimliği her yönüyle kabul edilmeli ve anayasal güvence altına 

alınmalıdır. 

 Ana dilde eğitimin önü açılmalıdır. 

 Eğitim düzeyi yükseltilmeli, iyileştirmeler yapılmalıdır. 

 Dini dersler seçmeli olmalı, din kişilere dayatılmamlı ve siyasete alet edilmemelidir. 

 Türkiye vatandaşlarının tümüne kendi dinlerini yaşama özgürlüğü tanınmalı ve 

anayasaa düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Anayasa da geçen tek millet ifadesi değiştirilmeli, ırkçılık bazlı ifadeler 

kullanılmamlıdır. 

 İç güvenlik yasasında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Bölgeye atanan memur vs. kişilere bölge hakkında bilgilendirmeye yönelik eğitimler 

verilmelidir. 

  Ekonominin büyümesi adına sistemli, tabanı kuvvetli politikalar yürütülmeli, 

ekonomik gelişmenin düşük olduğu şehirlere öncelik verilmeli, teşvik paketleri 

kapsayıcı nitelik taşımalıdır. 

 Ülkenin dört bir yanında ülke vatandaşlarının tamamının güvenliği sağlanmalıdır 

Sonuç olarak yapılabilecek tüm politiklarda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirecek 

çalışmalar adına ülke halklarının tamamını hazırlanması gerekmektedir. Kimsenin kimseden 

üstün olmadığı demokratik ve özgürce vatandaşların haklarını kullanabilecekleri bir Türkiye 

için gerekli bütün koşullar sağlanmalı, bunun altyapısının sağlam temellere oturtulması 

gerektiği kabul edilmelidir. 

 Unutulmamalıdır ki bir ağacı sağlamkılan kökleridir. Eğer köklerinde bir çürüme olursa ağaç 

kurumaya mahkum olacaktır. Bu bağlamda hükümet, vatandaşları ile sağlam diyaloglarla 

ülkelerinin geleceğini inşa etme yolunda samimi ve kararlı adımlar atmalıdır. 
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