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ÖNSÖZ 

Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi' ( SASAM) nin önderliği ve İçişleri Bakanlığı 

Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın desteğiyle ''Üniversite Öğrencilerinin Karar Alma 

Mekanizmalarına Katılımı Projesi'' kapsamında Türkiye genelinde 15 farklı üniversiteden 25 

üniversite öğrencisinin 17-28 Nisan tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne 

(Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa ) ya yönelik olmak üzere 

gerçekleştirdiği bir projenin raporudur. Bu projede, gezide ve raporun hazırlanmasında emeği 

geçen başta Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) nin başkanı Süleyman 

ERDEM’e ve gezi boyunca maddi ve manevi destekler sunan SASAM Başkan Yardımcısı 

Fatih TOPSAK’a ve gezi boyunca bizlerle hemhâl olan saygıdeğer arkadaşlarıma 

teşekkürlerimi sunuyorum. 
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GİRİŞ 

Türkiye’de son zamanlarda gündemin nirengi noktalarında bulunan ve hâlâ çözülmeyi 

bekleyen adının ‘çözüm’ olması ve bu çözümün isminden de anlaşılacağı gibi bir ‘süreç’ 

dâhilinde asıl çözüme kavuşacağını bas bas bağıran ‘ Çözüm Süreci’nin, bölgede nasıl 

işlediğini ve hangi aşamalarda olduğunu, yakinen yerinde incelemek ve bir nebzede olsa bu 

sürece katkıda bulunmak için hazırlanmış bir rapordur. 

Bölgede yapmış olduğumuz gezide beni en çok etkileyen ve sizlerle paylaşmak istediğim 

belirli kısımları şu şekilde bildirmek istiyorum: 

1.Mardin –Midyat Kaymakamı Sn. Oğuzhan BİNGÖL ile Yapılan Görüşmeden: 

 Sayın kaymakamımız bizleri, bölgede bulunan çadır kentte misafir etti. Bu kamp benim 

kendimi Allah'a en yakın hissettiğim yerdir. Boş vakitlerimi burada çadırlardaki insanlarla 

hemhâl olarak geçiriyorum. Sizin gelmeniz bizi umutlandırdı. Çözüm sürecinin başarıya 

ulaşacağına kanaat getirdim. Devlet ve birey ilişkisine değinildikten sonra bir bölgeye bir şey 

verilirken o bölgeden bir şeyler almanın gerekliliği belirtildi. Oradaki tavsiyeler sonucu 

verilen kararlar bizim ne yapmamızı belirliyor.  

Bölgede bulunan Suriye mülteci kamplarında, Suriyeliler ve Ezidilerin herhangi bir çatışma 

ya da negatif bir olgu içerisinde oldukları vâki midir sorusuna: 

-Öyle bir şey olmamıştır, Ezidiler buraya gelirken onları Suriyeliler karşılamıştır. 

Bölgedeki bu sorunlar ancak Midyat’a Hristiyan kaymakam da atandığında çözülür denildi. 

1960’larda burada Süryani göçleri hayalle başladı. Bölgenin lokomotifi burada Süryanilerdir. 

1960’da ki Avrupa hayali, buradaki grupların Avrupa ’ya gitmesine sebep olmuştur. Bölgeye 

dönüşler sadece sılayı rahim cinsinden olmuştur. Burada  Kürt , Arap, Süryani, Türk köyleri 

vardı. PKK köy boşaltıyordu.  Buradaki ölümler masum olan kim varsa bölgedeki herkesi 

etkilemiştir. 

Çözüm bir başlangıçtır. Başlangıcı çözüm ile yapacağız. Bölgede PKK’nın varlığı sebebiyle 

köy boşaltmaları olmuştur fakat boşaltılan kişiler neden istihdam edilmedi sorusu cevap 

beklemektedir. 1980’lerde hakim, savcı, başçavuş herkes hesap verdi. 

Bir bölgede devlet yoksa eli silahlı gelen kimse her evden yemek alabilir. 

Temizlenmesi gereken bir kir varsa hepimizin kiridir. 
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Soru:  Suriyeliler ve Ezîdilerin geleceğe yönelik nasıl bir planları var? Türkiyede mi kalmak 

istiyorlar yoksa kendi memleketlerine geri dönmek mi istiyorlar? 

Cevap : - Ezidiler burayı Avrupa’ya gitmek için kullanıyorlar. Suriyeliler ise Türkiye de 

kalmayı düşünüyorlar. Suriyelilerin geçici korunmaları mevcuttur’’. 

BM buraya geldiğinde Ezidileri ziyaret etmedi. Bunlar bizim sorumluluk alanımızda değil 

dediler. Ezidiler geldikleri yere kesinlikle dönmeyecekler. 

Soru: - Kaymakamlık kurumunun Midyat’ta nasıl bir konuma sahip ve bölgede nasıl çalışma 

faaliyeti sürdürüyor? 

 Cevap: -Eğer yetkili bir konumda olsam Kaymakamlık kurumunu Midyat’ta kapatırım. 

Buradaki halk kendi kendilerini yönetecek mekanizma olsun istiyorlar. Büyükşehir yasası ile 

Kaymakamlık temsili oldu zaten. 

6-7 Ekim olayları ile ilgili olarak ise; 

Bu olaylar benim dünyamda bir kırılma noktası olmuştur. “Hiçbir şey ölümü haklı kılmaz” 

felsefesi ile bakmak gerekir. Keynesci yaklaşımın olması gereklidir. Dağda şehit 

olmasındansa düz ovada dükkânlar yıkılsın. On sekiz askerin şehit olmasındansa elli 

milyonluk evler yıkılsın. 

İç güvenliğin mimarı 6-7 Ekim olaylarının failleridir. 

 Soru: - Siz daha yetkili üst konumlarda olsaydınız bölge için neler yapardınız ? 

Cevap : - Pozitif ayrımcılık yapardım. 

 Diyarbakır havzasını denize kavuştururdum.  

İnsana, bu dünyada yaşamak ve değerlerini yaşatmak adına ne gerekirse onu yapardım. 

Ölmek gerekirse ölmeyi tercih ederdim. 

Fedakârlıkların artırılması gereklidir. Gece telefonunuzun açık olması, ihtiyacı olan birisine 

hemen alo diyebilmeniz bile bir fedakârlıktır .’’ 

Onun için çözüm süreci için ne gerekli ise yapılmalıdır. Çözüm sürecini kim baltalarsa altında 

ezilir. 

2. Dicle Kalkınma Ajansı( DİKA) Genel Sekreteri Tabip GÜLBAY ile görüşmemizden: 
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Bölgesel kalkınma hakkında bilgiler verildi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin nasıl 

kalkındığına değinildi. Bölgede bulunan kalkınma ajanslarının neler yaptığı ve ne gibi 

faaliyetler ile bölgede kalkınmayı sağladığı belirtildi. 

Çözüm süreci ile ilgili olarak; 

 Barışçıl bir havanın olması gerektiğini 

 Usûl ve esasların yerine getirilmesi gerektiğini 

 Objektif bir yaklaşım sergilenmesini 

 Yerel yönetim ve yerinden yönetimin olmasını belirtmişlerdir. 

 Çözüm süreci ayrılıkla değil birlikte yaşamanın üzerine kurulmuştur. 

Ekonomik alt yapının olmadığı hiçbir yerde ne yaparsan yap boştur, teşvik mekanizması bir 

işe yaramaz diyerek ekonominin bölgesel ve ulusal baz da önemine değinilmiştir. Batıdaki bu 

yanlış, doğu algısının yıkılmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. 

 

3.MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut GÜNEŞ ile yapılan görüşmeden: 

Çözüm sürecine ilişkin sorduğumuz sorulara cevaben: Bizim teşkilatımız ideoloji üzerine 

kurulduğu için doğuda ne ise batıda da odur denilerek toplumsal ve siyasi bütünlükten 

bahsedildi. 

Türkiye’de Kürt sorununun olmadığını terör sorununun olduğunu belirttiler. 

Urfa’da ki Kürtlerin çoğu Türkmen asıllıdır. Lakin burada AKP insanları ayırdı. Urfa 

genelinde terör olayı olmamıştır.  

Ortak dilin ve resmi dilin Türkçe olması lazımdır.  

 Eğer bir ülkede terör varsa devlet üstüne düşeni yerine getirir. Hiçbir zaman terör grupları 

devletten güçlü olamaz. Devletin tek kimliği vardır. Çanakkale örneğinde olduğu gibi herkes 

yer alıyor orada. 

HDP’nin barajı geçebileceği sorulduğunda ise;  HDP’ nin barajı geçemeyeceği belirtildi. 

Sürecin devam edeceğine de inanmıyoruz. 

4.Mardin -Kızıltepe ve civarında yerleşik KİKAN Aşireti liderlerinden Sn. Vedat 

TİMURAOAĞOLU ile Sn. Mehmet TİMURAĞAOĞLU (AK Parti Mardin Milletvekili 

Aday Adayı) ile yapılan görüşmede: 
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Mardin'de bildiğiniz gibi Arap, Kürt, Ermeni, Yezidi, Yahudi, Süryani vardır. Şimdi ise 

Yahudi yoktur. Midyat bölgesinde çoğunlukla Arapça ve Kürtçe hâkimdir. Mezhep olarak 

Arapların tamamı Hanefi Mezhebine Kürtlerin tamamı da şafi Mezhebine bağlıdır. Irakta 

yaşayanlar tutucu Kürtlerdir. Suriye’de yaşayan Kürtler ise tutucu değildir. Bu bölgede oluşan 

sorunları ümmetçi anlayışla çözebilirsiniz. Ümmetçilikten kasıt ‘şeffaf ‘olmaktır. Hıristiyan, 

Süryani, Yahudi, Kürt hepsi birbirine benziyordu. Geniş anlamda ümmetçiliği düşünmek 

gerekir. Dil çeşitliliği isterken din çeşitliliği neden olmasın. PKK'dan dini eğitime karşı bir 

engelleme yok. 

Soru: İki gün önce Selahattin DEMİRTAŞ’’ Din dersleri kaldırılsın dedi ‘’ bunu hangi 

bağlamda ele alacaksınız? 

Cevap: -Bu ayrıcalık ve aşağılanma değildir. Bağımsız Kürt Devleti kurmak istiyorsanız bu 

insanları dininden uzaklaştırmanız lazım yoksa nüfus olarak %1’i bile zor bulursunuz.  

Soru: -PKK Kürtleri dinden uzaklaştırıyor bizim duyduğumuz doğru mudur? 

Cevap:  -PKK bir sonuçtur. Acaba PKK olmasaydı demokratik açılım atılır mıydı bunu 

sorgulamak gerekir. Hiçbirimizin annesi babası Türkçe bilmiyordu. Öğretmen, Kürtçe 

konuşuyoruz diye dövüyordu. Biz bunları gördük yaşadık. Çözüm için Kürtlerden ziyade 

Türkleri de ikna etmeniz lazım. İki tarafında ikna olması lazım. Bir kısım Kürtleri temsilen 

PKK kabul ediliyor. Silahların susması doğrudur. Bizim gibi dili konuşuyorlar, bırak dil 

serbest olsun. Yapılan çalışma ve çözümlemelerde sürekli bir kısırdöngü olduğunu 

görmekteyiz.  

Kürtlere biz bu hakları verirken bunları bir lütufmuş gibi görmemek gerekir. Kürtler bir ırktır. 

Dünyada yaklaşık olarak 30-40 milyon Kürt vardır. Bunları görmemezlikten gelirseniz bir 

sorun yaşarsınız. Dini eğitimde bir engel yoktur. 

Yarın bu devletin beni arada bırakmayacağının güvencesi nerede? 

Bu barışın olabilmesi için insanlar ile bağ kurmalısınız. Mutlak müdahil olmamız lazım. 

Uzaktan gazel okumak kolaydır. 6-7 Ekim olaylarında ‘Biz taziye çadırı kurmayacağız 

denildi’ buradaki mesaj karşılık vereceğim anlamındadır. Bir intikam duygusu vardır burada, 

kanı yerde kalmayacak anlamı taşımaktadır. 

Bu sorunlar yerel halk ile çözülecek.  

30-40 yılda kaybettiğinizi üç günde çözemezsiniz. İnsanların sisteme entegre edilmesi 

gereklidir. Şimdilik çözüm süreci platonik aşk gibi bir hal almıştır. Seçimi sabote etmek 
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isteyen olabilir. Barış süreci mutlak temeller ile olmalıdır. Ağrı’da ki olay hâlâ çözülmüş 

değildir. Askeri provokasyon mudur nedir bilen yok. Şimdi ben kime inanayım. Biz 

kutuplaşmaya gidiyoruz bu yanlış bir şey. Geçmişimize baktığımızda Kürtler ve Türkler 

ticaret yapmışlar, evlilik yapmışlar ki hâlâ da yapmaktadırlar.  

İnsan odaklı, insan merkezli bir siyaset 2005’ten beri mevcuttur. 1970’li yıllardan gelen 

Kürtler ezilmişlerdir. Ayaklanmaları doğaldır. Ben Kürdüm ben Türküm demek bir ırkçılık 

değildir. Din dersleri konusuna gelecek olursak, din dersleri seçmeli olabilir. Almanya ‘da 

cami açılırken sevinirken Türkiye’de kilise açılanda sevinmemek bizim hatamızdır. Diyanet 

işleri başkanlığı özerk olmalıdır. 

Soru : -Şimdi çözüm sürecinin neresindeyiz? 

Cevap: -Olay tek taraflı değildir. Rant sağlayan belli bir kesim vardır. Biz işin başındayız. 

Kan durmuştur sadece. Herkes konumundan nasıl kâr ederim onun derdine düşmüştür. Bende 

bilmiyorum içerisinde ne var. Ama gizli görüşmeler var. 

İki taraf vardır. Onlar ayrıştırmaya götürüyorsa biz birleştireceğiz. Başkanlık sisteminin içi de 

boştur. İnsan yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile hareket etmek gereklidir. 

Talepler aynı neden bağlılık yok. Diyalog koptu, kutuplaşma oldu. PKK ile nerede 

çatışıyorsunuz? 

PKK ile çıkış yollarımız farklıdır. İnsan kutsaldır. İnsan kutsaldır deniliyor. Eğer insan odaklı 

olsaydı Ağrı, Roboski neden oluyor? Roboski çözülmez çünkü devletin eli var. 

Çözüm için HDP ve devletin uzlaşması lazım. Devletin eli kana bulanmış. Hamleden öne 

çıkma vardır. On sekiz tane seçim gerçekleşti. Oy alacaksın ne kadar samimisin. HDP’nin 

demokratikleşmesi lazım. HDP’nin %10 barajını geçmesini istiyoruz.%10 barajı hiç ahlaki 

değil. 2013 Nevruz Mektubunda demokrasiye karar verdik. Ak parti bölgede ittifak 

kaybediyor. HDP’nin barajı geçmesi için batıdan oy alması gerekir. Kürt oyları yetmiyor. 

BDP barajı aşmazsa HDP vekil çıkarır. 

5. Mor Barsavmo Kilisesi’nde Yapılan Görüşmeden : 

Mor Barsavmo Kilisesi Din Görevlisi Sn.Ayhan GÜRKAN ‘ı ziyaret ettik. Sürece ilişkin 

yaptığımız konuşmadan şunları özetleyebiliriz:  Yeni anayasanın şart olduğunu bunun ise 

ancak barış süreci ile mümkün olacağını belirttiler. Barış sürecini bizden daha fazla 

destekleyen halk yoktur. Bu gün AKP’nin bize sunduğu hakları yarın CHP iktidar olduğunda 

gelir alır. Bu nedenledir ki yeni anayasa şarttır. Bu ülkede hiç kimsenin üvey evlat muamelesi 
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görmemesi gerekir. Herkese eşit yaklaşılması lazımdır. HDP süreç için büyük çabalar sarf 

ediyor.  İnanıyoruz ki bu süreç barış ile taçlanacaktır. Burada hükümetin samimiyetine 

inanmıyorum. Biz Süryanilerin hakları Lozan antlaşmasında mevcuttur. Biz Kürtler gibi ayrı 

bir devlet ayrı bir toprak parçası da istemiyoruz. Süryaniler için anayasa değişikliğine gerek 

yoktur. Kürtler için anayasa değişikliğine ihtiyaç vardır.  HDP bu şekilde çalışmalarına devam 

ederse barış süreci kesindir. 

6. ( Şanlıurfa) Dügerli Aşireti ile Yapılan Görüşmeden : 

Merkeze bağlı Mağaracık Köyü’nde Dügerli Aşireti Lideri Sn.Nihat YILDIRIM ile yapılan 

görüşmede:   

Çözüm süreci yolunda barış isteyen bir aşirettir. Hükümet ve medya 2009 yılından bu yana bir 

şey yapmıyor. Silahların susmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı gelinceye kadar Türkiye beni 

dışlamıştır. 2009 yılından sonra Ak Parti bölgeye ikinci evlat muamelesi yapmıştır. Bölgede  

‘ya sev ya terk et’ prensibi ile hareket edildi. Eğer ben buraları terk edeceksem benim 

dedemin Çanakkale’de ne işi var. Bunları düşünmemiz lazım. 

Muş’ ta otuz üç tane aşiret reisi otuz yıl önce öldürüldü. Hükümet ise bu adamları o dönemde 

ödüllendirdi. Benim aşiretimin devletle veya bölgeyle hiçbir sıkıntısı yoktur.1990’lı yıllarda 

ise bölgede askerlerden psikolojik işkence gördüm. 

Tamam, Kürt olabiliriz ama hepimiz terörist değiliz. Biz süreçten umutluyuz, inşallah devam 

eder. 

Bir vekilin ya da bir cumhurbaşkanının muhatap alınmasından ise bir zümrenin muhatap 

alınması gereklidir. Apo bir stildir. Onu tutuklamak ise kahramanlıktır. Serbest bırakın 

Öcalan’ı.  

PKK otuz yıldır silahlanıştır. Siz silah bırakın dediğinizde bu silahları nereye koyacaksınız. 

Bölgede Kürt devletinin kurulmasını kabullenemiyoruz. Bugün burada Kürtçe okullar açılsa 

kimse çocuğunu göndermez. Bugün AKP ‘de 100 tane milletvekili Kürt’tür. 

Bölgede sadece HDP ‘yi muhatap alıp çıkarımda bulunulmaması lazım. 

-HDP’nin barajı geçmesi iyi olur. Batı’dan oy gelirse barajı geçer. Hükümet için de iyi olur. 

HDP barajı geçmezse kötü şeyler olacak. 

Soru: HDP’nin barajı geçmesi hem süreç açısından hem de Kürtler açısından iyi olur dediniz 

ama Ak Partiyi desteklediğinizi belirttiniz bir çelişki oluşmadı mı? 



8 
 

Cevap: HDP ile bizim geçmişten gele bir husumetimiz vardı o yüzden oy vermiyoruz. 

Sonuç olarak: 

-Bizi kabullensinler artık.  

-Eğitimde anadilde eğitim istiyoruz. 

-Kültürel etkinlikler olsun istiyoruz.  

-Ayrı devlet talebimiz yoktur.  

7. Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) ile Yapılan Görüşmede: 

TÜMSİAD ile Şanlıurfa'da yapılan görüşmede: 

TÜMSİAD 2005 yılında İstanbul’da kuruldu. 57 tane şubesi ve 47 tane de temsilciliği 

mevcuttur. 

Çözüm sürecinin başarıya ulaşması için önce ekonomik dengelerin oluşması lazım. Bölgenin 

milletvekilleri de sahaya inmiyor. Bölgedeki sektörlerde kalifiye eleman sıkıntısı var. Bu 

boşluğu Suriye’den gelenler doldurmuş vaziyetteler. Buraya markaların ve büyük firmaların 

gelmesi lazım. 

Soru:  - Bölgedeki Araplar seçimde kimi destekler? 

Cevap:  - Kendi adayları AKP ya da MHP ‘den oldukları için onları destekliyorlar. Arapların 

hiçbir talebi yok. Sadece devlet bize hizmet etsin diyorlar. Burada kişiye göre siyaset yapılır. 

Kişiye oy verilir partiye değil. 

Büyükşehir demek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi demektir.  

6-7 Ekim olaylarında Şanlıurfa’daki oteller boşaltıldı. Şanlıurfa bu olaydan ekonomik açıdan 

olumsuz etkilendi. Savaş 50 km uzakta Kobani’de oluyor. Medyaya farklı yansıtılıyor. 

Ekonomik gücü olanlar hep siyasete katılıyorlar. 

Çözüm süreci ile ilgili olarak STK’ların görüşleri alınmıyor. İktidar sahaya inmiyor. Urfa’da 

Belediye Başkanından dolayı iktidar partisinin oyları düşebilir. Belediye Başkanına kızdıkları 

için HDP’ ye oy vereceğim diyenler var. 

Sahaya inilmeli ve ortak kararlar verilmelidir. TÜMSİAD olarak ‘temsilde adalet’ istiyoruz. . 

%10'luk seçim barajının biraz daha düşürülmesi hatta kaldırılması lazımdır. 

HDP ’nin barajı geçmemesi durumunda eski günlere geri dönmek istemiyoruz. 

Soru: - TÜSİAD ya da MÜSİAD ile bir bağlantınız var mıdır? 
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Cevap: -MÜSİAD kardeşimiz TÜSİAD düşmanımızdır. Sebebi ise siyasete yön vermek 

istiyorlar. 

 Biz hiçbir partinin arka bahçesi değiliz. Marifet iltifata tabidir. 

8. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Yapılan Görüşmeden : 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi  Odası’nda İbrahim ULUDAĞ ve Halil AKAY ile görüşmemizde 

ise : 

Sürece ilişkin bütün toplumsal kesimler bunu destekliyor. Bir anlamda olumlu beklentilerimiz 

vardır ve süreci tamamen destekliyoruz. Şimdi ise bütün gözler HDP’nin barajı aşıp 

aşamayacağını gözlemliyor. Bize sorarsanız geçmesi taraftarıyız. 

HDP ’nin barajı aşması gerekir.9.8 oy alıpta mecliste temsil edilmezse hiç iyi olmaz. Paranın 

siyasi görüşü yoktur. Parti bugün var yarın yok. 

Değerlendirme ve Öneriler 

17-28 Nisan tarihleri arasında katılmış olduğumuz projeden ve yaptığımız incelemeler 

sonucunda bölgedeki havadan bahsedip sonrasında ‘Çözüm Süreci’ne ilişkin görüşlerimi 

paylaşacağım. 

Bölgede  (Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa ) bazı valiler, kaymakamlar, 

çeşitli partilerin genel başkanları, eş başkanları ve sivil toplum kuruluşları ve etnik –dinsel-

mezhepsel hiçbir ayrım yapılmadan bölgede görüşmeler yapılmıştır. 

Doğu politik olmak zorunda diyerek başlamak istiyorum. Bu politiklik büyük oranda 

insanların bölgeye kattıklarından ziyade ,bölgede mevcut bulunan coğrafi konum ve 

ekonomik,dini ,etnik bir yeterlilik ve önemden kaynaklanmaktadır.. Bu  önem  tarih boyunca 

hep büyük devletlerin gözünün üzerinde olduğu ve buraya sahip olduklarında tüm Orta 

Doğu’ya sahip olacaklarını düşünen bir politiklilikten gelmektedir. Onun içindir ki bölge hep 

kaynayan bir kazan konumunda olmuştur. Bu sebeple orada  ki insanların çektiği sıkıntıları 

(sosyal-siyasi-ekonomik-etnik) kimse çekmemiştir görüşü hakimdir. Eğer bölgede bir sıkıntı 

varsa bu sıkıntıyı çözmek için kurunun yanında yaşında yakıldığı duyulagelmiştir. Sözüm 

onlara ki birilerinin bölgeden büyük anlamda ekonomik olarak rant sağladığı aşikardır. Bu 

gibi insanlar oldukça bölgede olayların durgunlaşması onların işine gelmeyecek ve  kazanının 

dibindeki ateş hiç sönmeyecek su ise fıkır fıkır kaynayacaktır. 

17-28 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa illerine ,  

Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi' ( SASAM) nin önderliği ve İçişleri Bakanlığı 



10 
 

Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın desteğiyle ''Üniversite Öğrencilerinin Karar Alma 

Mekanizmalarına Katılımı Projesi'' kapsamında bölgede bulunduk.  

Eğer bir maçı kazanmak istiyorsanız tribünlerden oynamak veya taraftar konumunda  tepeden 

seyretmektense  sahaya inip o havayı solumak ve o mücadelede gerçekten fail konumunda 

olmak çok farklı şeylerdir. 

Bölgede yaptığımız incelemelerde genel olarak vaziyet ‘Çözüm Süreci’nin  bir kısım kesime 

göre  süreç dahilinde devam ediyor şeklinde olması veya diğer bir görüşe göre  ise süreç 

bitmiş vaziyettedir, bir kısım görüşlere göre ise de ortada süreç falan yoktur şeklindedir. 

Yapılan görüşmelerde hemen hemen bütün kesimler ile sorunsuz bir şekilde görüşmeler 

yapılması hiçbir karşıt tepki (şiddet bağlamında) ile karşılaşılmaması projemizin sürekliliği ve 

güvenliğimiz açısından kayda değer bir durumdu. 

Her türlü soruyu istediğimiz şekilde bütün gruplara hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan 

sorabilmemiz bence en büyük avantajımız idi. Eğer bir süreç dahilinde bir çözüm yapılacak 

ise bu ,ancak birbirimizi dinleyerek bir nevi birbirimizle hemhâl olarak mümkün olabilirdi. 

Bizim burada ki amacımız sesimizi tribünlerden duyurmak için avazımızın çıktığı kadar 

bağırmak değil, bilakis sahaya inip her türlü baskıdan uzak toplumsal bir zeminde 

muhataplarımız ile görüşmek idi. Ki bunu da çok iyi bir şekilde başardığımıza inanıyorum. 

Projeye katılımcı arkadaşların yarısının Kürt olması, daha yola çıkarken aynı otobüste 

bulunmamız, bölgeye vardığımızda ise aynı otellerde kalmamız, yemekte aynı lokmaları 

paylaşmamız hiç ayrım gözetmeksizin yürütülen bu projenin ne kadar eşitlikçi ve adil bir 

şekilde yürütüldüğü bölgede ki olaylara çözüm noktasında bir numune-i imtisaldir. Evet, 

şurasını belirtelim ki yetkililere sorulan sorular neticesinde yer yer heyecanın doruklara çıktığı 

anlar olmuştur. Ama şurası bir hakikati aslidir ki bu ülkede Türk vatandaşı kimliği altında 

olmak hiçbir etnik dinsel mezhepsel ayrım yapmadan herkese eşitlikçi davranmayı öngörür. 

Benim ırkım Kürt ya da Arap ama kimliğimde Türk vatandaşı yazıyor bunu nereye koyalım 

gibi sorular gelebilir. Burada tamamen Türklüğü bir üst kimlik olarak görmek lazımdır.  

ÖNERİLER 

 Herkesin kendini içerisinde bulabileceği etnik-dinsel-mezhepsel ölçekten uzak şeffaf 

bir sistemin getirilmesi gereklidir. 

 Anayasal bağlamda değil sadece toplumsal zeminde, söylem babında demokratik 

açılım gereklidir. 
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 Türkiye Cumhuriyeti’nde Kürtlerin geneli ile bir sorunumuz yoktur. Dağa çıkan, 

teröristlere yardım ve yataklık eden, askerimize kurşun sıkan terörist Kürtler ile sıkıntımız 

vardır. Bu kısım terör faaliyetlerinde bulunan Kürtler hususunda devlet üzerine düşeni yerine 

getirmesi gereklidir. 

 Ekonomik alt yapının olmadığı hiçbir yerde yapılan çalışmalar nihayete erdirilemez. 

Onun için ekonomik dengelerin oluşması lazımdır. Markaların ve büyük firmaların bölgeye 

kaydırılması gereklidir. Eğer yapılacak olan bu faaliyetlere, karşıt bir tutum geliştirilirse 

devletin gereğini yapmaktan kaçınmaması lazımdır. 

 Eğer bir Çözüm Süreci/ Barış Süreci’nden bahsediliyor ise bölge insanı ve yetkililerin 

empati kurması ve sahaya inmeleri gereklidir. 

 Yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden ziyade yerinde bir yönetimin olması 

gereklidir. 

 Usul ve esasların yerine getirilmesi, denge ve denetlemelerin iyi kurulması gereklidir. 

 Batıdaki ‘doğu’ algısının bir manada değişmesi gereklidir. 

 Yapılacak olan faaliyetlerde ‘ ya sev ya da terk et ‘ politikası uygulanıyor denilen bazı 

kesimlere karşı, hepimiz kardeşiz prensibi ile hareket edildiğinin daha da kuvvetlendirilmesi 

gereklidir. 

 Resmiyette süreç için sadece HDP’ nin muhatap alınmaması gereklidir. 

 Anadilde (Türkçe -Kürtçe )eğitim verilmelidir. 

 Bölgede bir manada pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. 

 Barış süreci mutlak temeller ile olmalıdır. 

 Yaşın yanında kurunun da yakılmaması gereklidir. 

 Yanlış kişilerle Barış Süreci’nin konuşulmaması, olayın içindeki insanların bu sürece 

dâhil edilmesi gereklidir. 

 Seçim barajının düşürülmesi gereklidir. 

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibini düstur edinerek hareket etmenin gerekli olduğunu 

belirtmek istiyor ve desteği ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
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