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GİRİŞ 

Kürt sorunu; bölgenin, bu bağlamda da ülkemizin ilk sırada sayabileceğimiz toplumsal bir o 

kadar da sosyal ve ekonomik bir sorunudur. Söz konusu sorununun geldiği nokta açısından 

yapılan değerlendirmeler, tarafların istekleri ve beklentilerin sağlıklı bir zeminde incelenmesi 

ve değerlendirilmesi, karar alıcıların verdikleri kararlar, sürecin gidişatını etkileyen en büyük 

faktörler olacaktır.  

17- 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin 

(SASAM) projelendirdiği ve İç İşleri Bakanlığı’nın da desteklediği bu projenin gayesi 

“Üniversite Öğrencilerinin Karar Mekanizmalarına Etkileri” olarak belirlenmiştir. Bu 

bağlamda Güneydoğu Bölgesinin 6 Vilayetini kapsayan 10 günlük çalışma gezisi tertip 

edilmiştir. Bu çalışmanın başından sonuna kadar programın koordinasyonunda, yapılacak 

görüşmelere ve gezi ile alakalı akla gelebilecek bütün ayrıntıları en iyi şekilde düşünüp, 

öğrenci merkezli bir çalışma hazırladıkları için, aynı zamanda bölgeyi ve bölge halkını tanıma 

fırsatını biz öğrencilere sağladığı için başta Süleyman ERDEM Başkanımıza ve SASAM 

Başkan Yardımcısı  Fatih TOPSAK’a ve SASAM ailesine teşekkürlerimi sunarım. 

Gezi kapsamında Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa’ ya gidilerek 

bölgede, kamu kurumlarının yetkilileriyle, STK’larla önde gelen dini kanaat önderleri ve 

aşiret liderleriyle görüşmeler yaparak; bölgenin çözüme olan bakışı, devam eden sürecin 

aksayan yönleri, şayet süreç iyi gidiyorsa bu sürecin daha nasıl iyi sürdürülebilirliği ile alakalı 

çözüm üretmeye çalışmak, bölge halkının taleplerini gözlemlemek gezimizin temel amaçlarını 

oluşturmaktaydı. 

Bu kapsamda bölgedeki tarihi- turistik yerleri de ziyaret ederek bu mekânlarla alakalı bilgiler 

alarak bölgeyle alakalı kanaatlerimizin değişmesine ve şekillenmesine de büyük katkı 

sağlamıştır. 

                                                                                       

                                                                                                  ÖMER YILMAZ 
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DİYARBAKIR 

1.Ziyaret 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası  

Görüşmede ilk durağımız Diyarbakır Ticaret Borsası oldu. Burada bizi Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Ahmet Sayar ve Ebubekir Bal Beyler karşıladı. 

 Sayın Ahmet Sayar, bölgede farklı etnik kimliklerden insanların olduğunu, çoğunluğu ise 

Kürtlerin oluşturduğunu söyledi. Cumhuriyete kadar Kürt-Türk ayrımının olmadığının, yöre 

insanının da ayrılmak gibi bir iddiasının olmadığını belirtti. Sürecin ise çok hassas bir yapıda 

olduğunu, oluruna bırakılmaması gerektiğini vurguladı.  

Sayar:  

“Maalesef ülkemizde bu meselenin çözümünü istemeyen gruplar ve dışarıdan da ülkeler var. 

Ağrı’da yaşanan bu olay bunu bir göstergesidir. Tehlikeli bir provokatif eylemdir. Bu tür 

eylemler sureci heba etmekten başka bir şey değildir. Aynı zamanda siyasilerin de 

söylemlerinde dikkat etmeleri gerekir. Ağrı gibi olayların incelenmesi için tarafsız bir izleme 

heyetine ihtiyacın olduğu açıktır. Bu heyetin tarafsız olması ve olanları açıklama ve sağlıklı 

bir şekilde araştırmaları gerekmektedir. İzleme heyeti olacak olan olayları minimize edecektir.  

Son iki buçuk yılda ciddi adımlar atılmaktadır. Süreci de ayrılık süreci olarak 

değerlendirmemek gerekir. Bu süreç 78 milyonun tamamının menfaatinedir. Adımların 

olabildiğince hızlı atılması gerekmektedir.” Açıklamalarında bulundu. 

Ebubekir Bal Bey ise, Diyarbakır’ın İslamiyet açısından önemini ve Peygamber Efendimizin 

vefatından sadece yedi yıl sonra İslamiyet’i kabul ettiğini Anadolu’da İslamiyet’i kabul eden 

ilk vilayet olduğunu vurguladı. “Çözüm noktasının daha kolay olacaktır. Çünkü aynı dine, 

aynı mezhebe inanan insanlarız, inanılan değerlerimiz aynı.” diyerek çözüme bu pencereden 

bakılmasını istedi. 

Sayın Bal: “Süreç iki buçuk senedir iyi gidiyor. Silahalar sustu. Cenazeler gelmiyor. Bu 

sürecin ne bir siyasi partinin ne de bir kişinin elinde değildir. Partiler üstü bir durum ve devlet 

politikasına dönüşmesi gerekir. Sadece iki parti üzerinden güvenli bir şekilde yürümez. 

Bölgeyle alakalıda görmeden etmeden önyargılı olunmaması gerekir. Sadece Türkiye’de 

yüzde altmış sekiz bir destek söz konusu. 

Baktığınız zaman Diyarbakır, en yoksul altmış yedinci ildir. Yaşanan çatışma ortamı bölgenin 

sosyo ekonomisini bozmuştur. Yatırım noktasında ilerleme var. Ancak bir sıçrama olmadı. 

Yatırımcılar sürecin gidişatını gözlemliyor. Süreci yalnız haklarla ilerletilemez. Ekonomik 

olarak da desteklenmelidir. Geçmişin ekonomik yaralarını sarmak adına teşvikler bölge için 

önemli olacaktır. 

Özet olarak,  Demokratik özerklik talebi yok. Ancak yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 

gerekir. Silahların sustuğu bir dönemden sonra, silahların tekrar meydana çıkması daha büyük 

yıkımlara sebep olur. Adımların daha pratik atılması gerek. Diyalog, pratiğe dönüşmeli. 
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Cumhurbaşkanının bir açıklaması bölgede günlerce tedirginliğe neden olmuştur. Bu meselede 

tatlı dil çok önemlidir. Güvenlik insanları geriyor. Batıdaki işadamı da güven ortamı 

olmadığından dolayı buraya gelemiyor. Son olarak da Bırakınız Kürtlüklerini söylesinler. 

Bayrağın gölgesi hepimize yeter.” Diyerek sözlerini tamamladı. 

2.Ziyaret 

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi  (DİTAM)  

Araştırma Merkezi, Kürt sorunu ile alakalı doğru çözümler üretme çalışmaları yapmaktadır. 

Merkezde yaptığımız görüşmede, bugün gelinen aşamanın son derece önemli olduğu, 

HDP’nin barajı geçmesi ile Kürtlerin sisteme adaptesinin artacağı, sürecin sabote edilmesinin 

büyük sıkıntılara yol açacağı yönünde açıklamalarda bulunuldu. 

Açıklamalar “Anayasa’nın değişmesi ve Kürtlerin bu yönde yerini alması lazım. Başarısı da 

PKK ve Devletin halka ne kadar değdiği ile alakalıdır. Yani açılım süreci halkın talepleri ile 

doğrudan etkilidir. Tiglis Diyaloglarına hükümetten hiçbir katılımın olmadı, hükümet gerekli 

adımları atmamakta ısrar ediyor. Bu sürecin zaman kaybına uğramasın neden oluyor. Kürt 

sorunu bir PKK sorunu değildir. Batıda böyle algılanmaktadır. Diyarbakır, Cumhuriyetten 

önce 3. Sırada iken, Cumhuriyetle beraber 73. Sıraya geriledi. Cumhuriyet tarihinde hiçbir şey 

yapılmamıştır. Kürtler bu devletin bir parçası ve Anayasa’ da kendisini de görmesi lazım. 

Aynı zamanda anadil sorununun yalnız sağlık alanında bile değerlendirmesi yapıldığında acı 

bir tablonun ortaya çıktığını görmekteyiz.” Şeklindeydi. 

3.Ziyaret 

Diyarbakır Sanayici İş insanları Derneği ( DİSİAD) 

Osman Akyıl: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

“Kentteki çözüm sürecine katkıda elimizden geleni yapıyoruz. Ciddi bir şekilde sürece 

eğiliyoruz. Ağrı olayları gibi provakatif eylemlere karşıyız. Bu eylemleri birilerine yıkmak da 

sürece zarar gerektirir. Polemiklere girilmemesi gerekir. Polemikler işin özünü kaybettiriyor. 

Bu tarz hareketler çözüm süreci için risktir. Ancak bu tür provakatif eylemlerinde çözüm 

sürecini bozacağına inanmıyorum.  Bu saatten sonra çözüm sürecinden geriye dönecek 

aşamayı aştı. Artık sonuca gidilmelidir. Savaş sürdürülebilir bir halde değildir. Çözümün de 

alternatifi kaostur. Geri dönüş büyük bir kaosa sebep olabilir. Dernek olarak ayrım 

gözetmeksizin her türlü bozucu harekete karşı çıktık.  

Bölgemizin çözüm sürecinden anladığı şey, Kürtlerin toplumsal hakları ile ilgili yasal ve 

anayasal düzenlemelerinin yapılması. Çünkü Kürtler bu ülkenin bir azınlığı değil, ortağıdır. 

Talep ise, Kürt kimliğinin anayasada yer almasıdır. Kürt dilinin resmi dil olması. Biz 

ortaklıktan bunu anlıyoruz. Özerklik istemiyoruz. Yerel yönetimler güçlendirilmeli. Yerel 

Yönetimlerden kasıt, yerel yetkiyi kullanan (Vali) dâhil halkın seçimiyle gelmesinin yanında 

kalkınma ajansı mantığıyla birbirine yakın illerin dayanışması ve Türkiye‘deki tüm iller için 
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bunun geçerli olmasını istiyoruz. Abdullah Öcalan’ın yönetici olmasını, tanınmak, Türklerle 

eşit haklara sahip olmak istiyoruz.” 

4.Ziyaret 

Mahalli İdareler Derneği 

Ahmet Mikdat Güneş: Mahalli İdareler Derneği Başkanı 

“Cumhuriyet’e kadar etnik hiçbir ayrılık olmamış. Cumhuriyetle beraber ayaklanmalardan 

sonra bölgeye devlet tarafından bir mahrumiyet uygulanmış. Çözüme yönelik yapılanlar 

takdir edilmeli. İki yıldır ciddi adımlar atılıyor. Ak Parti Kürtlerle alakalı ciddi çalışmalar 

yaptı.  Bölgenin tozunu yutmamış insanlar burayla alakalı strateji uygulamaya çalışıyor. 

Anadilde eğitim istiyoruz.  Kürtleri içselleştiremiyoruz.  Herkese haklarını verirseniz 

yekvücut oluruz. Müslüman Kürtlere, Müslüman Türklerin el uzatması lazım. Çözüm 

sürecinde “dil ve dıl (kalp) sorunu” var. Dağa gidenler zulümden gittiler. Yaşanan hadiseler 

insanları dağa sürükledi. PKK sorunu kendiliğinden çıkan bir sorun değil. Daha seri daha 

ciddi adımlar atılmalı. Anadilde sağlansa çözüm bitti sayılmaz. Abdullah Öcalan orda kaldığı 

müddetçe kutsallaşıyor.  

Yeni anayasa çok önemli hem Kürtlerin sosyal ve siyasal hakları için, hem de ülkenin çözümü 

için.” 

5.Ziyaret 

Güneydoğu Genç İşadamları Derneği (GÜNGİAD) 

GÜNGİAD, güneydoğunun en eski işadamları örgütüdür. 

GÜNGİAD Başkanı Hakan Bal ile yaptığımız görüşmede Sayın Bal çözüme yönelik şu 

açıklamalarda bulundu; 

“Cumhuriyet döneminin en büyük meselesidir. Ana meseledir. Çözümü destekleyen hangi 

parti olursa olsun onu destekleriz. Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyoruz. Risk aldığı için. 

Demokrasi için 7 Haziranı beklemeliyiz. Seçim sürecine çözüm süreci heba edilmemelidir.  

Seçim ile çözüm ayrı dünyalar olmalıdır. Gelecek olan parti bu süreci aynı karalılıkla devam 

ettirmelidir. Ağrı’daki olayda halkın askeri kurtarması takdirle karşılanacak bir durum.  Bu 

çözümü ne kadar sahiplendiğimizin bir mesajıdır. Genelkurmay başkanlığının kardeşlik 

mesajı vermesi de önemli bir hadisedir. 

Bölgeye karşı önyargının sebebi medyadır.150 metre de olan olaylar bütün bölgedeymiş gibi 

gösteriliyor. Mekke ve Medine den sonra baktığınızda en kıymetli şehirlerden birisidir.  

Diyarbakır, peygamberler şehridir. Tepeden bakıldığında Çin Seddinden sonra surları en uzun 

olan şehirdir. Güçlü bir tarihi vardır. Turizm açısından önemlidir. Bölge için GAP önemlidir. 

Bu proje bittiğinde rakibi Hollanda olacaktır. Avrupa yaşlanıyor. Bizde ise genç nüfus iyi 

durumda. Türkiye dünyanın yeni yıldız olacaktır. Bu olacaklar çözüm sürecinin 

neticelenmesiyle beraber olacak bir haldir. Çözüm süreci meselelerden bir mesele değil en asıl 

meseledir.” 
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6.Ziyaret  

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı 

Nursel Aydoğan - Diyarbakır Milletvekili 

“Bu süreç sadece Kürtlerin değil Tüm Türkiye halklarının sorunudur. Bu süreçte hükümetin 

muhatabı İmralı’dır. 3. 5 milyon imza toplandı. Kürt halkının lideri Abdullah Öcalan’dır diye. 

2012 sonunda 3 Ocak 2013’ te İmralı adasına gidilerek süreç başlatıldı. En önemli şey 

Öcalan’ın muhatap alınmasıydı. Öcalan silahların susmasını kalemlerin konuşmasını istiyor. 

Hükümet, çözümü zamana yayma, öteleme şeklinde yapmak istiyor. Atılan adımlar gecikmeli 

olarak yapıldı. Toroslarda Karadeniz’de PKK yapılanması var. Ağrı olayında da örgüt, 

provokasyon olduğunu anladı ve geri çekildi. Bize göre diyalog süreci bitmiş ve müzakere 

süreci başlamıştır. Bağımsız bir gözlemci heyetinin müzakereleri gözlemlenmesi (izleme 

komitesi) gerekmektedir. Şayet izleme komitesi olsaydı Ağrı olayı yerinde inceleyecekti. 

Provokasyon önlenebilirdi. 

HDP olarak barajı geçeceğiz. Aralık operasyonlarından sonra Ak Parti’ den kopanlar bizim 

tarafımıza geçtiler. Cumhurbaşkanı, Dolmabahçe’de ki 10 maddeden haberdardı.  

Konuşmaları oy devşirmeye yöneliktir. 

Türkiye halklarının yüzde yetmişi çözümü istiyor. Bu Kürdistan coğrafyasında yüzde 

doksanlara çıkıyor.  Sürecin diğer bir ayağı olan sekretarya ile ilgili adım atıldı. İmralı’ya 

gidiş geliş MİT izniyle olacak. Devlet tarafını MİT ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı 

Muhammet Dervişoğlu temsil ediyor. Devletin de izni olmadan İmralı’dan tek bir belgenin 

çıkmayacağını belirtti. Eğer bu süreç çözümlenmezse yüzler dağa dönüktür. On binin 

üzerinde genç son iki yılda dağa çıktı, katılanların büyük çoğunluğu üniversitelerden. Daha 

evvelki katılımlar duygusalken şimdiki katılımlar daha bilinçli bir şekildedir.” 

7.Ziyaret  

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Diyarbakır İl Başkanlığı 

Zekeriya Yapıcı  (Eski Genel Başkan Diyarbakır Milletvekili Adayı) 

“Çözüm süreci ilan edildiğinde partimiz iki haftalıktı. Türkiye’nin en köklü ve derin sürecidir. 

Son otuz bir yıllık çatışmadan daha eskidir. Kürt halkının bazı talepleri var.  Pkk sadece 

muhatap alınmamalı. Elinde silahı olanların muhatap alınması doğru değildir. Talepler sadece 

bir kesimin talepleri olmamalı. Samimiyet eksikliği var. HDP’nin barajı aşması kolay değil. 

HDP doyum noktasına ulaştı. Bugün seçim olsa HDP barajın altında kalır. HDP’nin barajın 

altında kalmasından sonra ortalığı karıştırması sürece zarar verir. HDP’yle diyalog istiyoruz 

ancak herhangi bir cevap alamıyoruz. Doğrulara destek veririz. Bu CHP de olsa HDP de olsa 

fark etmez.  Memleket menfaatine olan her doğruya destek veririz. 6-8 Ekim olayları 

öncesinde “ben geliyorum.” diyordu. Kurban bayramının üçüncü günü ellinin üzerinde can 

kaybı oldu. Yirmi beş teşkilat binamıza saldırı oldu. Pkk - Hüda Par çatışması var diyenler 

düşünmeden konuşuyor. Herhangi bir çatışmaya girmedik. Katledilen dokuz arkadaşımız 

kurban eti dağıtırken dağıttıkları mahallelerde öldürüldü. 
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Bingöl’de ilçe idare üyemiz evinde ölü bulundu. Yine bir parti üyemiz işine giderken hedef 

seçilerek öldürüldü. Defalarca tehdit edildi. Hüdapar’da siyasete devam edersiniz 

öldürüleceksiniz diye. Emniyet Jandarma’yı uyarıyor ancak jandarma bir şey yapmıyor. 

Jandarma uyarıyor ancak bu sefer de şehirdeki saldırılara emniyet sessiz kalıyor. Biz parti 

olarak yapılan saldırılara canınıza kastettiklerinde kendinizi savunun talimatı verdik. Bu 

olayları karıştıran kişinin de Amerikan Büyükelçisi Espinoza’nın olduğunu düşünüyoruz.” 

8.Ziyaret 

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) 

Seydi Fırat, Musa Farisoğulları 

“Kürt sorunu tarihsel bir sorundur. Stratejik bir süreçtir. Temel yaklaşım barışçıl ve 

demokratik yöntemlerle çözülmesidir. Eşit vatandaşlık haklarına sahip olmak. Kürtçe eğitim 

veren okul yok. Devlet vergi alıyor. Öcalan ise müzakere yoluyla çözülmesini istiyor.  10 

maddelik deklarasyon yayınlandı. Devlet Ağrı olaylarını provoke etmiştir. Bu süreçte Ak Parti 

demokratik adımlar atmadı. Cumhurbaşkanı kutuplaştırıcı adımlar atıyor.  Kürt sorunun 

çözümsüzlüğü topluma zarar veriyor. Bu sorunun çözümsüzlüğü ağır savaşlara neden olur. 

Devlet, Pkk’yla somut bir antlaşma yaptı.  Gerilla eylem yapmayacak ve karakollara 

saldırmayacak. Devlet de müzakereleri başlatacaktı. Devlet süreci geciktirdi. Örgüt de geri 

çekilmeyi tümden durdurdu. 2013’ ten beri yürüyen konsept buydu. Devlet Ağrı olayında bu 

ateşkesi bozdu. 

Musa Farisoğulları ise;  Ağrı provokasyonunun devlet tarafından yapıldığını, örgütün de buna 

karşılık verebileceğini belirtti. Gerilla provokasyon olduğunu anlayınca uyarı mahiyetinde 

ateş ediyor.” 

BATMAN 

9.Ziyaret 

Batman Valiliği  

Batman Valisi Azmi Çelik: 

“Şehirle alakalı olarak Batman; 10 haneli bir köy iken burada merkezi bir belediye sonrasında 

ilçe olan 16 Mayıs 1999’da da il olan 381.800 nüfusa sahip bir ildir. Bölge içerisinde önemli 

bir ildir. Genç, dinamik bir yapıda olup nüfusun yüzde altmışa yakını yirmi beş yaş altıdır. 

Şehir bu anlamda yaşayan ve dinamik bir nüfusa sahip. Gecesi ile insanlar şehirlerini 

yaşıyorlar. Üniversite yeni yeni gelişiyor ve kendini gösteriyor. Batman tercih edilen bir il 

olacaktır. Şehrin yanın da yükseköğretiminde kalitesi artacaktır. Diğer illerle bağlantımız iyi 

durumdadır. Karayolu bağlantılarımız da iyi durumdadır.  

Sürece yönelik ise; süreçten beklentiler çok farklı. Herkesin bir beklentisi var. Bu süreç bir iki 

ay içinde tamamlanacak bir süreç değil. Sosyal bir mesele. Devlet sürecin gidişatını sekteye 

uğratıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Nitekim Ağrı olaylarını herkes kendine 
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göre yorumluyor.  Güvenlik kuvveti olması gerektiği için oradadır. Edirne’ de ya da başka bir 

ilde neyse Ağrı’da da öyledir. Bu durumu çözüm sürecini sekteye uğratacak şekilde 

göstermek yanlıştır. Yönetici olarak da vatandaş olarak da görüşüm budur.   

 Kobane olaylarında insanlar mağdur oldu. Ekonomide nasibini aldı. Vatandaş samimi bir 

şekilde olaylardan rahatsızlıklarını dile getiriyor. Bu güzel bir gelişme. Sorun olduğunu 

herkes kabul ediyor. Bu meseleyi kendimiz için çözmeliyiz. Coğrafyanın hali malum her 

tarafta karışıklık var. Bir adım geri adım atıp sağ salim düşünmek lazım.  Yerel Yönetimlerin 

çerçevesi belli olacağından özerkliğe gideceğini zannetmiyorum. Devlet ile örgüt arasında 

gizli bir mutabakat yok. Kırsalda da şehirde de varız. Son olarak; çözüm süreci buradaki 

insanları hakikaten heyecanlandıran, ümitlendiren ve en kısa zamanda da sonuçlandırılması 

gereken bir süreç.” 

Şeklinde açıklamalarda bulundu. 

10.Ziyaret 

Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) 

Başkan Yardımcısı Sedat GÜNEŞ, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet AŞSIZ, Fahrettin 

EKMEZ ve Genel Sekreter Şehmuz İŞÇİ süreçle alakalı şunları söylediler: 

“Huzurun olmadığı yerde ticaret olmaz. Bir insan para kazanıyorsa olaylara karışmaz. 

Kaybetme korkusu vardır. Bölgede en ufak bir silah sesi çok büyük kayıplara sebep oluyor. 

Huzur olduğunda ticaret oluyor. Para kazanan adam ne sağa bakar ne de sola bakar. Ekonomi 

huzur ister. Tek sıkıntımız, derdimiz çözüm sürecinin başarıyla sonuçlanması. Kürt halkı kale 

alınırsa çözüm süreci başarıya ulaşır. Konuşulan her şeyin başarıya ulaşması için uygulanması 

gerekir. Sermaye için huzur gerekir. Tarafların da bu konuda üç beş oy için süreci heba 

etmemeleri gerekir. HDP’nin bu konuda da barajı geçmesi gerekir. Mecliste temsil edilmesi 

gerekir. HDP’nin de bütün halkların partisi olması gerekir.” 

11.Ziyaret 

Batman Barosu 

Baro Başkanı Ahmet Sevim: 

“Kürtler ne istiyor? 

Her türlü cevaba hazır mıyız? Kürtler kendi kaderini tayin etmek istiyor. Hiç bir parti sadece 

ben Kürtlerin temsilcisiyim diyemez. Kürtler kendini nasıl tanımlıyorsa o şekilde olmalıdır. 

Anayasal statü bu yüzden önemlidir. Bireysel haklar, Kürtçe isimler, eğitim hakkı gibi haklar 

verilmelidir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi de istenmektedir. Barajın olmaması gerekir. 

Toplumun farklı kesimlerini temsil edecek insanların mecliste olması gerekir. Sadece çözümü 

Kandil’e bırakmak da Kürt sorununu bitirmez.  HDP’nin de bu konuda barajı geçmesi 

önemlidir. Orda olması gerekir. Bu sürecin sahibi halktır. Son olarak da bu kadar iç içe 

olduğu halde bu kadar birbirinden ayrı bir toplum olamaz herhalde. Hala birbirimize çok 

yabancıyız.” 
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SİİRT 

12.Ziyaret 

Siirt Valiliği  

Vali Yardımcısı Bahadır YÖRÜK:   

“Siirt; Arap, Kürt nüfus ağırlıklı bir şehirdir. Doksanlardan sonra köyden kente göçler oluyor. 

Daha ziyade Araplar göçe edince burada Kürt nüfus ağırlıklı bir konumdadır. KOÇER denen 

ayrı bir göçebe nüfusta mevcut. Doksanlar öncesinde canlı bir ticaret hayatı var. 

6-7 Ekim olayları devlette ve halk arasında tedirginliğe neden oldu. Halkın özel zararı beş 

milyon, kamunun ise yirmi iki milyon zararı var. Bu süreçte, şehir kütüphanesi yakıldı. 

Okullar ateşe verildi. Bölgede bunun travması hala devam ediyor. Halkın tepkisi oldu ve bu 

durum göçlere de neden oldu. Bu süreçten sonra güvenlik tedbirleri artırıldı Buradaki halkın 

devlet den ayrılmak gibi bir niyeti yok. Ayrı bir yapılanma da istenmiyor. Halk HDP’ ye oy 

verse de devlete saygınlık devam ediyor. Ancak bölgede hala çatışma riski devam ettiği 

müddetçe de sermayede buraya gelmeyecektir. Bu bağlamda sürecin nihayete ermesi lazım. 

İç güvenlik yasası ilgili olarak ise, daha yeni önümüzdeki toplumsal olaylarda etkileri 

görülecek. Devletin, coğrafyanın getirdiği hakları “lütuf” olarak vermemesi gerekir. İnsan 

olmaktan gelen kültürel hakların da pazarlığa mal olamaması gerekir. Buna bağlı olarak yerel 

yönetimlerin güçlendirilmeli. Ancak kimse yetkisiz ve kontrolsüz değildir. Şeffaflığı 

sağlanmalı. Sağlam bir mekanizma ile donatılmalıdır.  Bununla birlikte vali ve kaymakam da 

yerel yöneticilerdir.” 

Vali Mustafa Tutulmaz: 

“Sürece ilişkin; artık dönem algı dönemi, imaj dönemi. Maalesef bu bölgenin batıdaki algısı 

hiç iyi değil. Ancak gerçek de o değil. Yani batının gördüğü gibi değil. Bölgede çok büyük 

sıkıntılar yok. Ciddi manada Kobane olayları, sarsmıştır burayı.  Devletin müdahalesinin 

tedbir almadığından ya da acizliğinden değildir. Tamamen iyi giden bir ortamda devletin 

müdahalesinin daha büyük sıkıntılar doğurabileceğindendir.  Kobane olayları ilk gün 

çözülebilirdi ancak kayıplar çok daha fazla olurdu. Devlet bu süreçte silah kullanmadı. Bunun 

sebebi iyi giden bir süreci başa döndürmemekti. Ama bu olaylar bize büyük bir ders oldu. 

İdare olarak terör yandaşlarından gelecek güce göre güç planlaması yapıyoruz. Tedbirlerimiz 

alınmıştır. Planlama da yapılmıştır. HDP’nin barajın altında kalması ya da barajı geçmesi 

gösteri olmayacağı anlamına gelmez.  Gösteri olur. Son güvenlik paketi ile de polisin eli 

güçlenmiştir. Bu konuda gerekli tedbirler de alınmıştır. 

Bu konuda güvenlik paketlerimiz AB ülkelerinin hala gerisindedir. Amerika’da gösteri ve 

yürüyüşler önceden belediyeye haber verilir kaç kişi toplanılacağına dair. Belediyede sigorta 

şirketiyle bölgede hasar tespit sigortası yapar ve ona göre müsaade edilir. Yani isteyen istediği 

gibi yürüyemez. Burada bizim gösteri için ayarladığımız yerler var ancak buralar da yakıp 

yıkılacak bir yerler olmadığı için tercih edilmiyor. 
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Son olarak da, devlet burada iki paralelle uğraşıyor.”  diyerek sözlerine nihayet verdi. 

TİLLO 

13.Ziyaret  

Tillo Dini Kanaat Önderi: ŞEYH BEDRETTİN 

“Müslümanı kardeş olarak bilmeliyiz. İslam’da nemelazımcılık yoktur. Biz bunu ihmal ettik. 

Birbirimizle alakalı olmamız lazım. Bu ihtilafa çok üzülüyoruz. İnşallah çözüm süreci 

amacına ulaşır. Niyet ihlas ile olmalıdır. Dil, ihtilafa sebep olmamalıdır. Bölge halkı çok 

zulüm çekmiş. Sorunlar varsa oturup adaletli çözmek lazım. Vurmakla, kırmakla artık bu iş 

olmuyor. Dünya maksadı için niye kendi kendimizin kanını döküyoruz. Bizim ilk önce İslam 

kardeşliğimiz var. Geçmişte sürgüne gönderildik. Ben Manisa doğumluyum.  Babalarımız, 

dedelerimiz daha iyi irşat yapıyorlardı. 

Bize gittiğimiz yerlerde siz geride durun, bekleyin diyorlar. Hesaplarına gelmiyor. Sözler 

fayda vermemeye başladı. Konuşmayı bir müddet mahzurlu görüyoruz. Seçimlerde ise 

hangisi doğruysa ona oy vermek lazımdır. IŞİD ile alakalı ise yaptığı katliamlar bizi çok 

etkiliyor. Bölgeden Işid’e katılımın ise çok az durumda.” 

14.Ziyaret 

Siirt Barosu 

Genel Sekreter Deniz Doğan ve Baro Saymanı Mahmut Ertek: 

“Bölge halkının süreçten beklentileri var.  Anayasal bir tanınma koşulu vardır. Yerel 

yönetimlerin özerklik şartı. Anadilde eğitim gibi temel haklar. Öncelikli bunların karşılanması 

lazım. Kürtlerin bağımsız devlet kurma gibi talepleri yok. Demokratik özerklik ve demokratik 

cumhuriyet. Ancak Kürt kimliğinin her yönüyle tanınması gerekiyor. Olmazsa olmazlarımız 

yoktur denildi. PKK’nın ilk çıkışı tam bağımsız Kürdistan talebi iken şimdi ise “demokratik 

özerkliktir. PKK’nın ciddi bir yapılanmasının olduğu da açıktır. Silah bırakma ile alakalı 

olarak, eğer PKK silahları bırakmış olsaydı, IŞİD, rahat bir şekilde Kobaniyi ele geçirirdi.” 

 

ŞIRNAK 

15.Ziyaret 

HDP İl Eş başkanı Sekvan KILINÇ  

DBP(Demokratik Bölgeler Partisi) Şırnak İl Eş başkanı Salih GÜLENÇ 

HDP Şırnak Eski Belediye Başkanı Ramazan UYSAL, Sekvan AYTUĞ  

Şırnak Milletvekili Adayı Leyla BİRLİK 

Görüşmede fazla katılımcı olduğundan genel değerlendirme şeklinde olacaktır. 
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“Çok doluyuz. Şuan ülkede 90’lara dönülmek isteniyor. Gerillalar bizim çocuklarımız. 

İktidar, çözüm sürecini heba etmeye çalışıyor. İki yıl önce olmayan durumu görüyoruz. 

Askerler sürekli sınıra yığınak yapıyor. On yirmi sendedir olmayan yerlere kale kollar 

yapılıyor. Bu barış sürecini zedeliyor. Umutlarımız kırılıyor. Sürekli askeri helikopterlerin 

sınıra gitmesi hayra alamet değil. Kürt halkı ise Öcalan’ın başlattığı çözüm sürecinde ne derse 

odur. Ancak hükümetin niyeti olayı bitirmek, çözmek değil. İktidarını devam ettirmektir. 12 

Eylülden daha sıkıcı bir hal var. Burada millet rahatsız oluyor. Tedirgin oluyor. Bize siyaset 

yaptırılmıyor. Bin kişilik bir gruba açıklama yapılıyor. Sekiz yüz tane polis geliyor. Basın 

açıklamasından dolayı arkadaşımız yedi yıl ceza yedi. Böyle bir Türkiye’de nasıl siyaset 

yapalım. Habur olayında barışa gidiyoruz. Çatışmasız ortam yaşayacağız dedik.  Ancak 

buraya gelen barış grubu şu an cezaevinde. Bizim bunu sorgulamamız lazım. AKP’nin oyları 

Çözüm sürecini başlatmasıyla arttı. Ancak barış sadece söylemlerle olmaz. Pratik adımlar 

atılmalı. TRT Şeş kuruldu. Ancak yasal bir güvence olmadığı için, gelecek olan iktidar bunu 

kapatır. Yasal güvence ver ki samimiyetine inanalım.  Kürtler Anayasa’da da meşru değiller. 

Dili hala yasak. 60 yaşında anne oğluyla beraber cezaevinde basın açıklaması yaptı diye. 

Böyle bir süreçte Kürt halkının ne kadar muhatap alındığını siz düşünün.   İnsanların 

tahammülü kalmadı. Olumlu adımların atılmaması sürece olan güveni azaltıyor. Seçimden 

seçime bir oyalama söz konusu. Pratik anlamda alt yapısı yok.  AKP’nin seçim 

beyannamesinde çözüm süreciyle alakalı tek bir şey yok. 

Roboski gibi örgütün en rahat kullanabildiği alanlara devlet askeri yığınaklar yapıyor. 

Geçişleri ortadan kaldırmak. Sürekli bir tedbir, önlem içine giriliyor. Bölgeyi 

insansızlaştırmaya yönelik faaliyetleler gerçekleşiyor.  Buralarda gerillalara baskınlar 

düzenleniyor. Kobane olaylarında iç savaştan dönüldü. Buda bizim sayemizde oldu. Işid’e 

karşı savaşan sadece Pkk’dır. Eğer Pkk olmasaydı, Işid  Sivas’a kadar dayanmıştı. HDP barajı 

aşamasa da çözümü bozmayacaktır. Bu konuyla alakalı başka ülkelerin gözlemci olmasına 

gerek yok. Eğer samimiysek kendimiz çözebiliriz.  Biz burada kentimizi de kendimizi de 

kendimiz yönetmek istiyoruz. Son olarak ise;  Düşmanımız çok olduğu gibi dağlarımız da çok 

tur.” diyerek kendince gözdağı vererek açıklamalarını tamamladılar. 

MARDİN 

16.Ziyaret 

Süryani Kilisesi Mor Barsovma 

Rahip Ayhan Gürkan: 

“Barış sürecini bizden fazla isteyen başka bir halk yoktur. İlk önce Anayasa, bütün sorunlar 

Anayasada ortaya çıkıyor. Bir Hristiyan bu topraklarda polis, subay, kaymakam olamıyor. 

Askerliğini yapıyor. Vergisini veriyor. Ancak bana hain gözüyle bakıyorlar. Ben ötekiyim. 

Yeni anayasa çok önemli. Kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur. Hiçbir kilisede hiçbir din 

adamı maaş almıyor. Her hak, her dil anayasa da güvence altına alınmalı. Bugün AK parti 

veriyor. Yarın başkası geri alıyor. Güvence altında olmalı. Tüm dinlere, tüm ırklara eşit 

yaklaşılmalı. Biz Süryanilerin sistemle ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Ancak 10. Sınıf ders 

kitaplarında Süryanilere hain deniliyor.  Hükümetin samimiyetine inanmıyorum. HDP, bu 
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çizgide devam ederse çözüm gerçekleşir. Süryani halkının yaşadığı hiçbir ülkede ayaklanma 

olmadı. Sebebi İncil’de devlet yetkililerine bağımlı olun ayetini yerine getirdikleri için. 

Biz Türkiye Cumhuriyetine silah kuşanmadık. Mardin’in kurtuluş günü yoktur. Tek bayrak, 

tek sınır, çok dil, çok din isteğimiz budur.” 

MİDYAT 

17.Ziyaret  

Midyat Kaymakamlığı  

Kaymakam Oğuzhan Bingöl 

Kaymakam Bey, çözümün gençler vasıtasıyla gerçekleşebileceğinin ve görev yaptığı Dargeçit 

ilçesinde yaşadıkları ve kendisindeki değişimlerden bahsettiler.  

“Gençlerle yaptığımız istişare toplantılarında kız yurdu ihtiyacını tespit ettik ve köylerde 

maddi sıkıntılardan dolayı okumayan kızlarımız için modern anlamda bir kız yurdu inşa 

ettik.”  Bir önceki ziyaretimizin Süryani Kilisesine olduğunu ve oradaki söylenenleri 

aktardığımızda, bölgemizde Süryanilere karşı söylenildiği gibi bir durumun söz konusu bile 

olmadığını örneklerle açıkladılar. Süryanilere pozitif bir ayrımcılık da bulunulduğunu, onlara 

karşı hassasiyetlerin üst seviyede olduğunu belirttiler. “Manastır ve manastırlarına yakın 

organizasyonlara yaptığımız yol Midyat’a yapılanlara denk olduğunu, 250 dönüm arazi 

demokratikleşmeyle kendilerine verildi. Benim için bir metropolit bir müftüden daha 

değerlidir. İnandığı davasından ve davasına adandığından ötürü. Burada radikal İslami 

gruplardan yoktur. Kanunen Hristiyan birinin Kaymakam olmasında da herhangi bir engel 

yoktur. Onların hâkim, polis, subay olma gibi bir yasaklılıkları da yoktur. Süryaniler burada 

din dersi almıyorlar. Sınavlarda da muaf oluyorlar. Buradan olan göçler, sanıldığı gibi 

zorlamayla olan göçler değildir. Nasıl ki bir Türk ya da Kürt Almanya’ya göç ettiyse 

Süryanilerin de göçü bu şekildedir.” 

Süreçle alakalı olarak ise “Çözüm bir başlangıçtır. Yerel yönetimlerle alakalı Büyükşehir 

Yasası var. Yani fiili bir özerklik var. Kendi kendilerini yönetiyorlar. Son kalan iller de 

büyükşehir olacaklardır. 6-8 Ekim olaylarında polislere silahlarınızı unutun dedim. Bu olayı 

çıkartanlar aslında İç Güvenlik paketinin mimarlarıdır. Devlet idarecileri çözüm için taşın 

altına ellerini koyması lazım ve bu süreci kim baltalarsa onun altında ezilecektir.” Şeklinde 

açıklamalarda bulundu. 

 

 

ŞANLIURFA 

18.Ziyaret 

 

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği  ( TÜMSİAD) 
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TÜMSİAD Şanlıurfa Şubesi Başkanı: Mehmet Sadık SADE 

“Urfa’ da genel olarak bir sıkıntı yok. Merkezde bir kaç ilçe hariç. Geçmişte devlet buraya 

sahip çıkmadı. Devlet en basit batıya yaptığı yatırımı buraya yapsaydı böyle bir şey olmazdı. 

Çözüm sürecinin de başarıya ulaşması için bürokrasinin de buradan olması lazım. Şehrin 

örfünü, âdetini bilmesi lazım. Yatırım programlarında sorun olduğu yerlere daha fazla teşvik 

olması lazım. En önemli şey ekonomidir.  Zaten işi, aşı olan insanlar bu tür olaylara bulaşmaz. 

12 yıldır bölgeye yapılanları takdir ediyoruz. Ekonomi ve turizm açısından çözüm süreci çok 

önemli bir yere sahip.  Çözümle birlikte bacasız fabrikadan Güneydoğu hak ettiği payı da 

alacaktır. Ancak vekillerin, siyasilerin buralara gelip görmeleri lazım. Meclisin penceresinden 

bakarak Urfa yönetilemez. Bölge vekilleri bile annesi babası olmasa buraya gelmeyecek.  

Sahaya inilmesi lazım vekillerin seçiminde STK’ların, kanaat önderlerinin görüşünü almalılar.  

Urfa’da belediye başkanı dayatma olarak getirildi. Burada belediye başkanı yabancı. Bu 

büyük bir sıkıntı. Şehrin dinamiklerini bilmiyor. Hala kendisini siyasete alıştıramadı. Buda 

Ak Parti ye oy kaybettirecektir. Belediye başkanı yüzünden halk HDP’ye oy vereceğini 

söylüyor. TÜMSİAD olarak barajın kalkmasını, HDP’nin de barajı aşmasını istiyoruz. Aksi 

takdirde eski günlere dönmek istemiyoruz. 

6-8 Ekim olaylarına bakacak olursak Urfa’daki bütün otellerdeki rezervasyonlar iptal edildi. 

Basın bunu farklı yansıttı. Urfa’da büyük bir sıkıntı olmadı. Sadece sınıra bombalar düştü. 

Burada Arap, Kürt aynı evin evladıdır. Damattır, gelindir. Urfa çözüm sürecine sahip çıkacak 

bir memlekettir.” 

19.Ziyaret 

 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası  

 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları  

 İbrahim Uludağ, Halil Akkaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat İmamoğlu 

“Sürecin çözüme kavuşmasını bütün toplumlar istiyor. Yıllardır büyük bedeller ödendi. Kaosa 

dönüşmemesi taraftarıyız. Bu manada HDP’nin barajı geçmesi taraftarıyız. Şayet HDP barajı 

geçemediğinde kaosun beklendiği HDP’li vekiller tarafından söylenmekte. 

HDP barajı geçtiği durumda kendisini Türkiye partisi olarak kabul ettirmek zorunda 

kalacaktır. 

 Bu sorunu bölge halkıyla devletin çözmesi gerekir. Üçüncü bir elin kabul edilmemesi lazım.” 

 

20.Ziyaret  

 

Dügerli Aşireti   

 

Aşiret Ağası Nihat Yıldırım 
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“Aşiretimiz hep devletin yanında yer almış, hiçbir terör faaliyetine katılmamıştır. Hep sağ 

partileri destekledik. Son olarak da Ak Parti ‘yi destekleme kararı aldık. Çözüm sürecini 

destekliyoruz. Buraya gelecek olan memurların eğitime tabi tutulmasını istiyoruz. Devlet 

benden bir şey esirgememiş ancak beni dışlamıştır. Buraya gelen askerler ya da medya burayı 

dışlamışlardır. “Ya sev ya terk et” dediler. Nereyi terk edeyim.  Benim aşiretimin bir sorunu 

yok. Burada olay olmamasına rağmen askerden psikolojik baskı görüyoruz.  Süreçten 

umutluyuz. İnşallah süreç devam eder. Ancak devletin sadece bir milletvekilini ya da bir 

zümreyi muhatap almasını doğru bulmuyorum. Sadece HDP’ye gitmesin. Burada başka 

insanlar da var. 

Kürtler artık uyandı. Bizi artık dışlamayım. Biz ayrılmak istemiyoruz. Yasal haklar istiyoruz. 

Kürt okulları açılsa bile çok fazla talep olmaz. HDP’nin barajı geçmesi iyi olur. Abdullah 

Öcalan’ı da kabul etmek lazım. Bu adamın dediğini yapıyorlar. Kürtler bu adamı dinliyor. 

Karşılıklı suçlamalarda biz HDP’yi haklı bulduk ancak Biz HDP’yi desteklemeyeceğiz. Biz 

aşiret olarak sol parti desteklemiyoruz. Daha doğrusu partinin tüzüğü bize uygun değil. Ancak 

HDP barajı geçemezse bölgede olaylar çıkabilir. CHP ise içki içen, dini tanımayan bir parti ve 

aynı zamanda sol bir parti biz ailece bunu kabullenemeyiz. Hüda Par’ı da desteklemeyeceğiz 

çünkü dini hassasiyetleri daha fazla gözetiyor, ülkeye şeriatı getirir. Biz Ülkenin İran’a 

benzemesini istemiyoruz. Yerel seçimlerde HDP’ye oy çıktı. Bu zamana kadar HDP’ye hiç oy 

çıkmamıştı. Ak Parti aleyhine bir gelişme var. Bölgede Pkk’nın baskısı, baskıyla oy toplaması 

söz konusu değil. Kırsalla şehir arasında fark var. Devletten halk korkmasa onlara oy çok 

çıkmaz. HDP’ye iki oy çıktı diye o oy sahipleri zindana atıldı. Ben kurtardım. Geçmiş 

dönemlerde Pkk değil, hükumet baskı kuruyordu.” 

İç güvenlik Paketi Ak Parti’yi geri götürür. Recep Tayyip Erdoğan’ın çıraklık, kalfalık 

dönemini beğenmiştik. Ustalık dönemini beğenmiyoruz.” 

21. ZİYARET 

Şanlıurfa Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı 

“Çözüm süreci le ilgili olarak Ankara’nın görüşü neyse Urfa’nın da odur. Biz Türkiye’nin her 

yerinde aynı şeyi söylüyoruz. Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır. Bu hükümet geldiği 

zaman oy devşirmek için Kürt sorunu var dedi. Örgütün içindekilere de suç işleyen cezasını 

çeksin gelsin. Suç işlemeyen de topluma gelip entegre olsun. Urfa genelinde terör olayları 

olmamıştır. Ülkenin ortak bir dili olması lazım bu da Türkçedir. Zamanında yapılanları devlet 

politikası olarak algılamamak gerekir. Terör ile burada yaşayan insanların ayrılması lazım. 

Devletseniz terörle mücadele etmeniz gerekir. HDP’nin barajı geçmesini isteriz. Hükümet 

çözüm sürecini istismar ediyor. Çözüm süreci kapsamında Apo’yla ne konuştuğu bilinmiyor. 

7 Haziran seçimleri her şeyi gösterecektir.” 

10 günlük 6 vilayeti kapsayan Güneydoğu Çalışma gezisi MHP İl Başkanlığına yapılan 

ziyaret sonrası sona ermiştir. 

GEZİ GÖZLEMLERİ 
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Ben de toplumdaki genel algıdan nasibini alanlardandım. Güneydoğu denilince akla ilk gelen 

meselenin terör ve her sokakta zırhlı polis araçlarının olduğunu düşünerek, biraz da tedirgin 

bir şekilde yola çıktım. Bölgeyi görmeden önce endişelerim vardı. Ancak bölgeyi tanımaya 

başladıktan sonra bu algının değiştiğini fark ettim. 

Bütün sıkıntının yaklaşımımızın yanlış yerden olduğu için olduğunu düşünüyorum. 

Türklerle Kürtlerin etle tırnak gibi olduğundan bahsederiz ama tanımayız birbirimizi. 

Tanıdığımızı zannederiz. Kürt olduğunu biliriz, ancak kültürünü bilmeyiz ya da bilmek 

istemeyiz. Bunun da sonradan oluşturulmuş bir algı olduğunu düşünenlerdenim. Birilerinin 

hakikaten kasıtlı olarak bu iki toplumun birbirini tanımasını istemediğini düşünüyorum. 

Bölgeye diğer bir pencereden baktığımızda topraklarının verimsiz, arazisinin kurak ve 

Anadolu’nun en çorak topraklarıyla kıyaslanamayacağı düşüncesi hâkimdi. Aslında okullarda 

derslerde bölgeyi işliyorduk. Gerek yeraltı kaynakları, gerekse tarihi kültürel yönünün 

farkındaydım. Ancak oluşturulan güvenlik sorunu algısıyla buralar 2015 yılında bile hala 

olağanüstü halin yaşandığı bir bölge olarak gösteriliyor. Batı kamuoyunda Güneydoğu 

denilince terör, şiddet, kargaşa ve bunun karşısında duran devlet otoritesini akla 

getiriyor. Ancak bölgeyi görmeye, tanımaya başladıkça bendeki bu durum bölgeye daha 

objektif bakmamı sağladı. Diyarbakır’dan başlayan seyahatimizde devleti her alanda görmeye 

başlıyorduk. Burada bize tahsis edilen dört koruma aracıyla ziyaret edeceğimiz yerlere 

gidiyorduk.  Bu kadar korumanın anlamsız olduğunun farkındaydık. Ancak bölgenin 

hassaslığı ve seçimler öncesi provokasyonun olabileceği ve bizim de bu provokasyona alet 

olmamamız açısından korumaların olması isabetli bir karardı, diye düşünüyorum.  Diyarbakır, 

diğer şehirlere göre hareketi bol bir şehir. Şehirdeki ilk günümüzde Bakan beyin bölgedeki 

valilerle seçim güvenlik toplantısı yapması şehrin trafiğini etkilemişti. Buradan Diyarbakır’ın 

trafik yoğunluğu anlamında alternatif güzergâhların olması gerektiğini göstermektedir. 

Diyarbakır gibi beşinci Harem-i Şerif olan bir şehrin dini profiliyle anılmaması 

gerçekten üzücü. Hazreti Peygamber’ in vefatından yedi yıl sonra İslam’ı kabul ettiğini 

ve Anadolu’ da İslam’ı kabul eden ilk şehir olduğunu ise pek çoğumuz bilmez. 

Diyarbakır surlarının Çin Seddinden sonra en uzun surlara sahip olduğunu burada öğrendim. 

Özellikle Diyarbakır’ın çözüm sürecinin nihayete ermesiyle turizm alanında sıçrama 

yaşayacağını düşünüyorum.  

Batman ikinci olarak ziyaret ettiğimiz şehirdi. Batman, hakkında söylenen olumsuz vasıfları 

hiç hak etmiyor. Bu şehri görmeden buraya köy yakıştırması yapmak da ayıptır. Şehir yeni 

kurulduğu için çarpık kentleşmeye çok fazla rastlamadık. Bunun yanında gece gündüz hayatın 

aktığı, yaşayan bir şehir olarak da dikkatimi çekmişti. Aynı şekilde Mardin ve Urfa’da üzerine 

yapışan terör algısından maalesef nasibini almıştır. Bu konuda yapılması elzem olan şeyin 

batıda yaşayanlara bölgeyi çeşitli projelerle tanıtmak, eğitim kurumlarında buraların objektif 

bir şekilde aktarımı ile alakalı çalışmalar yapmak olduğu fikrindeyim. Aynı zamanda yayıncı 

kuruluşlara da düzenlemeler getirmektir. 150 metre karede olan bir olayı bütün şehre mal 

etmek daha öncesinde oluşturduğunuz imajı alır götürür. Maalesef gerek bölge halkı gerekse 

oradaki resmi makamlar bu durumdan mustarip.  
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Değinmekte fayda olduğunu düşündüğüm bir husus da Siirt’ten Şırnak’a geçeceğimiz yolun 

jandarmanın; “Bu yolda sizi koruyamayız. Eskort araç veremeyiz.” demesi ilginçtir ki, 

Jandarmanın sorumluluk bölgesinde böyle bir durumun olması bizi tam anlamıyla şoka 

uğratmıştı. Normalde 1,5 saatte alacağımız yolu 4,5- 5 saatte aldık. Bu da bilinmesi 

gereken bir hadisedir. Dikkat çekici bir diğer hadise ise Cizre-Midyat karayolunda bir gün 

önce akşam sizi koruyamayız, size vereceğimiz eskortu kim koruyacak diyen jandarma, 

Midyat’a geçerken yol kontrolünde (kendimizi anlatmamıza rağmen)  bize karşı sergilediği 

tavır ve saygısızca tutumu, Bizim yaşadığımız bu olayların bölge halkının askerden gördüğü 

psikolojik baskıyı anlamamız açısından önemi büyüktür. Tabi ki bölgedeki bütün askeri 

personeli bu konuda hedef almak da yanlıştır. Ancak bu hadise de göz önünde bulundurulması 

gerekir. 

DEĞERLERNDİRME 

10 günlük gezi boyunca edindiğim bilgi ve değerlendirmeler sonucu,  Kürtlerin niyetinin 

ayrılma ya da bağımsız hareket etmek temelli olmadığıdır. Kürtler eşit şartlarda, 

adaletli bir yapıda ve kendi kimliklerini de Anayasada görmek olduğunu yaptığımız 

söyleşilerde pek çok kesimden dinledik. Genel taleplere bakacak olursak. Çerçevesi şu 

şekildedir; 

- Yeni Anayasa ve Kürt kimliği 

- Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 

- Anadilde eğitimin serbest olması ve bunun kamuda da sağlanması. 

- Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması  

Yeni Anayasa ve Kürt Kimliği 

Kürtler, ilk aşamada 1982 Anayasası 66. Maddede “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı 

olan herkes Türk’tür.” Şeklindeki vatandaşlık tanımının yeni Anayasayla değiştirilmesini ve 

Kürt kimliğini anayasal garanti altına almak istemektedir. Bakış açısı ise şu yöndedir  “Türk 

vatandaşı hakları neyse ve Anayasal güvencesi varsa aynı şeyi biz de istiyoruz. Vatandaş 

temelli ve herhangi bir ayrım gözetmeksin eşit olmalı. Bu ülke bizim diyor ve 

sahipleniyorsak, eğer ortaksak biz ortaklıktan bunu anlıyoruz.” diyorlar. 

Biz de bu talep konusunda çeşitli ülkelerin Anayasalarındaki “vatandaşlık” tanımlarına 

bakarak kendimize bir yol haritası çizebiliriz.  

ABD Anayasasının 14. maddesine göre “ABD’de doğan veya ABD vatandaşlığına kabul 

edilen ve ABD’nin yetki alanına tabi olan kişiler ABD’nin ve ikamet ettikleri eyaletin 

vatandaşıdır. Hiçbir eyalet, ABD vatandaşlarının sahip olduğu ayrıcalıkları ve 

dokunulmazlıkları azaltan bir kanun çıkaramaz veya uygulayamaz (14/1)” 

Belçika Anayasasının 2. Maddesinde Belçika’nın Flaman topluluğu, Fransız topluluğu ve 

Almanca konuşanlar topluluğu olmak üzere üç topluluktan oluştuğu kaydedilmektedir. 
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Fransa Anayasası çeşitli maddelerinde “Fransız halkına atıfta bulunmaktadır. Anayasanın 72. 

maddesinde, devletin deniz-aşırı halkları, Fransız halkı içinde tanıdığı kaydedilmektedir 

(72/3).  

Yunanistan Anayasanın 4. maddesinin 3. fıkrasına göre, Kanunda öngörülen vatandaşlık 

niteliklerine sahip tüm kişiler Yunan vatandaşıdır. 

Romanya Anayasanın 5. maddesinde ele alınmaktadır. Buna göre, Romanya vatandaşlığının 

edinilmesi, devamı ve kaybedilmesi kanunlarla düzenlenmektedir. 

Portekiz Anayasasının 4. maddesine göre, kanunların veya uluslararası sözleşmelerin Portekiz 

vatandaşı olarak gördüğü herkes vatandaştır. 

Sonuç olarak; vatandaşlık konusundaki detaylı düzenlemelerin yasama organları tarafından 

çıkarılan kanunlara bırakıldığı görülmektedir. Ulusal vatandaşlık tanımında geleneksel hukuki 

ölçütler doğum yeri ve neseptir. Anayasalarda yer alan vatandaşlık tanımında, nesep ölçütüne, 

yani kişinin ebeveynlerinin vatandaşlığını kazanmasına genellikle daha sık rastlanmaktadır. 

Bunun yanında doğum yerinin vatandaşlığını alması ölçütü ve soy bağı ölçütünün beraber 

kullanıldığı da görülmektedir.*** 

Anadilde eğitim ve kamunun her alanında Kürtçenin yaygınlaşması, aslında geç kalınmış 

bir uygulamadır. Doğumla birlikte gelen dil gibi olmazsa olmaz bir hakkı lütuf gibi görmek 

yanlış bir anlayıştır. Bölge düşünüldüğünde orada bile bu durumun sıkıntısını çekmiş 

vatandaşların olması devletin bu alanda çözüm süreci bağlamında hızlı adımlar atması 

gerekir.  İnsanlar Kürtçe konuştukları için konuştukları kelime başına ceza ödemişler. 

Aracında Kürtçe CD bulundurduğu için işkence görenler ve bunun gibi pek çok sıkıntıyı 

buradaki vatandaşlar yaşamışlar. Şu an belki çoğu şey serbest ama hükümetin değişmesiyle 

yapılan bazı düzenlemelerin eskiye döneceği endişesi var. Anayasal güvencenin istenmesinin 

sebebi de budur.  Aynı şekilde kamu kurumlarında Kürtçenin kullanılır hale gelmesi 

gerekmektedir. Sağlık hizmeti almak için hastaneye giden bir vatandaşın meramını 

anlatamamasından dolayı yaşadığı sıkıntılar raporlara konu olmuştur.  

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi taleplere baktığımızda, tarafların bunu net bir şeklide 

açıklayamadığını görüyoruz. HDP’ ye yakın taraflar, kendi valimizi kendimiz seçelim. Bizi 

biz yönetelim taraftarı. Ancak bu sefer oluşabilecek sorunları denetleyen mekanizmanın 

sağlıklı işlemeyeceği görülmektedir. Ve kendisini desteklemeyene karşı farklı yaklaşım 

durumu oluşacaktır. Kimi kesimler yerel yönetimlerden kasıt, Demokratik özerkliği 

savunuyor. Bunun da mümkün olmayacağı açıktır.  Son çıkan büyükşehir yasası ile 

belediyelerin zaten yetkilerinin ve bütçelerinin de genişlediğini de görüyoruz.  Kısacası 

Kürtlerin istediği ‘Kentimizi de Kendimizi de Kendimiz’ yönetelim anlayışı hâkimdir. 

 

Bu bağlamda çözüm sürecinin nihayete ermesi için tarafların isteklerini net bir biçimde 

ortaya koyması gerekmektedir. Her türlü soruya ve cevaba hazırlıklı olmalıyız. Aksi 

takdirde bu bir öteleme politikası haline gelir.  Devletin daha ciddi adım atarak barış sürecini 
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devlet politikası haline getirmesi gerekir.  Bu süreçte ortaya çıkan en büyük zararı üslup 

sorunundan kaynaklandığı görmekteyiz. Tarafların bölgenin yekününü ateşe atacak 

konuşmalardan kaçınması gerekir. Bölge halkının ve oradaki gerek STK’ların gerekse 

yatırımcı kuruluşların en çok şikayet ettiği konu budur. Provokasyonların sürekli bir tarafa 

mal edilmemesi gerekir. Ağrı olayının çözümü sekteye uğrattığını söyleyenler,  Kobane 

olaylarının uğrattığı sekteden bahsetmemeleri çözüme herkesin kendi penceresinden baktığını 

göstermekte. Bu da Samimiyetsizliğe delalettir.  Muhatap konusuna gelince, devletin 

karşısındaki temsilci muhatap, Pkk mı, İmralı mı, yoksa HDP mi? Batı kamuoyunun da 

özellikle süreçle alakalı tedirgin olduğu nokta burası.  HDP’nin meclise girmek istemesi 

ve Kürtleri temsil ettiğini iddia etmesi, ancak çözüm sürecinin muhatabının terör örgütü 

lideri Öcalan olduğunu deklare etmesi ve o ne derse doğrudur gibi bir anlayış 

sergilemesi büyük bir çelişkidir. Aynı şekilde bu süreçte orada yaşayan diğer kesimlerinde 

muhatap alınması, onlara da söz söyleme yetkisi verilmesi gerekir. Devletin yalnızca örgütü 

muhatap alıyor görünmesi, orada yaşayan mütedeyyin ve farklı görüşten kişileri yok sayarak, 

örgütün yasadışı faaliyetlerinde rahatça kullanımı noktasında yalnız bırakmaktadır. Bu da 

çözülmesi gereken ayrı bir meseledir. 

Son olarak söylemek istediğim; doğu ile batının birbirleriyle iletişimin güçlendirilmesi ve 

var olan algının da değişmesi adına bölgeyle alakalı projelerin desteklenmesi ve bölgeye 

kültürel gezilerin yapılması akıllardaki soru işaretlerini de giderecektir.  Bu durumun da 

çözüm sürecinin gidişatını önemli derecede etkileyeceğini düşünmekteyim.  

 

 

***TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı – Karşılaştırmalı Anayasa Çalışmaları sayfa:53 

https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/anayasa_calismalari.pdf 

 


