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ÖN SÖZ 

Bu çalışma, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın desteğiyle ve Sahipkıran 

Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Sn. Süleyman ERDEM öncülüğünde 17-28 Nisan 

2015 tarihleri arasında “Üniversite Öğrencilerinin Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı 

Projesi” adıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 6 iline (Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, 

Mardin ve Şanlıurfa) 15 farklı üniversiteden 25 öğrenciyle gerçekleştirilen gezinin raporudur.  

Bu programın düzenlenmesindeki amaç, çözüm sürecinin bölge halkı üzerindeki 

yansımalarını, etkilerini yerinde görmek; bölgedeki insanların taleplerini, şikâyetlerini çözüm 

sürecinden ne beklediklerini yerinden tespit etmek ve çözüm sürecinin gidişatı hakkında karar 

alma mekanizmalarını doğru bir şekilde bilgilendirip çözüm sürecinde nasıl bir yol izlenirse 

sürecin başarıya ulaşacağı noktasında çözümler üreterek üniversite öğrencileri olarak sürece 

katkı getirmektir. Proje kapsamında Diyarbakır, bölgenin 6 ili ve bu illerdeki sivil toplum 

kuruluşları, siyasi parti temsilcilikleri ve önde gelen isimlerle görüşülüp çözüm süreciyle ilgili 

görüşleri alınmıştır. Ayrıca gezi kapsamında yalnızca görüşmeler yapılmamış, bölgenin 

turizm alanları da görülmüş ve şehrin sokaklarında dolaşılarak gözlemler yapılmıştır.    

Bu proje vesilesiyle bölgeyi ve bölge insanını yakından tanıma ve bölge hakkında detaylı bilgi 

elde etme imkânı buldum.  Bu nedenle başkanımız Süleyman ERDEM ve başkan yardımcımız 

Fatih TOPSAK başta olmak üzere SASAM ailesinin değerli üyelerine ve gezi boyunca 

birlikte olduğum değerli arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.   

 

           Özgür YILDIRIM 
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1. Giriş 

Genel olarak Kürt sorunu olarak adlandırdığımız mesele, yalnız yaşadığımız zamana ait bir 

mesele değil, aksine yüz, yüz elli yıllık bir geçmişi olan ve aynı zamanda siyasi sosyal, 

ekonomik ve psikolojik boyutları olan çok yönlü bir meseledir. Bu anlamda konu hakkında 

sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek ve çözüm sürecinin olumlu bir zeminde ilerlemesini 

sağlayabilmek için çok yönlü bir bakışa ve bu boyutları dikkate almaya ihtiyaç vardır.  

Kürt sorunu son zamanlarda gündemi en çok meşgul eden konudur ve hala çözüme 

kavuşturulmuş değildir. Yıllardır süregelmiş, çözüm noktasında nasıl bir yol izleneceğinin adı 

konulamamış veya yanlış konulmuş, sorunun gerçek sebeplerine inilememiş hatta doğu 

deyince insanların aklına terörün geldiği karmaşık bir sorundur Kürt sorunu.  Doğu bölgeleri 

ise şimdi de olduğu gibi gidilip görülmeye çekinilen, zihinlerde yasaklı bölge ilan edilen 

ancak gerçekte öyle olmadığı söylenebilecek bir bölgedir.  

Kürt sorunu uzun bir geçmişe sahip olmasına rağmen farklı siyasi yaklaşımlarla Türkiye’de 

bu soruna ortak bir isim konulamamıştır. İsimlendirme bir anlamda nasıl bir yol izleneceğine 

ışık tuttuğundan bu anlamda önemlidir. Şark Meselesi, Doğu Sorunu, Güneydoğu Sorunu, 

Terör Sorunu, Kürt Sorunu, Kürt ve Kürdistan Sorunu vb. bu isimlendirmelerdendir. Şüphesiz 

bunlar farklı bakış açılarının ürünüdür. Bir sorunun çözülebilmesi için önemli olan doğru 

teşhis ve isimlendirme olacaktır. Bunun için de bu sorunun kökenlerini ve tüm boyutlarını bir 

arada değerlendirmek ve ana sorunu sebepleriyle ve sonuçlarıyla iyi analiz etmek 

gerekecektir. İşte yıllarca yaşananlar da yanlış analizler sonucudur. Sorun yıllarca güvenlik ve 

asayiş sorunu olarak görülmüş ve asıl nedenlerine inilmemiştir. İlk kez 1991’de Turgut Özal 

“Kürt sorunu çözeceğim, bu benim milletime yapacağım son hizmetim olacaktır” dedi ve 

Turgut Özal’ın sorunun çözümüne yönelik arayışları devam ederken 1993’te Başbakan 

Süleyman Demirel ve Başbakan yardımcısı “Kürt realitesini tanıyoruz.” Söyleminde 

bulundular. Özal’ın bu girişimleri sonucunda ilk kez 1993’te PKK tek taraflı ateşkes ilan etti. 

Bu açıklamadan iki gün sonra Cumhurbaşkanı Turgut Özal Öldü. Özal’ın ölümünden 40 gün 

sonra PKK Bingöl’de 33 askeri kurşuna dizerek ateşkesi bitirdi. Bundan sonraki yıllar, bölge 

açısından acıların, mağduriyetlerin ve travmaların yoğun olarak yaşandığı ve Kürt meselesinin 

çözüm umutlarının tükendiği karanlık bir dönem oldu. Göçler, tutuklamalar, gözaltılar, 

işkenceler… 1996-1997’de Başbakan Necmettin Erbakan, çözüme dair düşüncelerini 

belirtti; Mesut Yılmaz “AB’nin yolu Diyarbakır’dan geçer” diyerek, AB üyeliği için bu 

sorunun çözülmesi gereğine işaret etti. Ancak bu girişimler de bir şekilde engellendi. 1999’da 

PKK lideri Abdullah Öcalan yakalanarak Türkiye’ye teslim edildi. Bundan sonra PKK 
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tarafından çeşitli zamanlarda yine tek taraflı ateşkesler ilan edildi. Ak Parti’ye kadar süreç bu 

şekilde işledi. Daha sonrasında 3 Kasım 2002’de Ak Parti iktidar oldu. Ak Parti’nin en büyük 

hedefi AB’ye girmekti bu sebeple bir dizi reformlar yapıldı. 2005 Ağustos’unda 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da aydınlarla görüşmesi ve ardından 

Diyarbakır’da halka hitaben yaptığı konuşma, sadece Kürtler arasında değil, ulusal ve 

uluslararası kamuoyunda da yankı buldu. Çünkü ilk kez bir Başbakan, doğrudan “Kürt 

sorunu” diyor ve bu sorunun kendi sorunu olduğunu belirtiyordu. Ayrıca başbakan, bu 

konuşmasında “…Her ülke geçmişinde zor günler yaşamıştır. Geçmişte yapılan hataları yok 

saymak büyük devletlere asla yakışmaz.” diyerek geçmişle yüzleşmeden söz ediyor ve 

sorunu, daha çok demokrasi, daha çok vatandaşlık hukuku, daha çok refahla çözeceklerini 

bildiriyordu ve bu doğru bir teşhisti. Bu konuşmayla artık Kürt sorunun varlığı kabul edilmiş 

oluyordu ve ilk kez devlet geçmişiyle yüzleşiyordu. Ayrıca ilk kez Kürt açılımı düşüncesini 

dile getirdi. Ve bu durum Kürt sorunun geniş çevrelerde tartışılmasına yol açtı. Bu konuda Ak 

Parti herkesin görüşünü almaya sözü olanları dinlemeye çalıştı. Ancak sonrasında gelen 

tepkiler üzerine isim değişiklikleri yapma yoluna gitti; önce “Demokratik Açılım” daha sonra 

da “Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi” ismleri kullanıldı. 

Açılım politikalarını mümkün kılan asıl çalışma ise, devletin kapalı kapılar ardında MİT 

aracılığıyla Öcalan’la ve PKK ile sürdürdüğü ve daha sonra kamuoyuna “Oslo Süreci” adıyla 

yansıyan görüşmeler oldu. Oslo süreci, devletin PKK ile görüşmesini normalleştirmenin 

yanında, tarafların birbirlerini tanımalarını ve taleplerini öğrenmelerini de sağladı. Aslında 

bugün eğer çözüm süreci başarılı bir biçimde yürüyorsa, bunda, Oslo süreci tecrübesinin 

büyük bir pay ve etki sahibi olduğunu ifade etmek gerekir. 

Oslo sürecinin kesintiye uğramasından bir süre sonra, yapılan görüşmelerden birinin ses 

kayıtları internete düştü ve böylece, devletin PKK ve Öcalan’la doğrudan muhatap olması ilk 

kez ortaya çıktı. Ancak devlet içinde bu girişimlerden rahatsızlık duyanlar oldu. Bu bağlamda, 

7 Şubat 2012 günü Oslo görüşmelerini yapan MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve MİT’in eski 

yöneticileri gözaltına alınmak istendi. Bundan kısa bir süre sonra da Başbakan, “Gerekirse, 

devletin Öcalan’la yeniden görüşebileceğini” açıkladı. MİT-Öcalan görüşmelerinin bu 

aşamaya gelmesinin ardından, 3 Ocak 2013 günü iki milletvekili (Ahmet Türk ve Ayla Akat 

Ata), İmralı’ya giderek Öcalan’la görüştüler. Bu şekilde süreç ilk kez gerçekçi bir zemine 

oturarak hız kazanmıştır.  
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1.1. YÖNTEM: 

Bu yazının ilerleyen bölümlerinde gezi öncesi ve sonrasına ait algılara ve gözlemlere, ziyaret 

edilen makamların çözüm sürecine yönelik görüşlerine, değerlendirme ve öneriler ile sonuç 

bölümüne yer verilecektir.  

1.2. GEZİ ÖNCESİ VE SONRASI ALGILAR: 

Yola çıkmadan önce güvenlik bağlamında tedirgin bir ruh haline sahiptim, hep bir  “acaba” 

kelimesi ve “nasıl olacak” düşüncesi vardı içimde. İnsanların nasıl bir yaklaşım içinde 

olacaklarını bilmiyorduk. Bölgeye ilk kez gidiyorduk ve bölge hakkında hiçbir bilgimiz 

yoktu. Yolda PKK’nın önümüzü kesip bizi rehin alma ihtimalleri de aklımıza gelmiyor 

değildi. Katılacağım projeyi çevremdeki insanlara aktardığımda ise onların çoğunlukla 

tepkisiyle karşılaştım ve bana “Ne işin var o bölgede, görmüyor musun oralarda olanları!” 

şeklinde ifadeleriyle karşılaştım. Bu konuda bir tek ailem destek çıktı. Ama aklımda her ne 

kadar bu konularda soru işaretleri olsa da bu soru işaretlerini kaldırmanın yolu oraya 

gitmekten ve bölgeyi yakından tanımaktan geçiyordu. Nitekim öyle de oldu. On gün boyunca 

Güney Doğu Anadolu bölgesinin hemen hemen birçok noktasına gittik, hatta buna güvenlik 

bakımından oldukça sıkıntılı olan bölgeler de dâhil, hiçbir problemle karşılaşmadık, sorusuz 

bir şekilde görüşmelerimizi tamamladık. Ancak benim gezi boyunca en dikkatimi çeken ve 

üzüldüğüm nokta, Siirt’ten Şırnak’a giderken Jandarmanın bize “bu yoldan gitmeyin sizi 

koruyamayız; giderseniz sorumluluk sizin. Size sizi koruması için koruma aracı verirsek 

onları kim koruyacak” ifadesi oldu. Çünkü bu cümleyi devletin bir jandarması kendi 

egemenlik sahasında kuruyordu. Devletin jandarmasının geldiği nokta açısından gerçekten 

çok düşündürücüydü. Biz o akşam özellikle güvenliğimizi tehlikeye atmamak adına yolumuzu 

4 saat uzatmış ve Şırnak’a Mardin üzerinden gitme zorunda kalmıştık. Şırnak’a doğru 

giderken yolumuz üzerindeki Cizre, bizim, güvenlik açısından en çok çekindiğimiz şehirdi. 

Hatta güvenlik güçleri tarafından o bölgeye girmemiz konusunda uyarılmıştık ve bizden 

herhangi bir saldırı ihtimaline karşı otobüsümüzün ön koltuklarını boşaltmamız istenmişti. Biz 

bu uyarılara rağmen yanlışlıkla Cizre’nin tam da merkezine girmiş üstelik bir de yanlış yola 

saparak yolumuzu kaybetmiştik. Ancak bizim çekindiğimiz bu insanlar, biz bir yardım 

talebinde bulunmadan bizi çok sıcak bir şekilde karşılayarak ne tarafa gittiğimizi sorarak bize 

yol gösterdiler ve otobüsümüzün manevra yapabilmesi için şoförümüze yardımcı oldular. 

Batman’a gittiğimizde dikkatimizi çeken bir nokta da şu oldu; Batman’daki görüşmelerimizi 

yapmak üzere Diyarbakır’dan akşam saatlerinde ayrılıp iki saat süren bir mesafenin ardından 

Batman’a yaklaşık olarak saat 22.30 gibi giriş yaptık. Burada en dikkat çekici olan nokta, 
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akşam saatleri olmasına rağmen sokakların insanlarla dolu olmasıydı. Her yer neşeli insan 

kalabalıklarıyla doluydu. Normal şartlarda terör sorunun, güvenlik sorunun en üst perdeden 

yaşandığı bu bölgelerde ilk defa giden biri olarak bu tür manzaralarla karşılaşmak beklentim 

dışında olurdu. Bu da bir bakıma çözüm sürecinde belli bir noktaya gelindiğini gösterir. 

Batman’da dikkat çeken bir diğer nokta da şudur. Sabah erken saatlerde konakladığımız yerin 

karşısında bulunan parkta gezinirken parkta belediyenin temizlik işlerini yürüten bir adam da 

orada bulunuyordu ve kendisine verilen görevini yapıyordu. Bu adama yaklaşıp hem selam 

vermek, hem de samimi bir an yakalayabilirsek çözüm süreci konusunda ne düşündüğünü 

sormak istedik. Ancak bu adamla konuşmamız sadece selamlaşmadan ibaret kaldı. Sanırım o 

da din kardeşi olmamız vesilesiyleydi.  Çünkü Türkçeyi tam olarak bilmiyordu, biz de Kürtçe 

bilmiyorduk. Adam konuşmaya çalışırken araya Kürtçe kelimeler giriyor, ancak biz 

anlamıyorduk. Sonuç olarak iyi günler dileyip oradan ayrıldık. O an aklıma biz bölgeye 

gelmeden önce kamu hizmetinin verilip alınmasında Kürtçenin kullanılmaya başlanmasına ön 

yargılı olarak karşı çıksak da aslında orada ne kadar gerekli olduğunu gördük. Bu insan bize 

doğru bir şekilde derdini anlatamamıştı. Geçmiş dönemlerde, Kürtçenin konuşulmasının 

yasak olduğu zamanlarda,  aynı durumun bir benzerinin bir hastane yaşanmış olabileceği 

ihtimali geldi aklımıza. İhtimal dâhilindedir; çünkü şimdi olduğu gibi geçmiş dönemlerde 

Türkçeyi az bilen veya hiç bilmeyen insanlar muhakkak daha fazlaydı. Böyle bir durumda 

insanlar en zor durumlarda dertlerini nasıl anlattılar yetkili mercilere?  Belki de hayati 

boyutlara ulaşmış olabilirdi bu sorun. 

Bunun yanında, bizim bu yola niçin çıktığımız belliydi. Amacımız, çözüm sürecinin bölge 

halkı üzerindeki yansımalarını tespit etmek, onların talep ve şikâyetlerine tercüman olmak ve 

karar alma mekanizmalarını konu hakkında bilgilendirerek çözüm sürecinin sağlıklı bir 

zeminde ilerlemesine ve barışa katkıda bulunmaktır. Bu amacımızı gerçekleştirmek için 

bölgeye gittiğimiz takdirde bölge halkından yeterli ilgi ve alakayı göremeyeceğimizi, halkın 

bir çekimserlik havasına bürünebileceklerini düşünüyordum Ayrıca amacımızı tam olarak 

gerçekleştirebileceğimiz noktasında şüphelerim vardı. Ancak kısmen de olsa gittikten sonra 

düşüncelerimde yanıldığımı anladım. Kısmen diyorum, çünkü görüşmede bulunduğumuz 

kişilerden bizim çözüm sürecine yönelik sorularımızı çok net bir şekilde cevaplandıranlar da 

oldu, üstü kapalı cevaplar verenler ve sorulanlarımızı tam olarak cevaplandırmayanlar da 

oldu.  Bölge halkının bu noktada politikleştiğini veya politik davranmak mecburiyetinde 

kaldığını, siyasi söylemlerden uzak durmaya çalıştıklarını söylemek gerekiyor. Ancak genel 

itibariyle bölge halkının bizi çok sıcak bir şekilde karşıladığını ve böyle bir çalışma 
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vesilesiyle bizim bölgeye gelmemizden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini 

belirtmekte yarar var. Çünkü böyle bir çalışmanın ilk kez yapıldığı dile getiriliyor. En azından 

bölgenin batı kamuoyuna doğru bir şekilde tanıtılabileceğini, önyargıların da bu şekilde 

kırılabileceğini belirtiyorlar. Bu program, amacımızı gerçekleştirmenin ötesinde bölge 

hakkında tecrübe kazanmamıza vesile olduğu gibi, önyargılarımızdan da arınmamızı sağladı.  

Basından bölge hakkında edindiğimiz fikirlere, bölgede gerçekleşen olaylara baktığımızda, 

batı kamuoyunda doğuya karşı bir ön yargı oluştuğu görülür. Bunda, basının yönlendirici 

etkisi oldukça yüksektir. Bu bağlamda benim de çözüm sürecinin sağlıklı bir zeminde 

ilerleyebileceğine inancım zayıftı. Çünkü bölgede gerçekleşen olayları basından takip ettikçe, 

bölge insanlarının barış istemediğini ve faklı sebeplerle süreci kullandıklarını ve sabote 

ettiklerini düşünüyordum.  Ancak bölge insanını dinledikten sonra çok haksızlıklara ve 

zulümlere maruz kaldığını, savaşa, kana, gözyaşına ve ölümlere dur demek istediklerini 

anladım. Bölgede hangi kesimle görüşülürse görüşülsün her kesimin fikir birliği içinde ifade 

ettiği şey, artık kalıcı bir barışın sağlanması, savaşın, ölümlerin sona ermesi ve akan kanların 

durmasıydı.  Kısaca, “analar ağlamasın” söylemi, yalızca Tük halkı için değil, aynı zamanda 

Kürt halkı için, Kürt anaları için de geçerliydi aslında. İnsanlar bıkmıştı ve huzur ve güvenle 

bakabilecekleri bir gelecek istiyorlardı. Biz Kürt halkının bazı demokratik taleplerini, insan 

olmalarından kaynaklanan en doğal haklarını hep önyargılı bir şekilde reddettik ve şüpheyle 

baktık.  Bu nokta şahsım adına bir özeleştiri yapmak gerekirse,  meseleye ve bölge halkına 

karşı ön yargılı bir yaklaşım sergilediğimin farkına vardım.  

1.3. ZİYARET EDİLEN TARAFLAR VE TARAFLARIN ÇÖZÜM SÜRECİYLE 

İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: 

Bölgede gerçekleşen gezi kapsamında sırasıyla Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin ve 

Şanlıurfa illeri ve bu illerdeki sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcilikleri ve diğer 

kurumlar herhangi bir görüş ayrımı gözetilmeksizin ziyaret edilmiş ve gayet objektif bir 

şekilde görüşleri alınmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, görüşler bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde aralarında çok yüksek oranda paralellik bulunmasıdır. Bunun yanında 

ifade edilenlerin belli birkaç başlıkta toplandığı görülür. Bu bağlamda bu görüşler aşağıdaki 

gibidir: 

1.3.1. Diyarbakır 

Gezi kapsamında ilk ziyaret edilen il Diyarbakır oldu. Burada yine sırsıyla Diyarbakır Ticaret 

ve Sanayi Odası, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Diyarbakır Sanayiciler ve İş 
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Adamları Derneği (DİSİAD), Mahalli İdareler Derneği, Güneydoğu Genç İş Adamları 

Derneği, Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı, Hür Dava Partisi (Hüdapar) 

ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile görüşülerek çözüm süreci konusunda görüşleri 

alınmıştır. 

 

1.3.1.1. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı: 

 Çözüm süreci ile ilgili olarak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sn. Ahmet Sayar 

ve Ebubekir Bal Beyler ile görüşüldü. Ahmet Bey, çözüm süreciyle ilgili olarak şu 

değerlendirmelerde bulundu: ” Bölgede farklı kimliklerden insanlar birlikte yaşamakta ve 

bunlar arasında Kürtler çoğunluktadır. Geçmişten günümüze bu insanlar arasında hiçbir sorun 

yaşanmamış aksine birbirleri hep desteklemişlerdir.  Bölge halkının ayrılmak istediği şeklinde 

bazı farklı politikalar kamuoyuna empoze edilmektedir. Ancak halkın ayrılmak gibi bir hedefi 

yoktur.  Geçmişte uygulanan bazı yanlış politikalar yüzünden insanlar dağa çıktı bunlar 

diyalog yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Sorunların karşılıklı bir diyalog ortamının 

kurulmasıyla çözülebileceğine inanıyorum. Bununla birlikte tarafların diyaloglar ortamında 

hassas davranması gerekiyor.  Meselenin çözümünü ve sürecin devam etmesini istemeyenler 

var. Ayrıca Ağrı olayları, son yılların en tehlikeli olayıdır.  Sürecin provoke edilmesine sebep 

olabilir. Provoke olmaması ve sürecin devam etmesi için siyasetçilerin dikkat etmesi 

gerekmektedir. Ağrı olaylarında veya diğer başka olaylarda tarafsız bir izleme heyeti daha 

önceden kurulmuş olsaydı olaylarda hangi tarafın sorumlu olduğu tarafsız bir şekilde 

belirlenecek ve kamuoyu doğru bir şekilde bilgilendirilecekti. Böylece karışıklıklar 

olmayacaktı. Böyle bir tarafsız izleme kurulunun mevcut olması çözüm sürecinin sorunsuz bir 

şekilde ilerlemesini sağlar. Türkler ve Kürtler bu ülkeyi sırt sırta vererek kurdu bu anlamda ön 

yargılı yaklaşımlardan uzak durulmalı.” Şeklinde konuştu.  

Ebubekir Bey ise çözüm süreciyle ilgili olarak “ Diyarbakır, Anadolu’da ilk İslamiyet’i 

benimseyen ildir. Peygamber Efendimizin vefatından yedi yıl sonra İslamiyet’i kabul etmiştir. 

Burada kilise ve cami yan yana bulunuyor ve insanlar ibadetlerini rahat bir şekilde yerine 

getiriyorlar.  Bu anlamda Kürtlerle Türkler arasına bir mezhep farkı bile bulunmamaktadır. 

Dışarıdan ne yapıldıysa Türkiye’de bir iç savaş yaratılamadı. İnanılan değerler aynı. Bundan 

dolayı sorunun çözümü daha kolay olur. En önemli konu birlik ve beraberliktir. Ayrıca çözüm 

süreci sadece siyasi partilerin değil yetmiş sekiz milyonun sorunudur. Silahların susması ve 
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cenazelerin artık gelmemesi süreç için çok önemlidir ve tek başına yeterlidir. Dolmabahçe 

Sarayı’nda yapılan görüşmeler de süreç bir anlamda bir resmilik kazandırmıştır. 

Demokrasi kavramını iyi bir şekilde özümseyemedikçe hiçbir konuda başarılı olmamız 

mümkün değildir. Siyasi partiler olarak CHP ve MHP de sürece destek vermeli aksi halde 

sürecin istikrarlı bir şekilde devam etmesi mümkün olmaz.  

Basın konusuna gelince, basın her şeyden önce rasyonel ve objektif olmalıdır. Böyle 

olmadıkça halkın yanlış bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi söz konusu olabilir.  Bunun 

yanında empati de öne çıkarılmalıdır.   

Ekonomi alanında verilen teşvikler yeterli değildir. Yatırımcılarda bölge ilgili olarak güvenlik 

açısından bir önyargı var. Ancak yatırımcılar çözüm sürecini gözlemliyorlar barış sürecinin 

gelişimine paralel olarak bir ilerleme ve gelişme var. Bölge halkı dışarıdan gelenlere oldukça 

içten bir tavır takınır ve dışarıdan gelenlere karşı saygı, sevgi ve misafirperverlik oldukça üst 

seviyededir. Bütün bunlar yüksek bir kültür ve gelenek ürünüdür. İnsanların bölgeye gelip 

önyargılarını yıkması gerekmektir. Güven ticareti etkilemektedir. Güven ortamı sağlandığı 

takdirde ticaret gelişecektir.” Şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.  

1.3.1.2. Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM): 

Gezi kapsamında çözüm süreciyle ilgili olarak Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi 

Başkanı Sn. Mehmet Kaya ve Başkan Yardımcısı Sn. Sedat Yurttaş’ın görüşlerine 

başvuruldu. Bu bağlamda çözüm süreciyle ilgili olarak şe değerlendirmelerde bulunuldu:  “ 

Çözüm süreci esnasında toplumu doğru bilgilendirmek ve hak ihlallerine yönelik çalışmalar 

yürüterek insanları duyarlı kılmak ve duyarlılığı artırmak önemlidir. Sürecin korunması, 

şiddetli çatışmaların oluşmasını önleyecektir. Bunun için halkın hassasiyetlerinin çok ciddi bir 

şekilde değerlendirilerek ılımlı adımlar atılması gerekir.  Bu basiret gösterilmelidir.  

Biz devlet olarak bir özeleştiri yapabilecek şekilde olgunluk gösterecek yöneticilere sahip 

olamadık. Demokrasi kavramını tam olarak özümseyemedik. Eşitlik anlayışı içinde yan yana 

yaşayabilecek bir olgunluk gösteremedik. 1996’ya kadar Türkiye’de Kürt yoktur politikası 

yürütüldü. Ancak “Kürtler de biz varız!” dediler. Avrupa Birliği hukukunda azınlıkların 

kültürlerinin yok edilemeyeceğine dair maddeler bulunmaktadır. Bundan dolayı bazı 

gelişmeler, atılan bazı adımlar zorunlu olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği müzakereleri için 

Kürtlerin varlığı kabul edilecek ve bu da eşitlikçi bir anayasanın yapılmasıyla sağlanacak. 

Anayasanın en kısa zamanda değiştirilerek Kürtlerin de Kürt vatandaşı olarak kabul edilmesi 
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gerekiyor. Süreç, topluma temas ettiği müddetçe başarılı olacaktır. Bu anlamda Ak Parti 

Kürtlerin taleplerine ne kadar temas ederse o derece başarılı olur.  

Ekonomi alanına baktığımızda 1920’lerde sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından Diyarbakır 

İstanbul ve Bursa ile birlikte İlk üçteyken bugünlerde yetmiş üçüncü sıralara geriledi. Bunun 

sebebi nedir?  Açılım süreci ilk kez Kürt sorununu doğru teşhis etmiş ve doğru bir yolda 

ilerlemektedir. Son zamanlarda birçok ekonomik, sosyal vb. yatırımlar yapıldı ancak bu 

yapılanlar yeterli değildir. Geçmişte öteleme politikaları benimsenmiştir. Bu da bölgenin geri 

kalmasında etkili olmuştur, bölgenin sorunlarıyla ilgilenilmemiştir. Bunun için sosyo-

ekonomik sorunlar hızla ele alınmalıdır.  

Dağa çıkanlar için de onları topluma kazandıracak anayasal düzenlemeleri de hemen ele 

almak gereklidir. Bunların sonuçları iyi değerlendirilmelidir. Sorunların temel sebebi 

Kürtlerin yok kabul edilmesi, ana dilde eğitim imkânının sağlanmamış olmasıdır. Sonuçların 

ve sorunların iyi değerlendirilip bunun muhatabı kimse onunla görüşülüp çözülmelidir. 

Başkanlık sistemine gelince, başkanlık sistemi, bir tartışılabilir model. Dünyada mükemmel 

bir şekilde uygulanıyor ve onu dengeleyen kurumlara da sahip. Ancak Türkiye gibi bölge 

ülkelerde bu dengelemeyi sağlayacak kurumlar zayıf. Sn. Cumhurbaşkanı da kişisel hırslara 

sahip bir cumhurbaşkanı. 

İnsanları ne kadar özgür bırakırsanız bırakın yönetimde bir eşitlik sağlamazsanız orada 

mutluluk olmaz Kürt’ün kendisi kimlik olarak varlığını anayasada hissetmelidir. 1990’lara 

kadar Kürtlerin siyasi partileri de yok siyasi gelenekleri de yok. Ayrıca, Kürtlerin Yönetime 

nasıl katılacağı konusunda uzlaşılan tek bir madde yok. Anayasalar, azınlıkların da kendisini 

ifade edebilecekleri, kendi gelecekleri hakkında karar alabilecekleri şekilde düzenlenmesi 

gerekir.”  

1.3.1.3. Diyarbakır Sanayicileri ve İş Adamaları Derneği: 

Diyarbakır’da çözüm süreci konusunda görüşleri alınan üçüncü sivil toplum kuruluşu 

Diyarbakır Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’dir. Kuruluşta çözüm süreciyle ilgili olarak 

Başkan Yardımcısı Sn. Osman Akyıl’ın görüşleri alındı ve Osman Bey, tarafından şu 

değerlendirmelerde bulunuldu: “Çözüm süreci konusunda insanları çözüme inandırmak 

gerekiyor.  Ancak iki taraf arasında yapılan açıklamalar çok ciddi ve tutarsız. Bu, süreci 

yaralıyor. Çözüm süreci geri dönülmez bir yol aldı ve mutlaka çözülmesi gerekiyor. Kamuoyu 

yoklamaları bize bu sonucu gösteriyor. Yatırım ortamının iyileşmesi için de çözüm sürecinin 

mutlaka sonuçlandırılmalıdır.” şeklinde değerlendirmelerde bulunuldu. 
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Çözüm sürecinden beklenen nedir sorusu üzerine ise şu ifadelere yer verildi: “ Doğu ile batı 

arasında çözüm sürecinden beklenen farklı. Doğunun beklentisi, Kürtlerin toplumsal 

haklarıyla ilgili yasal ve anayasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Toplumsal hakların anayasal 

sistemde yer alması çözüm sürecinin kendisidir. Kürt kimliğinin anayasada yer alması gibi, 

Kürtçenin resmi dil olarak kabul edilmesi gibi, yörede Kürtlere ana dilde eğitim imkânları 

verilmesi, Kürtçenin eğitim dili olarak kabul edilmesi gibi, yani batıda hangi imkânlar 

sunuluyorsa doğuda da sunulmalıdır.  

Özerklik konusunda Kürtlerin özerkliği anlaşılmamalı, bundan yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesi anlaşılmalı. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerekir. Yerel yönetimler 

güçlendirilmeli ki halklar kendi idarelerinde, kendi bölgeleriyle ilgili sorunlar üzerinde söz 

sahibi olabilmeli. Böylelikle kaynaklar daha doğru bir şekilde kullanılır. Yatırımlar daha 

doğru yerlere yapılır.”  

1.3.1.4. Diyarbakır Mahalli İdareler Derneği: 

Diyarbakır’daki dördüncü olarak ziyaret edilen kurum Mahalli İdareler Derneği’dir. Çözüm 

süreciyle ilgili olarak dernek başkanı Sn. Ahmet Mikdat Güneş Bey’le görüşüldü ve 

kendisinin çözüm süreciyle şu değerlendirmeleri oldu: “ Çözüm süreciyle ilgili konularda 

bölgeden deneyimli kişilerin görüşleri alınmadan stratejiler geliştirildi. Bundan dolayı 

yapılanlardan bir sonuç alınamamıştır.  Kürtlere ana dilde eğitim imkânı sunulmalıdır. Genç 

nesilden önemli bir kesim Kürtçe bilmiyor. Ana dilde eğitim imkânının verilmesi ayrılık 

getirmez. Kürtler bugüne kadar içselleştirilmedi, benimsenmedi.  Ak parti demokratikleşme, 

özgürlükler, vb. konularda önemli adımlar attı. Önceleri Kürtler ötekileştiriliyordu şimdi bu 

yapılmıyor. Ancak Kürtlerin özgürlüklerinin tanımı için daha önemli adımlar atılmalı, 

Kürtlerin geleneklerini, örflerini, sürdürmelerine müsaade edilmeli. 

Bugüne kadar PKK ile mücadeleye üç yüz milyon dolardan fazla para harcandı. Bölge 

sorununu kendi sorunumuz gibi algılamadığımız için bölge halkı Abdullah Öcalan’ı kendisine 

bir lider olarak gördü ona umut bağladı. Kürt sorunun ötesinde demokratikleşme sorunu ele 

alınmalıdır. Sürecin çözüme kavuşturulmasında her şeyden önemli olan anayasanın 

değiştirilmesidir. Zamanında Kürt halkına uygulanan zulümler ve çektirilen acılar bu sorunun 

temelinde yer alıyor, Kürtlerin dağa çıkmasında teşvik edici oluyor. Kürt halkı için büyük 

haksızlıklar yapılmıştır. Bunun telafisi için her türlü konuda gerekli adımların atılması 

gerekiyor. Kürt sorunu, PKK’lılar tamamen dağdan inip silahı bırakırsa çözülür ve biter. 

Kürtler daha önce inkâr edilen bir milletti buna artık kısmen son verildiği için sorun felsefi 

olarak bitmiştir. Türkiye’nin demokratikleşmesi ve sorunların çözümü için HDP barajı 
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geçmelidir. Aksi halde kaos çıkar. Ülkenin ve bölgenin istikrarı için mecliste Kürt halkını 

temsilen gerekli isimlerin seçilmesi gerekir.” 

1.3.1.5. Güneydoğu Genç İş Adamları Derneği: 

Diyarbakır’da ziyaret edilen beşinci sivil toplum kuruluşu Güneydoğu Genç İş Adamları 

Derneği’dir. Bu kurumda çözüm süreciyle ilgili olarak dernek başkanı Sn. Hakan Akbal’ın 

görüşleri alınmıştır. Kendisinin değerlendirmeleri şu şekilde olmuştur: “çözümü savunan kim 

olursa olsun destekliyoruz. Rahmetli Turgut Özal zamanında çözüm sürecinin startı verildi. 

Sn. Cumhurbaşkanı, Özal’ın başına gelenleri gördüğü halde bu işe girişmekle risk almıştır. 

Demokrasi her gün olmalı ve tam olmalıdır. Ayrıca çözüm süreci ile seçim süreci ayrı 

kategorilerde değerlendirilmelidir. Çözüm süreci kurban edilmelidir.  

Ağrı olaylarına bakıldığında, halkın olaylarda halka sahip çıkması, Türk ve Kürt halkı 

arasındaki bağın, kardeşliğin en açık göstergesidir. Huzur ve barış ortamının olmadığı yerde 

yatırım olmaz, böyle bir yere yatırımcı gelmez.  Medyanın da toplumsal olayları haber 

yaparken hassas davranması gerekiyor. Çünkü basın, ön yargıları arttırıyor. 

Çözüm sürecinin sonuçlanması halinde Güneydoğu Anadolu ekonomisi önemli bir ivme 

kazanacaktır. GAP projesi, Türkiye’nin en büyük kalkınma projelerinden bir tanesidir. Bu 

projenin bitmesi halinde Diyarbakır’a rakip olacak tek ülke Hollanda’dır.” 

1.3.1.6. Halkların Demokratik Partisi (HDP): 

Güneydoğu Genç İş Adamları Derneği’nden sonra çözüm süreciyle ilgili olarak Diyarbakır 

HDP İl Teşkilatında HDP Milletvekili Sn. Nursel Aydoğan’ın görüşlerine başvurduk. Çözüm 

süreci ile ilgili milletvekilimizin görüşleri şu şekildedir: 

“Barış yalnızca Kürt halkının değil, Tüm Türkiye’nin sorunudur. Fakat yalnızca Kürtlerin 

sorunu gibi bir algı yaratıldı. Herkes savaşın bitmesi gerektiğini ve sorunun savaşarak 

çözülemeyeceğini anladı. Kürtler dillerini, kültürlerini kimliklerini ve eşit ve özgür bir yaşam 

istiyorlar.   

3,5 milyon Kürt halkı imza vererek İmralı’nın birinci dereceden bu sorunun muhatabı 

olduğunu söyledi ve kendilerinin lideri olduğunu belirtti. 

21 Mart 2015’te Abdullah Öcalan bir mesaj yayınladı ve bu mesajda silah bırakma çağrısında 

bulundu. Bunun üzerine PKK, 22 Mart’tan itibaren ateşkes ilan etti ve geri çekilmeye başladı.  

Tabi herkesin atması gereken adımlar vardı ama hükumet zamana yayma ve erteleme 

politikası takip ederek adımları gecikmeli attı.   
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Devlet tarafından farklı illerden seçilen 25 asker Ağrı’ya gönderildi. PKK bir provokasyon 

olduğunu fark edip geri çekilmese askerler ölebilirdi. Bu provokasyon gerillanın 

sağduyusuyla önlendi. Devletle PKK arasında resmi olmasa da fiilen bir anlaşma yapmıştı. Bu 

anlaşmaya göre asker gerilla alanına operasyon düzenlemeyecek gerilla da eylemde 

bulunmayacak ve geri çekilecekti. Devlet bu anlaşmayı Ağrı olaylarında bozmuştur. 

İmralı’da da üç konu üzerinde tartışma vardı bunlar olumlu bir şekilde sonuçlandı şimdiye 

kadar diyalog süreci gerçekleşti. Diyalog sürecinden kasıt çözüm sürecinden ne beklendiğidir. 

Bundan sonrası müzakere sürecidir. Bu süreç iki organın varlığını gerekli kılıyor.  Bunlar, 

sekretarya ve gözlemci heyetidir.  Sekretarya, İmralı’daki görüşmeleri kayıt altına alarak 

tutanak tutacak, gözlemci heyeti de tartışmaları gözlemleyerek her iki tarafa da bilgileri 

tarafsız bir şekilde aktaracaktır. Daha önceden tarafsız bir gözlemci heyeti oluşturulsaydı bu 

kurum kamuoyunu doğru ve net bir şekilde bilgilendirecek ve sorunlar bu şekilde daha kolay 

bir şekilde çözülecekti. Dünyanın her yerinde her yerinde sorunlar bu şekilde çözümlenmiştir. 

Türkiye’de de bu şekilde çözümlenecektir.  

Bu konularda gerekli adımlar atılmıştı hatta isimler bile büyük oranda tespit edilmişti. Ancak 

Sn. Cumhurbaşkanı bir anda söylem değiştirdi ve gözlemci heyetine sıcak bakmadığını 

bildirdi ve büyük bir hata yaptı. Halklar sorun istemiyor bu yüzden Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde %52 oy alındı. Çözüm süreci başlayalı 2 yıl oldu ve bu süreçte en etkili kişi Sn. 

Cumhurbaşkanıdır. Onun tesiri olmadan süreç işleyemez. 

Türkiye demokratikleşmeden Kürt sorunu çözüme kavuşturulamaz. Seçim sürecinde oy 

kaybetmemek adına PKK şiddetle ilişkilendirilerek HDP’ye yönelik bir politika izleniyor. Oy 

düşüşünün olması sürece bağlanıyor ancak HDP’ye oy versin vermesin herkes sorunun 

çözülmesini istiyor. Diyarbakır’daki tüm çocuklar savaş psikolojisi içinde büyüyor. Eğer bu 

sorun çözülmezse herkesin kafası dağa dönüktür. Sadece son iki yılda on binin üzerinde genç 

dağa çıktı. Bunların yarısı üniversite mezunu hem de ODTÜ, Boğaziçi gibi üst düzey 

üniversitelerden. İnsanlar artık dağa bilinçli olarak çıkıyor. Savaştan birebir etkilenen 

insanlardan dağa çıkanlar da oldu.”  

Biz herkesin düşüncelerini, fikirlerini özgürce ifade ettiği, eylemlerinde hukuksal çerçeve 

içinde serbest olduğu bir toplum yapısı istiyoruz.” 

1.3.1.7. Hür Dava Partisi (Hüda Par): 

Diyarbakır’da çözüm süreciyle ilgili görüşleri alınan bir başka makam Hür Dava Partisi 

(HÜDA PAR) olmuştur. Çözüm süreciyle ilgili olarak Hüda Par Genel Başkanı Sn. Mehmet 
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Hüseyin Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulunmuştur: “ Daha önceki partiler döneminde 

çözüm sürecinin zemini oluşturulmuştur. Son otuz yılda mesele çok belirgin hale geldi. Sorun 

sadece şiddetten ibaret gibi algılandı. Ancak bu sebep değil sonuçtur. Şiddet olmadan önce de 

bir Kürt sorunu vardı. 

Yıllarca ‘varlığım Türk varlığına armağan olsun’ dedik ancak eşit muamele görmedik. 

Kürtlere eşit muamele gördükleri, görecekleri algısını vermek lazım Kürtlerin, anayasadaki 

vatandaşlık tanımını benimsemesi, devleti sahiplenmesi lazım; ‘sen de Türk’sün, 

cumhurbaşkanı, başbakan olabilirisin’ demekle olmuyor. Kürtler, bu devletin asli 

unsurlarından biri ancak onları Kürt olarak kabul etmek gerekiyor. Her siyasi görüşten Kürt 

halkının belli bir talebi var. Bunlardan bir kısmı devlet tarafından kabul görmeyebilir. Ancak 

önceye göre bazı mesafeler kat edildi; olağanüstü hal, otuz günlük gözaltı süresi, on 

kilometrelik aralıklarla oluşturulmuş kontrol noktaları ve Kürtçe konuşulduğunda gözaltına 

almalar kalktı aksine TRT Kürdi kuruldu. 

Taleplerden hangilerinin karşılandığı, hangilerinin karşılanmadığı, karşılanmayanların meşru 

olmayan sebepleri neler? Bunların hepsini halkın bilmesi gerekiyor. Ancak halk çözüm süreci 

konusunda yeterli bir şekilde bilgilendirilmiyor. Süreç esnasında silahın bir hak arama 

yöntemi olmaktan çıkarılması ve silahın bir koz ve garanti olarak görülmemesi gerekir. Ancak 

meşru hakların da yerine getirilmesinde adımların hızlı bir şekilde atılması, ertelenmemesi ve 

bunların hiçbir şarta bağlanmaması gerekir. Bu adımlar atılırken oy kaybetme kaygısı da 

güdülmemelidir. Kürtlerin çoğunluğu çözüm sürecini destekliyor. Ak Parti’ye de Kürtler dini 

sebeplerle değil, açılım politikası sebebiyle oy veriyor. 

Baraj Konusuna gelince, HDP’nin barajı aşması kolay değil. Oy oranının yüksek olduğu, 

%60’a yaklaştığı yerlerde bir gerileme görülüyor. Az olduğu yerlerde de bir artış gözleniyor. 

Ancak yapılan anket sonuçlarına göre bugün seçim olsa HDP barajın alında kalır. Böyle bir 

durumda HDP’nin barajın altında kalması veya barajı geçmesinden sürecin etkileneceğini 

düşünmek yüzeysel bir değerlendirme olur. Kürtler, sadece bir partiye oy verse ancak yüz 

milletvekili çıkarabilir ve ebediyen yönetime gelemezler bu sebeple anayasada onların da 

kendilerini ifade edebilecekleri bazı düzenlemeler yapmak gerekir. 

Bölgedeki öldürülme olaylarına karşı jandarma ve polis çevrelerinden tedbirler alınmıyor Hür 

Dava üyeleri tehdit ediliyor; kimi evlerinde kimi de evlerinin yakınında öldürülüyor. Dokuz 

partili bilinçli bir şekilde hedef gösterilerek öldürüldü. Bizden siyasetten çekilmemiz, istifa 

etmemiz isteniyor. Biz de Kürt halkının bir temsilcisiyiz ve çözüm sürecinde biz de 

muhatabız.  
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HDP tarafından Işid’e destek vermekle suçlanıyoruz ve HDP bizim Diyarbakır’da Işid’le ilgili 

dört yüz derneğimiz olduğunu söylüyor. Ancak biz Işid’le zihniyet olarak bile benzeşmeyiz.  

6-7 Ekim olaylarında ise biz Amerika’nın, Amerika Baş Konsolosluğu’nun parmağı olduğunu 

düşünüyoruz.” 

1.3.1.8. Demokratik Toplum Kongresi: 

Diyarbakır’da çözüm süreciyle ilgili görüşleri alınan son sivil toplum kuruluşu Demokratik 

Toplum Kongresi’dir. Bu kuruluşta çözüm süreciyle ilgili olarak ifade edilenler ise şu 

şekildedir: “ Eskiye göre çözüm süreci Türkiye’de temel bir sorun haline geldi. Türkiye 

Hükumeti, Kürt sorununu demokratik bir temelde çözmeye çalışıyor.  

Kürt halkı eskiden beri eşit bir toplum yapısına sahip değildir. En başta ana dilde eğitim 

hakkına sahip değildir, Kürtçe eğitim yapan okullar açılmış değildir.  

Abdullah Öcalan 21Mart’ta bir deklarasyon yayımladı. Bunun amacı, silahların susması, barış 

ortamının sağlanması, Türkiye’nin demokratik niteliklerinin arttırılması ve bunu sağlamak 

için yeni bir anayasanın yapılmasıdır. Ancak çözüm sürecinin üzerinde bir de seçim baskısı, 

bir provokasyon endişesi vardır. Bu durum bir provokasyon yaratabilir mi endişesi duyuluyor. 

Kürt sorununun barışçıl ve demokratik bir temelde çözümü ana stratejidir. Bu sorunun 

çözümünde eşitlikler ve özgürlükler temele alınmalıdır. Kürt sorunu tarihsel bir cephesi olan 

bir sorundur ve 30 yıllık bir çatışma şartlarından gelen bir süreçtir. Bunun getirdiği sorunlar, 

olumsuzluklar vardır. Ancak eskiye göre Kürt sorunu noktasında olumlu bir aşamadayız. Kürt 

sorunun çözümü noktasında Türk toplumunda da olumlu bir eğilim söz konusudur. Herkeste 

Kürt sorununun çözümsüzlüğünün zarar getireceği algısı oluştu. Gelecekte böyle bir durumda 

bunun ağır negatif etkileri olabilir.  Geçmişte göçler, travmalar, işkenceler yaşandı ancak buna 

rağmen Kürt halkı barışçıl bir çözümden yana. 

Devletle PKK arasında 2013’te imzalanan ateşkese göre PKK, karakollara ve başka alanlara 

herhangi bir saldırıda bulunmayacak geri çekilecek, asker de gerilla alanına operasyon 

düzenlemeyecekti. Ancak devlet, ateşkesi bozdu ve gerilla alanlarına operasyon düzenledi. 

Devlet süreci provoke ediyor.  

Ak Parti’nin Çözüm sürecindeki ısrarlı söylemleri ona kazanım olarak döndü. Bunun sebebi 

ise Türk halkına siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda güvenlik ve istikrarı sağlamsıdır.  

Ancak on beş yıllık ak parti iktidarından ne alındığına bakıldığında, yeni bir anayasa, yerel 

yönetimlerde esneklik, Kürtçe eğitim veren bir ilkokul yok. Sorunun çözümü noktasında ne 
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kadar ilerleme kaydedildi? Diyarbakırlının kafasında bu, ana problemdir. Bütün 

soykırımların, katliamların sebebi, ‘her şey devlet için “anlayışı, ulus devleti anlayışıdır.  

 Sn. Cumhurbaşkanı son zamanlarda da Türkiye’yi otoriter bir yönetim sekline sokmaya 

yönelik bir eğilim içindedir. 

Ağrı olaylarına gelince her ilden 15 asker seçilip gerilla mevzilerine sızdırılıyor bu askerlerin 

şehit olması durumunda milli duyguların kabartılması hedefleniyor. PKK ise askerin süreci 

provoke ettiğini düşünerek sadece yaralamalarla yetinmiştir. Bu noktada mevcut 

cumhurbaşkanının sorunun çözümü noktasında samimiyetine güvenmiyoruz. Çözüm süreci 

konusunda psikologların sosyologların araştırma yaparak konuyu ele almaları gerekmektedir. 

Çözüm sürecinin bazı zaafları var ve bu sebepten ilerlemiyor. Hükumet süreç esnasında 

İmralı’yla görüşmesine rağmen görüşmeleri resmi düzeye çıkarmıyor. Sorun siyasi bir 

sorundur ve mutlaka mecliste görüşülmesi ve mecliste onaylanması gerekiyor. Bunlar 

yapılmadığı için bir belirsizlik oluşuyor yani sürecin nasıl ilerlediği noktasında kimse net 

bilgilere sahip değil. 

Kürt sorunun tanımı noktasında iki taraf arasında farklılıklar var Hükümet, bu sorunu eşitlik 

ve özgürlük sorunu olarak değil terör sorunu olarak görüyor. Türkiye Kürt sorununun çözümü 

noktasında gerekli performansı göstermiyor bunun siyasi vb. temelleri var. Temel hedef 

birlikte yaşamak olmalıdır, bizim devlet kurmak gibi bir hedefimiz yok. Ancak bu, bizim 

ulusal, meşru ve demokratik haklarımızdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor.” 

1.3.2. Batman 

Demokratik Toplum Kongresi’ndeki görüşmemizi tamamladıktan sonra Diyarbakır’dan 

ayrılarak Batmana doğru yola çıktık. Batman’da çözüm süreciyle ilgili olarak sırasıyla 

Batman Valimiz Sn. Azmi Çelik, Batman Ticaret ve Sanayi Odası ve Batman Barosu’nun 

görüşleri alınmıştır.  

1.3.2.1. Batman Valiliği – Sn. Azmi ÇELİK: 

Çözüm süreciyle ilgili Sayın valimizin şu şekilde değerlendirmeleri olmuştur: “Öncelikle ben 

size biraz Batman hakkında bilgi vereyim. Batman, bir bucaktı daha sonra ilçe ve 16 Mayıs 

1990 itibariyle de il oldu. Batman’da çalışma çağında genç nüfus % 29 civarında, okul 

çağındaki nüfus ise %30 civarındadır. Görüleceği üzere nüfusun olarak oldukça dinamik bir 

yapısı vardır. Toplumsal yaşam açısından da şehrin hareketli bir yapısı vardır.  Ancak geçmiş 

dönemlerde Batman Potansiyelinin kaldıramayacağı miktarda göç aldı. Bu durum düzensiz 

kentleşmeyi getirdi.  
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Sanayileşmeye baktığımızda, son yıllarda Batman’da sanayi ciddi atılımlar yaptı. Şu anda da 

ikinci organize sanayi bölgesini kuruyoruz. 

Batman Üniversitesi 2007 yılında kuruldu. Bölgedeki diğer üniversitelere göre oldukça iyi bir 

durumda ancak istenilen düzeyde değil henüz.  Eğitim, toplumun her kesimini ilgilendirdiği 

için herkesin üzerinde bir fikrinin ve kanaatinin bulunduğu bir kavram. Çözüm süreci de aynı 

şekilde. Herkesin bu konuda bir kanaati ve bir beklentisi var. Ancak fikirleri bir başka tarafa 

aktarırken bunu doğru yönlendirmek ve karşı tarafı doğru bilgilendirmek önemlidir. Bunun 

için çözüm süreci sosyolojik olarak da ele alınmalıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti çok çeşitli unsurların bir arada yaşadığı bir devlet ve bir takım 

sorunların oluşması olağandır. Fakat aynı olayın farklı yorumlandığı da söylenebilir. 

Ağrı olaylarına gelince bazı etkinliklerden güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Niçin alınıyor 

şeklinde bir soru sormak manasızdır. Güvenlik kuvvetleri neden orda? Olması gerektiği için! 

Bunun çözüm sürecini sekteye uğrattığını söylemek asıl çözüm sürecini sekteye uğratmaktır. 

Böyle bir algı içinde olmamak gerekir. Bu sürecin gerçekleşmesinden herkes memnun ve 

umutludur. Ancak Ağrı olaylarının çözüm sürecini sekteye uğrattığını söyleyenler, aynı şeyi 

Kobane olayları için söylemiyorlar. Bu konuda samimi olmak gerekiyor. Burada yaşayanlar, 

kendi geleceklerini etkileyecek birtakım olaylardan rahatsız olduklarını dile getiriyorlar. 

İnsanların aynı şekilde düşünmesini beklemek mümkün değil, olağan da değil.  

Turizm, hizmet ve üretim sektörleri de bu süreçten etkileniyor. Turizmciler, yeni yeni 

toparlandıklarını söylüyorlar. Üreticiler de önceleri bir takım anlaşmalarını iptal etmek 

zorunda kaldıklarını söylüyorlar. 

Artık insanlar taleplerinin olumlu bir havada barışçıl bir şekilde karşılanmasını, sorunların bu 

temelde çözülmesini bekler hale geldi. Bu güzel bir gelişme. Ancak sadece bir tarafın adım 

atmasını beklemek doğru değil. Biz bu meseleyi kendimiz için çözeceğiz. Şurası çok kesin; 

çözüm süreci, bölgedeki insanları heyecanlandıran, ümitlendiren ve samimi bir şekilde 

sonuçlandırılması gereken bir süreç. İnsanların güvenliği için yerine getirilen bir takım 

uygulamaların da çözüm sürecini sekteye uğratıyor diye düşünmemek gerekir. Vatandaşın 

güvenliği için alınması gereken tedbirler alınmasın mı? Neden güvenlik güçleri orda sorusu 

çok önemli bir soru. Orası benim devletimin egemenliğinde olan bir bölge ise asker de orda 

olmalıdır. 

Batman’da uluslararası bir tenis turnuvası düzenlendi ve turnuvaya üçü Türkiye’den altmış 

sporcu katıldı. Güzel bir organizasyon oldu ve katılan sporcular organizasyondan son derece 
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memnun bir şekilde ayrıldılar. Türkiye Tenis Federasyonu da hiçbir yerden bu kadar memnun 

olarak ayrılmadığını bildirdi. İnsanlar bu organizasyonun burada gerçekleşmesini hayretle 

karşıladılar. Batman, bu potansiyele sahip olduğu gibi bölgenin diğer kentleri, Diyarbakır, 

Mardin de bu potansiyele sahiptir. Dışarıdaki yanlış algıların düzeltilmesi için bunlar 

mükemmel fırsatlar. Milyonlarca lirayla yapılabilecekler böyle bir organizasyonlarla 

yapılabilir.   

Ancak Bazı konularda basın aracılığıyla bilgi sahibi oluyoruz. Maalesef basında yansıtılan 

haberler aslına uygun bir şekilde yansıtılmadığı için insanlar yanlış bilgileniyor. Bu, insafsız 

bir habercilik anlayışıdır. İnsanların haberlere dikkat etmesi gereklidir. Yöre insanı da 

kendisine bir çekidüzen vermelidir. Herkesin çok düşünüp bir adım atması lazımdır.  

Bölge çok önemli bir bölge ve birçok kültürü bağrında taşıyan bir bölgedir. Aynı zamanda 

verimli bir bölgedir.  Her şeyin iyiye, güzele doğru gittiğini düşünüyoruz. 

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konusuna gelince yerel yönetimler ne kadar güçlendirilirse 

güçlendirilsin merkezi yönetim çerçevesinde olacağı için özerkliğe doğru bir gidişi 

düşünmüyoruz. Son zamanlarda birçok büyükşehir belediyesi kuruldu. Ancak bu durumdan 

memnun olunmadı. Yerinden yönetimin güçlendirilesiyle yerinden hizmet amaçlandığı için 

hizmetten başkaldırılamayacak bu yüzden özerklik düşünülmez. Özerklik olması ancak 

ülkenin yönetim şeklinin değiştirilmesiyle olur. Anayasal düzenlemeyle fiilen özerklik kabul 

edilemez. Bölge halkı içerisinde özerklik de bir çözümdür şeklinde bir düşünce içinde olan 

bazı kesimler var ancak bu endişeye sevk edecek, bir yanılgıya sevk edecek bir durum yok.” 

1.3.2.2. Batman Sanayi ve Ticaret Odası: 

Batanda ikinci olarak ziyaret edilen kurum Batman Sanayi ve Ticaret Odası’dır. Çözüm 

süreciyle ilgili olarak onların da görüşlerini aldık ancak bize çok net bilgiler vermeseler de bu 

kurumdan elde ettiğimiz görüşler şu şekildedir:  

“Huzurun olmadığı yerde ticaret olmaz aynı şekilde insanların bir işi olmazsa o insanlar 

olaylara karışırlar. İnsanların kimliği önemli değildir. İnsan olması yeterlidir. Biz bu ülkede 

yaşayan tüm insanları seviyoruz. İnsanlar arasında huzur her şeyden önemlidir. Ekonomi 

huzurla büyür. Çözüm süreci ne olursa gerçekleşir sorusuna Kürtler kayda alınırsa başarıya 

ulaşır diyebiliriz. Ancak kandırmaca olursa bunun sonucu felaket olur. En başta çözüm 

sürecinin başarıya ulaşabilmesi için bütün konuşulanların gerçekleştirilmesi gereklidir. 

Sürecin çözüme kavuşması noktasında ümidimiz zayıf, süreçte çok taraflı provokatörlerin 

sayısı bir hayli çoktur. Bu sürecin vebali ağırdır. Süreç oy için sekteye uğratılmamalıdır.   
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HDP’nin barajı geçmesi de Kürtlerin hayrına olur. Kürt halkı mecliste temsil edilmelidir. 

Baraj, anayasaya İnsan haklarına aykırıdır. Her halkın bir partisinin olması ve halkın mecliste 

temsil edilmesi gerekir. “ 

1.3.2.3. Batman Barosu: 

Batman Sanayi ve Ticaret odasından sonra ziyaret ettiğimiz bir diğer kurum Batman Barosu 

oldu.  Batman Barosu’ndaki yetkililere çözüm sürecini ne olursa başarıya ulaşmış kabul 

edersiniz şeklinde bir soru yönelttiğimizde onlar da görüşlerini oldukça net bir şekilde ifade 

ettiler. Bu görüşleri de şu şekilde aktarabiliriz: 

“Kürtler kendi kaderlerini kendileri belirlemek istiyorlar. Bu devlet bağlamında da olabilir, 

özerklik bağlamında da ancak millet bunun için, bu koşullara hazır değil. Kürtler bir başkası 

tarafından tanımlanmak istemiyor.  Hiçbir kişi, devlet tek başın Kürtlerin temsilcisi olamaz. 

Kürtler nasıl isterlerse kendilerini o şekilde tanımlayacaklar. Kürtlerin hakları anayasal 

güvence altına alınmazsa iktidarlara göre biz varsak siz de var olursunuz haklarınız da olur 

şeklinde istismara açık bir anlayış oluşur. Bu bağlamda Kürtlerin hakları anayasal güvence 

altına alınmalıdır.   

Ana dilde eğitim konuşuluyor ancak kamu hizmetlerinin alımında ve veriminde Kürtçe 

kullanılmıyor. Bunun sağlanması gereklidir. Yerel yönetimlerin de güçlendirilerek insanların 

buna dâhil olması gereklidir. Hiç kimse milletin tek başına temsilcisi olduğunu söyleyemez. 

Geçmişte Kürt halkına çektirilenler için geçmişle yüzleşilerek özür dilenmeli veya Kürt 

halkına bu yapılanların sorumluları yargılanarak cezalandırılmalıdır. Abdullah Öcalan’ın 

yaptıklarının cezalandırılmasından önce devlet kendi yaptıklarının özrünü ve sorumluluğunu 

yerine getirmelidir. “  

1.3.3. Siirt 

Siirt’te çözüm süreciyle ilgili olarak Siirt Valiliğinde Siirt Valimiz Sn. Mustafa Tutulmaz Bey 

ile Vali Yardımcımız Sn. Bahadır Yörükoğlu Bey ve Siirt Barosu’nda Sn. Deniz Doğan Bey 

ziyaret edilmiştir. 

1.3.3.1. Siirt Valiliği – Sn. Mustafa TUTULMAZ: 

Batman Barosu’ndaki görüşmemiz Batman’daki son görüşmemizdi. Bu görüşmemizden sonra 

Siirt’e geçtik ve burada süreç hakkında Siirt Valiliği’nde Siirt Valisi Sn. Mustafa Tutulmaz 

Bey’le Siirt Vali Yardımcımız Sn. Bahadır Yörük Bey’in görüşlerini aldık. Süreç hakkında 

Sn. Valimizin şu şekilde değerlendirmeleri oldu: 
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“Dönem artık algı dönemi ve imaj dönemidir. Bu bölgenin de algısı batıda hiç iyi değil. 

Buralarda bazı olaylar oluyor ve bu olaylar batıya aynı şekilde yansımıyor, yansıması daha 

fazla oluyor. Kamuoyunu germeye yönelik bazı zihniyetler de bu işin içinde olabilir. Ancak 

bölgede ciddi sıkıntılar yok. Çözüm sürecini burada halk benimsemiştir. Terörü şiddetle 

savunanlar bile çözüm sürecini destekliyor ancak bu kişiler çözüm süreci bozulmasın biz de 

etki alanımızı ağırlığımızı güçlendirelim şeklinde bir mantığa sahipler. Çözüm süreciyle bu 

bölgede bir normalleşme yaşanıyor. Daha önceleri Siirt’te gece hayatı yoktu artık insanlar 

geceleri şehirde rahat bir şekilde dolaşabiliyorlar ve kontrol noktaları da yok. Anlayacağınız 

Siirt’te günlük hayat normal bir şekilde işliyor. Algının düzeltilmesi lazım, algının 

düzeltilmesine yönelik olarak da birçok sosyo-kültürel faaliyet düzenleniyor ancak basında 

çıkan bir haber her şeyi mahvediyor. Ancak TRT çözüm sürecini zora sokacak ve algıları 

olumsuz etkileyecek bir haber vermiyor. Bölge ile ilgili çıkan haberlerin yarısının yalan 

olduğunu söylemek gerekir. Twitter hesabı ise tamamen kamuoyu oluşturmak amacını 

taşımaktadır. Mümkün olduğunca bu haberleri check ederek değerlendirmek gerekir. Bu 

konuda hem habercilere hem de halka önemli görevler düşmektedir. 

HDP konusuna gelince HDP’nin barajı geçememesi halinde bir tehdit durumu söz konusu. Bu 

durumda devletin aldığı bazı önlemler var. Kobane olayları bölgedeki tüm idarecilere ders 

oldu. Terör örgütlerinin gücüne ve faaliyetlerine göre bazı planlamalar yapılır. Bunların 

tatbikatı da yapılmıştır. Son güvenlik önlemleriyle de polisin eli güçlenmiştir. Ancak iç 

güvenlik paketindeki güvenlik önlemleri hala Avrupa’daki uygulamaların hala gerisindedir. 

Kurallar her yerde vardır ve kurallara uyulduğu takdirde orada disiplin olur, huzur olur. 

Ancak Kural sorgulanabilir olmalı,  olumlu olumsuz tarafları varsa ortaya çıkarılmalıdır. 

Gerekirse yeniden şekillendirilebilmelidir.  

Terör örgütü son zamanlarda halka karşı baskıcı ve sindirici bir politika izliyor ve halkı tehdit 

ediyor. Devletinse askeriyle birlikte vatandaşa karşı tavrı çok yumuşak ve sevecendir. 

Geçmişte askerin, polisin yaptıklarını bugün de yapılıyormuş gibi lanse etmek pek 

hakkaniyetli bir yaklaşım olmaz. Bu yapılanlar korunuyor mu korunmuyor mu, gereken 

adımlar atılıyor mu atılmıyor mu dikkatimizi yöneltmemiz gereken noktalar bunlar olmalı.  

Devlet bu konularda hassasiyet gösteriyor ve hiçbir şekilde haksızın yanında olmaz ve haksızı 

savunmaz.  

Kobane olaylarında polisin yetki bakımdan yetersiz olduğu ve çekingen davrandığı görüldü. 

Ancak devlet ne acizdi ne de aciz gibi davranmaktadır. Çözüm süreç gibi hassas bir yaklaşım 

yakalanmış ve bunun korunması için devlet meseleye oldukça yaklaşmaktadır. Ancak devlet 
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açısından kamu güvenliği temel noktadır. Yasalar açısından da her yapılanın bir yaptırımı 

olmalıdır. Kural koymak önemlidir ancak uygulanabilir nitelikte kurallar koymak önemlidir. 

Buna hala şapka kanunun yürürlükte olması örnek verilebilir. Bu kuralların uygulanmasında 

istikrar olmalı ki insanlar uyum sağlasın. Ancak böyle bir ortamda toplumsal bir gelişmeden 

söz edilebilir.” 

1.3.3.2. Siirt Vali Yardımcısı Sn. Bahadır YÖRÜK: 

Çözüm süreciyle ilgili Vali Yardımcımız Sn. Bahadır Yörük’ün değerlendirmeleri de şu 

şekildedir: “örgüt Siirt çevresinde çok güçlü değil ancak 6-7 Ekim olayları bölgede şok etkisi 

yarattı böyle bir şey beklenmiyordu. Olaylar hızlı bir şekilde yayıldı.  Olaylar sırasında on iki 

okul, iki sağlık ocağı ve bir şehir, bir de halk kütüphanesi tahrip edilip yakıldı. Siirt’e son 

zamanlarda Arap nüfus göç etti. Siirt’te değişen toplumsal yapı örgütün bölgede 

güçlenmesine ve alanını genişletmesine yol açtı. Buna eğitimsizlik, tecrübesizlik ve işsizliği 

de eklemek gereklidir. Yaşanan bu olaylara karşı halk çok tepkili. Olaylar halkın işlerini de 

sekteye uğrattı.  Bunların sonucunda halk arasında şimdi Siirt’ten göç etmeyi düşünenler var. 

Halkın bölgede itibar ettiği kanaat önderleri var. Ancak onlar da son zamanlarda içlerine 

kapandılar. Terör karşısında açık bir şekilde dursalar ve lanetleseler örgüt bu şekilde 

saldırılara girişemeyebilirdi. Barış ortamı, çatışmazlık ortamı bir nevi örgütün rahat hareket 

etmesine ortam hazırladı.  

Halkın siyasi görüşleri değişmese bile devlet yetkililerinin bölgeyi sürekli ziyaret etmesi halkı 

memnun ediyor. Ayrıca hiçbir şekilde halk arasında bir ayrılma fikri yoktur. Bölgede HDP’ye 

gönül vermiş genç nesil bulunmaktadır. Sürecin her iki taraf için de olumlu sonuçlanması 

bölgede turizmi geliştirir. Çatışma zamanlarında bölgeye yapılması planlanan bazı turlar iptal 

edilmiştir. Sanayicilerin bu bölgeye yatırım yapabilmesi için çatışmaların tam anlamıyla sona 

ermesi lazımdır. Hala bölgede böyle bir tehlike sürmektedir. Siirt, coğrafi açıdan kapalı bir 

bölge.  Bölgeye yapılması planlanan İran’a bağlantı sağlayacak yeni ulaşım yolları ve hava 

limanı tamamlandığı takdirde sermaye tam manasıyla bölgeye gelebilir. 

Kürtler, yetiştiği kültürün çocuğudur. Bu kültürü sürdürmek ve gelecek nesillere aktarmak 

onun en doğal hakkıdır. Pazarlığa söz konusu olmadan şartsız anayasal düzenlemeler 

yapılmalıdır. Başka kültürel haklar de verilebilir. Kürtçe yayın yapan radyo ve televizyon var 

bunun yanında seçmeli bir Kürtçe dersi konulabilir. Ancak bu konularda henüz atılmış bir 

adım yok. Şayet bu adımlar atıldığı takdirde bir oyunbozanlık yapılırsa hangi tarafın 

samimiyetsiz olduğu ortaya çıkacaktır. AB uyum süreci devlete zorlamayla da olsa bazı 
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adımlar attırdı ve süreci hızlandırdı ama bu da bir noktadan sonra durdu.  İnsanlığın temel 

haklarının bir pazarlığa söz konusu edilmesi son derece anlamsızdır.  Yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesi ise olması gereken bir şey ancak mali denetim, hesap verilebilirlik ve şeffaflık 

ilkeleri tam manasıyla uygulanmaya konulmadan yerel yönetimlerin güçlendirilmesi imkânsız 

olur. Bunların yapılmasıyla sağlam bir mekanizmanın kurulaması sağlanabilir. Ancak biz 

birbirimizi dışlamamayı öğrenemedik. Mesela belediyeler kendilerini desteklemeyenlere 

hizmet götürmüyor. Türkiye’de denetim zayıf bir durumda; eğitim, sağlık, vb. hizmetlerin 

devredilmesi fiyasko ile sonuçlanır. Bu durum çatışmaları da artırır. Bu durum batı için de 

doğu için de geçerlidir. Yetkiyi devrederken denetim mekanizmalarını da sağlam kurmak son 

derece önemlidir.  

Örgütün biz yakın gelecekte güçlü bir devlet kuracağız ve bu devletin yöneticilerini kendi 

yetiştirdiklerimiz arasından, dağa çıkanlar arasından seçeceğiz şeklinde bir propaganda 

yaptığı biliniyor. Bu şekilde bilinçli üniversite gençliği ikna edildi ve on bin kadar genç dağa 

çıktı. Gidenlerin büyük bir kısmı bu vaatle gitti. Bunun yanı sıra üniversite tabanlarındaki 

çeşitli teşkilatların da baskısı bunu etkiliyor. Doğudan batıya giden insanları kesinlikle 

dışlamamak gerekiyor. Olumsuz bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Onları itip 

kakmamak gerekiyor aksi halde bu öğrenciler kendilerini örgütün kucağında buluyorlar.” 

1.3.3.3. Siirt Barosu – Sn. Deniz DOĞAN: 

Siirt’te ikinci durağımız Siirt Barosu oldu ve çözüm süreci kapsamında Genel Sekreter Sn. 

Deniz Doğan Bey’in görüşlerini aldık. Deniz Bey’e çözüm sürecinde ne olursa çözüm süreci 

başarıya ulaşmış kabul edilir, bölge halkının süreçten beklentisi nedir, PKK, ne zaman dağdan 

iner ve süreç ne zaman normalleşir şeklinde sorular yönelttik ve bu sorulara yönelik olarak şu 

şekilde cevaplar aldık: “ Bölgede çok farklı sesler bulunuyor. Çözüm sürecinde ne olursa 

başarılı kabul edilir sorusunun cevabı noktasında Kürt halkının siyasal talepleri gündeme 

geliyor. Yani Kürtlerin anayasal olarak tanınma, eşitlik, yerel yönetimlerde özerkliğin 

sağlanması ve ana dilde eğitim hakkı gibi bazı talepleri var. Kürtler her şeyden önce 

statülerinin, Kürt kimliklerinin tanınmasını istiyorlar. Kürtlerin bağımsız bir devlet kurmak 

gibi bir amaçları yok. Aslında halkın temsilcisi (Abdullah Öcalan) bunu çok rahat bir şekilde 

belirtiyor. Henüz bu taleplerin yerine getirilmesine yönelik herhangi bir adım atılmıyor, 

izlenecek yöntem konuşuluyor. Taleplerin hepsi kabul edilmeyebilir; bu durumda ya hep ya 

hiç şeklinde bir yaklaşım olamaz. PKK önderleri, bizim olmazsa olmazımız diye bir şey yok; 

temel mesele, Türkiye’nin demokratikleşmesidir diyorlar.  Aslında Kimlik tanımı da tek 

başına yeterli değildir.  
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PKK’nın dağdan inmesi konusuna gelince, çözüm sürecinden anlaşılması gereken yalnızca 

silahların bırakılması olmamalıdır. Bu, sadece sürecin bir diğer boyutudur. Bugün PKK’nın 

silah bırakmamasının koşulları henüz oluşmuş değildir. PKK, silah bırakmış olsaydı bugün 

Kobane’yi Işid çok rahat bir şekilde ele geçirmiş olurdu. 

Çözüm sürecinde insanların ne olacağını, ne göreceğini ve ne elde edeceğini bilmesi lazım. 

Taraflar anlaşmış gibi görünüyor ancak ayrıntıları kimse bilmiyor. Ortada bir muğlaklık var. 

Son zamanlarda bir çatışmazlık ortamı var ancak bu durum bazı provokatörler tarafından 

suiistimal ediliyor. Barışa sadece Kürt halkının değil, tüm Türkiye’nin ihtiyacı var. Bunun 

gerçekleşmesi için halkın muhataplara baskı yapması gerekiyor. 

Hakikatlerle yüzleşme komisyonunun kurulması, hem devletin hem de PKK’nın yaptıklarının 

ve hatalarının ortaya çıkarılması ve bunların zamanı geldiğinde hesabının verilmesini 

amaçlamaktadır.  Bu kurumun kurulması halinde şeffaflık sağlanacaktır.  

Devletin Kürt halkının haklarını kendiliğinden vermesini beklemiyoruz. Zaten bu konuda 

devlet samimiyet testini geçemedi. Bu hakların kazanılması demokratik bir mücadele hattının 

kurulmasıyla mümkün olabilir. Bu vazifeyi HDP büyük oranda üstlenmiş görünüyor. Şu halde 

süreçten pek ümitli değiliz. Eğer anlaşılmazsa ve masadan bu şekilde kalkılırsa çatışmalar 

daha şiddetli ve kanlı olur.” 

1.3.4. Şırnak 

Siirt’te görüşmelerimizi tamamladıktan sonra Şırnak’a doğru yola çıktık ve Şırnak’ta çözüm 

süreciyle ilgili olarak Cizre Barosu’nun ve Şırnak’ta HDP’ye yakın bölgesel bir parti olan 

BDP’nin görüşlerini aldık. 

1.3.4.1. Cizre Barosu: 

 Cizre Barosu’nda Nuşirevan Elçi Bey’le görüştük. Kendisinin süreç konusunda 

değerlendirmeleri şu şekilde oldu: “Halk arasında çözüm sürecinin iki buçuk yıl önceki 

heyecanı, inancı yok, çözüm sürecine inanç, güven %10’un altına düştü.  Her iki tarafa da 

kavgayla, çatışmayla bu sorunun çözülemeyeceğini, çözümün barışla olacağını anladı. Bu 

çözüm olmazsa ülke bölünür veya kıyım olur. Baştakiler süreç için hassas olmalı ve iktidar 

kim olursa olsun süreci benimsemelidir. Ciddi adımların atılmaması bireysel çıkarları ön 

plana çıkarıyor.  Sn. Cumhurbaşkanının başkanlık sistemi gibi.  

Siyasi parti liderleri, kendi partilerinin çıkarları için ülkeyi feda ediyorlar. Kürt halkının 

demokratik hakları verilmelidir. Türkiye’ yanlış bir tutum var, takım tutar gibi olaylara 
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yaklaşıyoruz. Kürtler mecliste halkımızı temsil etmek istiyoruz diyorlarsa bu önemlidir. AK 

Parti’nin birinci önceliği Kürtlerin hakları ve anayasa değişikliği değildir, başkanlık sistemini 

getirmektir. Biz başkanlık sisteminin felaket olacağını düşünüyoruz. Çünkü Sn. 

Cumhurbaşkanı sonrasında halifelik, padişahlık isteyecek. Bu, onun kişisel hırslarının bir 

sonucu. 

Çözüm sürecinden çok umutlu değiliz esas olarak gazetelerden olsun televizyonlardan olsun 

olaylar insanları gerginleştirecek şekilde sunuluyor.  Bayrağa, Türkiye Cumhuriyeti’ne kimse 

laf etmiyor ancak Kürtler ezik bir şekilde de yaşamak istemiyorlar.   

Kürtler bu mücadeleyi vermişlerse esas olarak ana dilde eğitim için yapılmıştır. Ana dilde 

eğitim hakkı kutsaldır. Diğer ülkeler, bizim ana dilde eğitim konusunda bir sorunumuz 

olduğunu duysa bize gülerler.  Kürt sorunu şayet çözülürse Türkiye’nin güçleneceğine 

inanıyorum. Sadece güvenlik için Türkiye yılda milyonlarca dolar harcıyor.  Bölgede sivil 

sıkıyönetim uygulanıyor buna özel güvenlik tedbirleri ve Molotof’un bomba sayılması örnek 

verilebilir. Bunları toplum kaldıramaz. Hiç kimsenin umudu kalmadı süreci tek başına götüren 

Öcalan’dır.  İnsanlar Üniversitelere gittiklerinde ufukları daha çok açılıyor ve kendilerine 

yapılan haksızlıkları daha bir idrakli şekilde değerlendiriyorlar. Mevcut sistemde varlık 

gösteremediklerinde ise dağa çıkabiliyorlar. O dönemlerde insanlar yaş itibariyle de farklı 

taraflara yönelebiliyorlar. Ancak bu konunun bir de psikolojik boyutu bulunuyor. İnsanlar 

cenaze gördükçe dağa gidecektir. Sonuçta bu ölen insanlar kiminin kardeşi, amcası, dayısı…” 

1.3.4.2. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) : 

 Şırnak’taki ikinci durağımız, Şırnak’ın bölgesel ve HDP’ye yakın bir partisi olan DBP idi.  

Onların çözüm sürecine ilişkin görüşlerini aldık ve kendilerine asker ile PKK arasında bir 

anlaşma olup olmadığını, HDP’nin barajı geçip geçememesinin etkilerini sorduk. DBP 

temsilcilerinin de sorulara ve sürece yönelik değerlendirmeleri şu şekilde oldu: “ Ak Parti, 

çözüm sürecini kendini ayakta tutmaya yönelik olarak kullanıyor, hiçbir adım atmıyor.   

Askerle PKK arasında bir mutabakat olup olmadığını bilmiyoruz, ancak olması gereklidir.  

Gerilla geri çekilecek ancak yasal bir güvence hazırlanmadı; umutlarımız kesilmek üzere. 

Askerin, helikopterlerin sürekli kırsala gitmesi, hayra alamet değil PKK ve HPD, Abdullah 

Öcalan’a çok bağlıdır, o ne derse o olur.  Ancak devlet barışın sağlanmasına hazır değil.  

Dolmabahçe Sarayındaki mutabakatla ilgili hiçbir adım atılmadı ve herhangi bir komisyon 

kurulmadı. Hükümetin gözle görülebilecek hiçbir adımı yok. Halk tedirgin. PKK’nın dağdan 

inmesi isteniyor ancak yapılan bir basın açıklaması sonucu 7 yıl hapis cezası verildi. Böyle bir 
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ortamda nasıl siyaset yapılır. Dağdaki arkadaşlar nasıl siyasete katılırlar? Takdiri sizlere 

bırakıyoruz. Işid’e karşı savaşmış, şehit olmuş gerillalar İçişleri bakanı Sn. Efkan Ala’nın 

çıkardığı genelge sebebiyle Türkiye’ye de sokulmuyor.  

Ak Parti’nin çözüm sürecini başlattıktan sonra oyları arttı, halk süreci %86 destekliyor. Ancak 

daha önce yapılanlar, örneğin TRT Şeş yasal güvenceye alınmalı ki daha sonra gelecek 

iktidarlar kaldıramasınlar. Ancak bu adım da atılmadı. Bir belirsizlik hâkim şu anda. Bu 

barışın bir an önce tesis edilmesini istiyoruz.  Kürt halkı olarak ölümlerden bıktık! Savaşın 

durmasını istiyoruz. Bunun için hızlı bir şekilde pratik adımlar atılmalıdır. Halkın kimliği, dili 

anayasal düzlemde meşru değildir.  Barış sürecinin sağlanabilmesi için bunlar şart.  

İnsanların yaşadığı bu bölgelerde iş yok, fabrika yok. Bu sebepten insanların geçimini 

sağlayabilmek için, üç beş kuruş için yaptığı sınır ticaretini de engellemek için sınıra asker 

yığıyorlar. Süreç kötüye gidiyor çünkü olumluya götürecek adımlar atılmıyor. Bu, insanlarda 

tedirginlik yaratıyor. Devlet ne zaman yasal düzenlemeler yapacak, ne zaman gözlemci 

heyetini, uzlaşmayı sağlayacak aracı kurumları oluşturacak. Seçimden seçime oyalama 

politikası izleniyor, Sn. Cumhurbaşkanı bugün söylediğinden yarın hemen sıyrılıyor.  Böyle 

bir yaklaşım sürecin inandırıcılığı noktasında ne kadar güven verecek? Süreç hepimizi 

heyecanlandırıyor ama bunun somut adımlarla desteklenmesi lazım. Biz bu adımları 

göremiyoruz. Ak Parti iktidarının çözüm sürecindeki samimiyetine güvenmiyoruz; 

söylemlerinden, açıklamalarından kuşkuluyuz.  Savaş uçaklarıyla otuz dört insan 

hayvanlarıyla birlikte katledildi devlet bu konuda bir yanlış yapıldı şeklinde bir söyle içinde 

bile değil.   

Biz Sn. Cumhurbaşkanının söylediği şekilde bir başkanlık sistemine de karşıyız. Bu “ben 

başkan olacağım, siz hepiniz emir eri olacaksınız” şeklinde bir yaklaşım. Biz tek adam 

sistemine karşıyız.  Ancak tam demokratik bir başkanlık sistemine karşı değiliz. Üniter devlet 

modelinden kurtulup halklar modeline geçilecekse özerkliğe yakın olan bir model 

belirlenmeli, onun alt yapısı oluşturulmalı. Demokratik on maddelik açıklama ile ilgili herkes 

ne zaman adım atılacağını bekliyor. Halkların Türkiye’nin demokratikleşmesi noktasında çok 

büyük beklentisi var. Bu noktada akademisyenlerden de sesler yükseliyor. HDP’nin otuz beş 

milletvekiliyle temsiliyle de bu çok etkili olmuyor. Dolmabahçe Sarayı’nda açıklanan on 

madde ile ilgili gerekli adımlar atılırsa bizim için sıkıntı kalmayacak. Hükumet barışa hazır 

değil. Barış, savaştan daha zor ama böyle bir zemin yok. Barış için dağdan inen gerillaları bir 

yandan hapse atıyorsun bir yandan da silahsızlanmadan bahsediyorsun. 
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Baraj konusun gelince %10 barajı, dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Bizim HDP barajı 

aşamazsa diye bir düşüncemiz yok. %12-15 arasını düşünüyoruz. Ancak HDP barajı aşamazsa 

süreci bozan taraf bir olmayacağız, barış için elimizden gelen özveriyi göstereceğiz. Başka 

devletlerin gözlemci sıfatıyla sürece katılımına gerek yok, biz samimiysek kendi içimizde 

çözeriz. “ 

 

1.3.5. Mardin  

Şırnak’tan sonra Mardin’e geçtik ve burada Süryaniler adına Sn. Ayhan GÜRKAN, Mardin 

Midyat Kaymakamımız Sn. Oğuzhan BİNGÖL ve Kikan Aşireti’nden Sn. Vedat 

TİMURAĞAOĞLU ile görüştük.  

1.3.5.1. Süryaniler:  

 DBP ile görüşmemizden sonra Şırnak’tan ayrıldık ve Mardin’e geçtik.  Çözüm süreci 

konusunda sadece siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşların değil, bazı etnik grupların da 

görüşleri aldık. Bu bağlamda Mardin’de Süryaniler’i ziyaret ettik ve çözüm süreci konusunda 

onların adına Sn. Ayhan Gürkan’ın da görüşleri aldık. Onun değerlendirmeleri aşağıdaki 

şekilde olmuştur: “Barış sürecini bizden fazla destekleyen bir kesim yoktur. Çünkü en çok acı 

çeken biziz. Barış süreci nasıl sağlanacak? Bu ancak yeni bir anayasa ile mümkün. Ben bu 

ülkenin vatandaşıyım vergimi veriyorum, askerlik yapıyorum ancak polis, kaymakam savcı 

olamıyorum; çünkü ben ötekiyim. Bundan dolayı kimseyi küçümsemeyen yeni bir anayasa 

yapılmalı, herkes eşit olmalı. Kimse kimseden üstün değildir. Bu, yapılırsa barış sağlanır. Ben 

bu ülkede klişe yapamıyorum, insanları eğitemiyorum. Eğitim verecek bir kurumum yok.  

Bugün AK Parti hükumeti hakkımı verir, yarın CHP hükumeti alır. Bundan dolayı hakların 

anayasal güvence altına alınması gerekir. Hangi dilde ne şekilde eğitimlerin verilebileceği 

devletin sorumluluğundadır. Lozan Antlaşmasına göre bizim okul açma hakkımız var ancak 

Mardin’de son okulumuz 1928’de kapatıldı.  Süryaniler ’in talepleri Kürtlerinki gibi değildir, 

Lozan’a göre bizim eğitim hakkımız vardır. Lozan’ın 39, 40, 41, 42 ve 43. Maddelerine göre 

yabancılar azınlık haklarına sahipler ancak sağlanan bu hakları biz kullanamıyoruz. Bizim 

Türk’ten hiçbir eksiğimiz yok kimse kimseden üstün olmamalı. Biz Süryani halkı olarak 

bizim bayrakla, sınırla, hiçbir şeyle sorunumuz yok, sadece bazı sıkıntılarımız var. İnanıyoruz 

ki, bu yeni anayasayla bu sorunlar giderilecek.   



27 
 

Devlete memur alımlarında din faktörünün de etkisi var. Mesela, bir kimsenin eşi Hristiyan 

olsa o kişi göreve alınmayacak veya grevden atılacak. Bu uygulamanın anayasada yeri yok, 

resmiyette böyle bir uygulama yok fakat uygulanıyor. 

Yüz yıllık tarihi geçmişe sahip bu ülkede Süryanice yasaktır. Bu, Türkiye’nin ayıbıdır. Neden 

biz birbirimizi sevip kucaklayamıyoruz? Bizim acılarımız bizimdir, bütün Türkiye’nin 

acılarıdır. Mutluysak da hepimiz mutlu olacağız. Bir sıkıntımız varsa kendi içimizde 

çözeceğiz, dışarıdan birilerinin baskılarıyla zorla çözülmesin bu konular. Bizim şehitlerimiz 

de şehit kabul edilmiyor, şehitliklerimiz de söküldü. Biz samimiyetlerine inanmıyoruz onca 

general albay tutuklandı, sonra çıkarıldı bunlar bir oyundur.  

Hükümet bir şeyle yapıyor gibi görünüyor, birileri de bir şeyleri bozmak istiyor gibi 

görünüyor. Birileri bu savaşın bitmesini istemiyor Türk halkı da istemiyor aslında. Bir Türk 

anası çıkıp da çocuklar ölmesin demedi. Ancak Ak Parti diğer partilere göre daha güçlü ve 

HDP de çok çalışıyor. İnanıyorum ki, bu iki parti yeni anayasayı getirecek ve barış sürecini 

taçlandıracak. Türkiye’deki bütün Türk halkı barışı istiyor, istemeyenler de bilmezlikten 

istemiyor. Çocuklarımıza gerçekleri öğretmeliyiz. 

Biz Ak Parti’den, CHP’den sıkıntılarımızı mecliste dile getirecek bir milletvekilimiz olsun 

çok istedik ancak ne Ak Parti ne de CHP bizden bir aday göstermedi. Geçen seçimlerde 

sadece HDP aday gösterdi ve şuanda sadece bir milletvekilimiz var mecliste. Süryaniler 

Türkiye’de ses çıkarmıyor çıkarsa da terörist muamelesi görüyor. Benim hakların Kürtlerin 

istedikleri gibi değil verilmesi daha kolaydır.  Barış süreci bölünür de çatışma süreci başlarsa 

çok kanlı olur.” 

1.3.5.2. Mardin Midyat Kaymakamlığı – Sn. Oğuzhan BİNGÖL: 

Süryaniler ’den sonra Mardin’de ziyaret ettiğimiz bir diğer kurum Midyat Kaymakamlığı 

oldu. Burada Midyat Kaymakamız Sn. Oğuzhan Bingöl Bey’le görüştük ve süreçle ilgili 

Kaymakam Beyin de görüşlerini aldık. Bu görüşmedeki değerlendirmeler daha çok Suriyeliler 

ve Süryaniler üzerinden ilerledi. Bir anlamda Süryanilerin süreçle ilgili ifadelerine cevap 

niteliğindeydi Kaymakam beyin sözleri. Bu bağlamda Oğuzhan Bey’in süreçle ilgili 

değerlendirmeleri şu şekilde oldu: “Ortadaki son tablodan sonra ben sürecin başarıya 

ulaşacağına kanaat getirdim. Türkiye’de yaşanılan birçok sorun iletişimsizlikten 

kaynaklanıyor. Yine Türkiye’de yaşanılan birçok sorunun temelinde gençler adına büyüklerin 

konuşması, en iyisine sizin adınıza biz karar veririz düşüncesi yer alıyor. Bölgede bir şeyler 

verebilmek için öncelikle almak gerekiyor. Biz ilçede gençlerden oluşan kurul oluşturduk. 
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Burada konuşuyor, tartışıyor ve istişare ediyoruz. Hatta ilçeyle ilgili alınan bazı kararlar 

buradaki gençlerin tavsiyesidir. Gençlerden hayatı öğrenebilmeyi idareciliğimizin erken 

vakitlerinde idrak ettik. Buradaki istişarelerin sonucu olarak bir kız yurdu ihtiyacı olduğunun 

farkına vardık. Bu benim bölgeden aldıklarım. Kamp( Midyat’ta kurulmuş olan Suriyelilerin 

barındığı konukevi), özelde benim terapi yerim. Burası, kendimi Allah’a en çok yakın 

hissettiğim yer.  Buradaki insanlar çok sıkıntı çekmişler, ülkelerini bırakıp buraya gelmek 

zorunda kalmışlar. Devlet de bize bu insanlar hizmet etme imkânı vermiş, yani bu insanlar 

ülkelerine döndüklerinde bizi buradaki yapılanlarla hatırlayacaklar. Bu bakımdan çok hassas 

davranıyoruz. Onların onuru, bütün değerlerimizin üstündedir. Bizim buradaki hassasiyetimiz 

aynı zamanda çözüm süreci bağlamında çözümün sadece ülke sınırlarında değil çevreyle 

bağlantılı olduğunu düşünmemizle de ilgilidir. Bölgenin mağdurlarını korumak, onlara kucak 

açmak çözüm süreci açısından olumlu gelişmelerdir. Bizim Suriyelilere karşı hassasiyetimiz 

fazla onlara pozitif ayrımcılık yaptığımız doğrudur.  

Bizim manastır bölgesine yaptığımız yatırım Bütün Midyat’a yaptığımız yatırımlarla denk. 

Biz orayı bir mabet olarak gördük ve manastıra gidecek yolcuların daha rahat bir yolculuk 

geçirmelerini sağlamak için manastırın yolu ilk yaptığımız yatırımdır. Onlar arazi olarak iki 

yüz dönüm istiyorlarsa bir beş yüz dönüm vermeliyiz. Onlar bir değer ve çeşitliliktir.  

Ben ideolojisi farklı grupların devlet yönetimine girdiğinde bir sorun oluşturacağını 

düşünmüyorum; aksine devlet yönetim olarak güçlenecektir. Bizim devlet geleneğimiz 

güçlüdür. Devlet içinde yönetimde farklı grupların temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Birbirimize 1915, 1944 olayları gibi olaylar ve birtakım duygular üzerinden yaklaşırsak 

olmaz. 1960’larda buradan başlayan göçler bir hayalle başladı. Müslümanlar, Araplar vs. lüks 

içinde yaşarken Hristiyanların durumu farklı değildi. Sanıldığı gibi bir zorlama toplu kıyım ve 

bunun sonucu bir göç yoktur. Avrupa hayranlığı buna yol açmıştır. PKK baskıları sonucunda 

bölgeden birtakım ayrılmalar olmuş olabilir. Baskılar sonucunda boşaltılan köyler arasında 

Kürt köyleri de var Süryani köyleri de bölgedeki terör sadece Hristiyanları, Kürtleri 

etkilemedi. Bu çeşitli sorunlara da yol açtı. Biz bölgede bir yürek devleti oluşturacağız 

çözümü bir başlangıç olarak göreceğiz.  

PKK, bir sebeptir. PKK’nın varlığı ne koruyuculuk sistemini ortaya çıkarmalıydı ne de köy 

boşaltmalarını. Bunlar çözüm değil, yol değil. Devlet bunun bir yolunu bulmalı. Köyleri 

boşaltmayı bir gerekçe olarak görmüyoruz. Devlet, köy halkının güvenliğini sağlamakla 

mükelleftir. Temizlenmesi gereken bir kir varsa bu hepimizin. 
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Bölge halkı mevcut yönetim şeklinin kendilerine uygun olmadığını düşünüyor, kendi 

kendilerini yönetebilecekleri bir yönetim şekli istiyorlar. Büyükşehir yasasıyla valiler ve 

kaymakamlar sembolik duruma düştü. Bu yasayla insanlar kendi yöneticilerini kendileri 

belirlediği gibi kendi seçtikleri yöneticiler yapılacak yatırımları belirliyorlar. Yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesi meselesi çok geç kalınmış bir hamle. Artık büyükşehir olmayan 

diğer iller de seçime büyükşehir belediyeleri olarak girecekler.   

6-7 Ekim olaylarında ise alınmak istenen sonuçla ortaya çıkan sonuç farklıydı. Korku salmak 

için savcı ve polis konutları yakıldı. Bu tür olaylarda 6-8 askerin şehit olmasındansa elli 

milyonluk zararı tercih ederim hiçbir şey ölümü haklı kılmaz.  Türkiye hangi kanunu çıkarırsa 

çıkarsın yönünü özgürlüklere çevirmiş. İnsanlarla insani değerler temel alınarak iletişim 

kurulmalıdır. Buna dikkat etmek gerekir.” 

1.3.5.3. Mardin Kızıltepe Kikan Aşireti - Sn. Vedat TİMURAĞAOĞLU: 

Mardin’de çözüm süreciyle ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz bir diğer isim Sn. Vedat 

Timurağaoğlu’dur. Onun da değerlendirmeleri şu yönde olmuştur: “ Ben İmam hatip 

mezunuyum ailemiz on bir babalı bir kütüğe sahip ilk önce göçebe olup sonradan Kızıltepe’de 

yerleşik hayata geçilmiş. İki yüz üç yüz yıllık bir geçmişimiz vardır.  

Mardin’de dinler, ırklar vardır. Kürtler, Araplar, Ermeniler, Yahudiler… Estel’de Araplar, 

Midyad’ta Kürtler, bu insanlar sorunsuz bir şekilde bir arada yaşamışlar. Mardin’de şehir 

merkezi Arap’tır. Köylerin de tamamı Kürt’tür. Ancak genel olarak %83 Kürt ağırlıklı bir 

nüfus vardır. Kürtlerin en yozlaşmışı Suriye’de olanlardır.  

Bu insanlar uzun süre birlikte yaşadı; Balkan Savaşına, Birinci Dünya Savaşına gitti. Sorun en 

basit olarak ümmetçi bir anlayışla çözülebilir. Kürt olmak ayrıcalıklı olmadığı gibi aşağıda 

değildir; üstünlük takvadadır. Bunun haricinde insanlar eşittir. Kürtlerin bağımsız bir devlet 

kurmasını sağlamak isterseniz onları dininden uzaklaştırmalısınız Dine bağlı kalınırsa çok 

sorun olmaz, dine bağlı kalınırsa Kürtlerde bir ayrılma olmaz. PKK da insanları dininden 

uzaklaştırmaya çalışıyor. PKK, bir sonuçtur; dünyada bir kişi ezilmişse, saldırıya uğramışsa 

mutlaka onu savunan birileri vardır. Bir çözüm süreci olacaksa Türkleri de ikna etmek 

lazımdır. Onların da kafasında bir soru işareti olsun ki, sürece inansın. Devletin son 

zamanlarda attığı bazı demokratik adımlar vardı acaba bu adımlar PKK olmasa atılır mıydı? 

Barış sürecinin sağlanması için iki tarafın ikna olması ve görüşlerini net bir şekilde ortaya 

koyması gerekmektedir. Silahların susmasını benimsiyoruz ancak PKK’nin baskısı olmasa bu 
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adımlar atılmıyor. Bir karşı taraftan bir şeyler söyleniyor, bir diğer taraftan. Bunun aşılması 

lazım artık. 

Ana dilde eğitim gibi haklar bir lütuf değildir. İnsanı en doğal haklarıdır. Bunların verilmesi 

gerekir. Görmemezlikten gelirseniz sorun yaşarsınız. PKK marksiz bir söyle üzerine 

kurulmuştur.  Beraber yaşamak için insanlar dindar olmak zorunda değildir ancak insanların 

inançlarına, tercihlerine saygı göstermeliyiz, onları ötekileştirmemeliyiz.  

Dini eğitimde bir engelleme yoktur, giderek rahatlıyor. Bu kurumlar sayesinde halk ayakta 

duruyor ve halk molla ve melle ihtiyaçlarını bu kurumlarda, medreselerde yetişenlerden 

karşılıyor.  

Barışın olabilmesi için bölge insanıyla iletişim halinde olunmalıdır. Bölge insanlarını 

tanımak, onlarla kaynaşmak ve onları anlamak lazımdır. Akil insanlar geldiler ve görüştük 

onların gelmesinden memnunuz.  Bölgenin yerel dinamikleri yani mollaları, melleleri, 

öğretmenleri, vs. sisteme dâhil edilmeli ve sürekli görüşleri alınmalıdır. Bu şekilde bölgenin 

yakından takip edilmesi gerekir.  Otuz kırk yıllık mesele bu, üç günde çözülmez; tatlı bir 

gülüş, güzel diyaloglar bunu bir anda çözemez. Bundan rant elde etmek isteyenler, sosyo-

ekonomik kazanç elde etmek isteyenler olabilir. Ülkenin geleceği için barışın mutlaka 

sağlanması lazım. Ülke bu kamburla duramaz.  ABD’ye gidince bir İtalyan mahallesine gidin 

duvarlarda hep İtalyanca yazılar, Çin mahallesine girin Hep Çince yazılar… Ancak temelde 

bir ABD vurgusu var. Bizim Türklerle ticaret, evlilik vs. ilişkilerimiz var ama aramızda 

dezavantajlarımız da var.  Bugün PKK olmasaydı şimdi Kürt sorununu konuşuyor olmazdık. 

Osmanlı Devleti’nin eksik tarafları olmakla birlikte mükemmel bir insan mozaiği 

oluşturmuştur. İnsan odaklı çalışmalarla da bugünkü gelişmeler yaşandı, devletin sevecen, 

şefkatli yüzüne dönüş yapıldı. Biz zamanında kürt kelimesini kullanmaya imtina ediyorduk, 

yasaktı. Hükumet ben insan odaklı, yani hak ve hukuk temelli çalışacağım, her insanın eşit 

olduğunu vurgulayacağım dedi ve bu noktaya gelindi. 1970’lerde bir ayrışma varken bugünkü 

gelinen nokta bir birleşmedir. Müslümanlar bu zulümlere sahip çıksa bu noktaya gelinmezdi. 

Biz ülkemizde bir klişe açıldığı zaman gıcık oluyoruz ancak Almanya’da bir cami açıldığında 

alkışlıyoruz. Bu bizim bir çelişkimizdir. Herkesi hür bir şekilde inancını yaşaması lazım 

bunun devlet eliyle verilmesi lazım.  

Kürtler, Araplar, Süryaniler, Müslümanlar… Hep birlikte yaşıyoruz; onların kültürlerini biz 

almışız, onlar da bizim kültürümüzü almışlar bir cenazemiz olduğunda bizim taziyemize 

geliyorlar. Onlarla ticaret yapıyoruz. Sonuçta insanız. Ancak çözüm sürecinde karşılıklı 

taraflar arasında bir samimiyetsizlik var, acaba yarın nasıl bir kazanç elde ederin düşüncesi 
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hâkim. Çözüm sürecinin içeriğini biz tam olarak bilmiyoruz. Sürecin başındayız. Gizli 

görüşmeler, açıklanmayanlar var. Emin olun sürecin içinde ne var bilmiyoruz. Üçüncü bir göz 

olarak bu ülke toprakları üzerinde emeli olmayan bir göz lazımdır. Abdullah Öcalan’ın 

istikrarlı duruşu ve Sn. Cumhurbaşkanının bu işi olmazsa olmaz görmesi neticesinde bu 

noktaya gelindi. Bizim birleşmeye ve demokratikleşmeye ihtiyacımız var, insani olarak ne 

gibi eksiklikler varsa bizim anayasal düzlemde bunları sağlamamız gerekmektedir. Türkiye 

koalisyon sistemini kaldıramıyor. Yasaların güvence altına alınabilmesi için yeni bir 

anayasaya ihtiyaç var. Mevcut anayasa, silahların gölgesinde hazırlanmış ve günün 

ihtiyaçlarını karşılamayan bir anayasa. Çözüm süreci esnasında bir taraftan kaynaklanan 

herhangi bir sorun süreci baltalar. Ankara’nın yükünün hafiflemesi, bölgeye yapılacak 

yatırımların nerede ihtiyaç olduğu bilinerek doğru yerlere yapılabilmesi için yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesi gerekiyor. Anayasal kimliklerin yeniden tanımlanması 

Türkiye’nin geleceği için önemlidir. İnsanı yaşat ki ülke yaşasın felsefesinden hareket etmek 

lazım. 

Başkanlık sisteminin ise adı var ama içeriği nasıl olacak, sistem içerisinde dengeler nasıl 

kurulacak insanların bilgisi yok.  ABD’de çok dengeli bir sistem var. Otoriter bir sistem mi 

olacak? Bu diyalog eksikliklerini gösterir, ortada bir kopukluk var.  Sosyal bir ortam 

oluşturmadan insanlar arasında kaynaşmayı beklemek zordur. Biz, doğrunun yanında, yanlışın 

karşısında olacağız. Gelinen noktada kitle iletişim araçlarıyla kin ve nefret kusuyoruz, 

insanların ön yargılarını arttırıyoruz.  Çözüm sürecinin devam etmemesini isteyen çok insan 

var. Bunlara bakıp ortamı kutuplaştırmamak lazımdır.  

Nasıl daima kazanım elde ederim düşüncesi hâkim o yüzden seçimler insanların doğru 

olmasını engelliyor. Karşı tarafın da zaman zaman samimiyetsizlikleri var. HDP’nin de 

demokratikleşmeye ihtiyacı var. Ayrıca, bir demokratikleşmeden bahsediyorsak HDP de 

barajı geçmelidir, %10 barajı ahlaki ve demokratik değildir. Ancak HDP’nin barajı 

geçebilmesi için batıdan da oy alması gerekiyor, Kürtler tek başına yeteri değildir. Hüdapar’ın 

milletvekili çıkarabilmesi de, HDP’nin barajı geçip geçememesine bağlıdır. HDP barajı 

geçerse Hüdapar milletvekili çıkaramaz. Doğrunun yanında olup yanlışlara sapmamak 

gerekir. Halkların artık bütünleşmesi gerekiyor. HDP’nin silahla bağını koparması lazım. 

Bunu yaparlar da halka yönelirlerse kazanım onların olur. Ak Parti, bölgede giderek bir irtifa 

kaybediyor. Bu, Ak Parti’nin bölge politikalarındaki eksikliklerinden kaynaklanıyor.” 
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1.3.6. Şanlıurfa 

Mardin’deki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa’ya geçildi ve burada çözüm 

süreci bağlamında TÜMSİAD Genel Başkan Yardımcısı Sn. Yakup Koç, Şanlıurfa Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkan Yardımcıları SN. Halil Akkaya ve Sn. İbrahim Uludağ Beyler, Dügerli 

Aşireti Lideri Sn. Nihat Yıldırım BEY ve Şanlıurfa MHP İl Teşkilatıyla görüşüldü. 

Değerlendirmeler de şu şekilde oldu: 

1.3.6.1. Tüm Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD): 

“Geçmişe bakıldığında devlet buralara sahip çıkmadı, hep dışladı. Devlet batıya yaptığı 

yatırımları doğuya yapmadı. Özellikle bürokrasinin burada olması, bölgenin örfünü, âdetini, 

bilmesi lazımdır.  Devletin yatırım programlarındaki teşviklerinin sorunlu bölgelere daha 

fazla kaydırılması lazım.  Geri ödem süresinin normal bölgelerde sekiz yıla, sorunlu 

bölgelerde on beş yıla kadar uzatılması lazım ki buralara yatırım gitsin, iş yerleri kurulsun. 

Herkes iş sahibi olsun ki insanlar teröre bulaşmasın.  Bir de yatırımcılar güvenli bölgelere 

gidiyorlar, sorunlu bölgelere gitmiyorlar. Ekonominin düzelmesi lazım ancak yatırımlar doğru 

yerlere yapılmıyor ve amacına ulaşmıyor. Üst kademedekiler, sahaya inmiyorlar, bölgenin 

dinamikleriyle görüşmüyorlar. Sahaya inseler yatırımlar daha gerçekçi olur. Ülkede altı yüz 

yirmi bine yakın Suriyeli var ve bunların %20’si çalışabilecek durumda. Sektörümüzde 

kalifiye eleman sıkıntımız var ve bu boşluk Suriyelilerle dolduruluyor. Suriyeliler, daha 

önceden Suriye’de yaptıkları işleri yapıyorlar. Biz bu durumdan rahatsız değiliz.  Devletin 

bölgeye yatırımları oldukça fazla biz bunu takdir ediyoruz ancak bu yatırımlar dengeli 

dağılmıyor. Bölgede hal bir elektrik sıkıntısı var. Yüz yirmi bin dönümde elektrik 

kesintisinden sulama yapılamadı ve mahsuller yandı. Devlet yaptığı yatırımları da tam 

yapmıyor. Çözüm sürecinin amacına ulaşabilmesi için ekonomik noktaların dengelenmesi 

gerekiyor.  

 Ak Parti yerel yönetimleri güçlendirdi. On altı tane büyükşehir belediyesi kurdu ayrıca 

büyükşehir yasası çıkarıldı ve bu yasayla valiler yalnızca illeri temsil ediyor. Ancak şunu da 

kabul etmek lazım, yerel yönetimlerde de sıkıntılar var; yöneticiler bölgeyi, bölgenin 

dinamiklerini tanımıyorlar.  Partiler de bölgeyi tanımayan insanları aday gösteriyorlar. 

Milletvekili adayları da, sahneye inmiyorlar, insanların görüşlerini almıyorlar. Bu yapılırsa 

ancak bölgenin sorunları tam manada çözüme kavuşabilir. İnsanlar da sevdiği partiye oy 

veriyorlar. Bölgede iktidar partisinin oylarının düşmesi de söz konusu çünkü belediye 

çalışmıyor. STK’ların vs. sahaya inmesi lazım, halktan her kesimin görüşlerini alıp ortak 
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kararlar vermesi lazım. Demokratik bir temsil için de barajın indirilmesi lazım. HDP’nin 

barajı geçememesi durumunda anayasa değişikliği yapılamaz, başkanlık sistemi gelemez.   

Urfa’da on kapıyı çalın ya hanımı Kürt’tür, ya kocası Arap ya da damadı Türk’tür; biz kız alıp 

vermiş bir milletiz. Bizim ortaklarımız arasında Türk de var Arap da. Biz barış içinde 

yaşıyoruz ve hiçbir sıkıntımız da yok. Biz koalisyonlara dönmek istemiyoruz. Şuanda 

istikrarlıyız ve ekonomik ve sosyal anlamda belli bir noktadayız. 

Başkanlık sistemini istiyoruz çözüm süreci ve başkanlık sistemiyle ilgili ilk panelleri de biz 

yaptık. Bu anlamda destekliyoruz. Çözüm süreci başarıya ulaştığı takdirde ekonomik anlamda 

ve turizm anlamında gelişmeler yaşanacaktır. Kim ülkeye hizmet ederse biz onun yanındayız 

ama teslimiyetçi de değiliz yapılan yanlışlar varsa dile getiririz. 

1.3.6.2. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası: 

“Çözüm sürecini bütün toplum birimleri destekliyor. Halk yıllarca akan kanın durdurulmasını 

istiyor.  2011 yılından itibaren epey mesafe kat edildi, yeni diyalog kanalları açıldı. Belli bir 

düzlemde ortak bir dil oluşturuldu. Taraflar birbirini anlamaya başladı. Bunların üzerine bir 

şeyler daha konursa belli bir noktaya gelinecek. Bu durum yapılacak yatırımları, parayı, her 

şeyi etkiliyor. Süreçte aksayan yönler tabi ki var. Çözüm süreciyle ilgili hükumetin attığı 

adımlar var, bunların nihayete ermesi lazım. Çözüm konusunda herkesi kafası karışık. Eğer 

barış olmazsa ciddi bir kaos ortamının oluşacağı şeklinde izlenimimiz var. Ancak bunu 

söyleyenler, böyle bir şeyi istemediklerini belirtiyorlar ama aksi halde bunun bir gerçek 

olduğunu belirtiyorlar.  Bu anlamda tarafların sürece oldukça hassas yaklaşması gerekiyor.  

HDP’nin barajı geçme ihtimalini yüksek görüyoruz. HDP, barajı geçmeli ve halkı mecliste 

temsil etmelidir. Geçmemesi demokratik açıdan uygun olmaz.  % 10 barajı da olmamalıdır. 

Bunun mutlaka halledilmesi lazım.  HDP, barajı geçemezse mutlaka erken seçim olur. Huzur 

istikrardan önemlidir. Huzur, barış ve ekonomik bir gelişme ortamının sağlanabilmesi için 

çözüm sürecinin olumlu bir şekilde sonuçlandırılması gerekiyor. MHP’den HDP’ye oy 

vereceğini söyleyenler var. Türkiye’de bir muhalefet sorunu var, alternatifsizlik sıkıntısı yok. 

Siyasi partiler HDP’nin barajı geçmesini istiyor. AK Parti ise istemiyor gibi görünüyor. 

Ancak HDP’nin barajı geçmesi AK Parti’nin yararına olacak gibi görünüyor. Particilikten 

uzaklaşmak lazım, hangi aday yönetimde iyiyse ona yönelmek gerekir. Bizim burada en 

güvendiğimiz kurumlardan biri Genel Kurmay’dır. Ancak Genel Kurmay, helikopterden asker 

indiriyor. Ağrı’ya ve askere bir yerlerden ateş açılıyor. Ateş açan da örgüt değil. 
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Doğuda sürecin sonuçlanmasını istemeyenler var. Gayrimeşru işler yapanlar, koruyucular vs. 

AK Parti bu konuda çok güzel işler yaptı. Çözümü ise halkın sağlaması lazımdır. 

Olumsuzluklara silahlı olarak değil de fikri olarak direnmek lazım.  Eskiden şehir merkezinde 

halk alışveriş yaparken kapılar kilitleniyordu, iş yerleri çelik kapılar yaptırıyordu. Artık bunlar 

yapılmıyor ve o günlerden bugünlere gelindi. Ancak bu sürecin devam etmesi gerekiyor.  

Karakollar, bölgede köylülerin ihtiyaçlarını karşılamak, onların sorunlarını çözmek için var 

olmalı. Ancak karakollar bölgede halkın geçim kaynağını kesiyor. Halk o bölgede sınır 

ticareti yapıyor. Orada bir yapı kurulmalı, valiyle konuşulup ‘biz sınır ticareti yapmak 

istiyoruz’ denmeli. Bu konuda halk da masum değil devlet de. Halkın elindeki tek geçim 

kaynağı bu, halk devlete zarar getirecek bir şey getiriyorsa engellemeli ancak diğerlerine belli 

bir oranda kapı aralamalı. Karakolların yapılma sebebi ise tamamen kaçakçılığı engellemek. 

Öncelikli olarak ekonomik alt yapı oluşturulmalı, yani bölge insanına bazı istihdamlar 

oluşturulmalı ki sınır ticareti sonra yasaklanmalı. Muhtemel bu gibi kararlar masa başında, 

bölgenin şartları bilinmeden alındığı için bu gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Kısaca, bölgeyi iyi 

değerlendiremiyoruz. Memleket meselelerine eğilip ne yapılabileceği noktasında kafa yormak 

gerekir. Bu bağlamda çok çalışmamız gerekiyor. Baktığımızda nitelikli kişileri ehli 

makamlara getirmek yerine o sağcı, bu solcu şeklinde ötekileştiriyoruz.  Doğuda çok rant var 

yirmi milyonun üzerinde. Bunu hep meşru insanlar yapıyor. Bunu kim bitirmek ister? 

Ezilenler…” 

1.3.6.3. Dügerli Aşireti – Sn. Nihat Yıldırım: 

“Aşiretimiz mezralar hariç otuz iki muhtarlıktan ibarettir. Yaklaşık olarak altı, yedi bin 

kişiden oluşuyor. Kuruluş yeri ve hitap ettiği alan, yirmi beş kilometre uzunluğunda ve 

genişliğindedir. Dügerli Aşireti, aslen Türkmenlerden gelir. Bölgeye dört yüz, beş yüz yıl 

önce gelip yerleşilmiştir. Aşiret içine şu ana kadar terör olayı yaşanmamıştır. Aşiret içinde 

belli partilere geçilmiştir; Halk Partisi, Demokrat Parti,  Adalet Partisi,  iki dönem MHP, 

Doğru Yol Partisi… Şimdi ise ağırlıklı olarak Ak Parti’yi destekliyoruz. Yerel seçimlerde 

aşiret içinde bir kesimin oyları HDP’ye çıkar. Aşiretimiz, barışı devamlı olarak istemiştir, 

barış taraftarı olmuştur ve şu anda da barışı hala istemektedir. Çözüm sürecine yönelik olarak 

hükumet, basın sürekli yapılacaklardan bahsediyor ancak herhangi bir adım görülemiyor.  

Türkiye, benden bir şey esirgememiş ama beni dışlamıştır ta ki şu anki Sn. 

Cumhurbaşkanımıza kadar. Önceki yüksek devlet görevlileri ve askeri kanat tarafından bölge 

insanı üvey evlat muamelesi görmüştür. Halk cahilse gelen hükümetler okul yapsaydı, yatırım 

yapsaydı biz bu suçu kabul etmiyoruz. Buraya gelen subaylar bizi işkenceye tabi tutuyorlar, 
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bölgede olaylar olmamasına rağmen jandarmadan işkence, eziyet görüyoruz. Bize psikolojik 

baskı uyguluyorlar. Eski bir tarihte eşim hastaydı, Diyarbakır’a gidiyorduk.  Asker bizi 

durdurdu. Arabanın aynasında sarı, kırmızı, yeşil bir teşbih vardı. Asker ehliyet, ruhsat istedi 

verdim, sonra tesbihi istedi verdim. Tesbihi alınca parçaladı ve yüzüme çarptı. Sonra defol 

dedi. O zaman ses çıkarsaydım şimdi zindanlarda çürümüştüm.  Şimdi biz bu olaylara 

karşıyız. Kürtlerin içinde terörist çıkıyor ancak hepimiz terörist değiliz. Aynı kefeye 

konulmamalı. Bütün dünyayı o gözle görmek yanlıştır.  

Biz süreçten umutluyuz Sn. Cumhurbaşkanı ve Sn. Başbakan süreci yalnız bir kesimle 

yürütüyor. Böyle olmamalı, diğer kesimler de sürece dâhil edilmeli. Ben 1980’lerde arabamda 

bir Kürtçe bant dinleyemiyordum. Bunların serbest bırakılması lazım. Kürtlerden zarar 

gelmez. Provokasyonlar olabilir. Savaş bitsin, silahlar sussun. Abdullah Öcalan’ı da idam 

edeceksen et ya da serbest bırakacaksan bırak. Serbest bırakırsan bir süre sonra Kürt halkı 

onun da kendileri gibi normal bir insan olduğunu görür. Böyle devam ederse halk gözünde 

ululaştırıyor. 1980’lerde Kürtçe bant dinleyemiyordum bundan şikâyetçiydim. Şimdi serbest 

bırakıldı arabamda tek bir tane Kürtçe bant yok. Biz bölgenin ayrılmasını istemiyoruz. 

Bayrağımızı benimsiyoruz; yalnız bu haklar verilmeli. Ak Parti’deki yüz tane milletvekili 

Kürt kökenli bölge insanının hepsi HDP’ye oy vermiyor. HDP’nin de barajı geçmesi iyi olur. 

Batıdan oy gelse barajı geçebilir eğer geçemezse başka tehlikeler olabilir. Zaten sınırdadır.  

Ben 1978-79’da MHP gençlik kolları başkanlığını da yaptım ancak pişmanım çünkü beni bir 

Türk olarak kabul etmiyorlar, beni benimsemiyorlar. Kürtlerin de MHP’yi benimsememesinin 

sebebi, MHP’nin Kürt sorununu yok kabul edilmesi ve bölge halkının terörist olarak 

görülesidir. Kürt yoktur, üç beş çapulcu vardır anlayışı hâkim. Eğer böyleyse her iki taraftan 

ölenler, şehit olanlar nedir.  

Sınır bölgelerindeki halkın geçimi elli altmış litrelik bir motorine bağlı ama asker tutuyor 

katırları vuruyor sonra da katırlar intihar etti deniyor. Bunlar yapılmasın gerekli önlemler 

alınsın. Bize ikinci sınıf insan muamelesi yapılmasın. Benim dedem Çanakkale’de savaştı. 

Ben de bu ülkenin bir vatandaşıyım. Kürtler Abdullah Öcalan ile oturur, kalkar; onun kararları 

ne HDP’yi bağlar ne de Kandili. O var dediyse var, yok dediyse yoktur. Onu Kürtlerin bir 

lideri olarak görmek lazımdır. Biz sadece bizi kabullenmesini istiyoruz. Kürtçe 

konuştuğumuzda bizi yadırgamasınlar. Ayrıca ana dil ve ana dilde eğitim istiyoruz, Kürtlerin 

haklarını istiyoruz. 

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 
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HDP barajı geçemezse Diyarbakır’da vs. olaylar çıkabilir. CHP ise içki içen, dini tanımayan 

bir parti ve aynı zamanda sol bir parti biz ailece bunu kabullenemeyiz. Hüdapar’ı da 

desteklemeyeceğiz çünkü dini hassasiyetleri daha fazla gözetliyor, 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.” 

1.3.6.4. Şanlıurfa Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı: 

 “Ankara’da süreç hakkında ne söyleniyorsa bizim söyleyeceklerimiz de ondan farklı değildir. 

Kendi içimizde birlik vardır. Süreçte oy devşirmek adına söylemlerini değiştiriyorlar, ortada 

bir kandırmaca var. Türkiye’de Kürt sorunu değil, terör sorunu vardır. Ülkü ocakları 

teşkilatları içinde Arap da vardır, Kürt de. Şehri gezdiğinizde hiçbir sorun görmezsiniz. Biz 

birbirimizden kız alıp vermiş bir milletiz, halk boyutunda bir sorun yok sırf oy devşirmek 

adına yönetim boyutunda böyle bir sorun varmış gibi algı yaratılıyor. İktidar yine oy 

devşirmek adına sen Kürt’sün sen Arap’sın ve sen Türk’sün şeklinde halkları ötekileştirmiştir. 

Biz ırklar olarak hep birlikte yaşıyoruz ve aramızda hiçbir sorun da yoktur. Sonuç olarak bu 

insanlar başbakan olabiliyor mu oluyor, öğretmen, akademisyen olabiliyor mu oluyor. Peki, 

sorun ne? 

Türkiye Cumhuriyetinden bahsediyorsak ülkenin bir resmi dili olması lazım. Bu, Türk dilidir. 

İnsanlara Kürt dilini ne şekilde öğreteceksiniz? 1980 ve öncesinde bazı sorunlar olmuştur. Biz 

bunu görmezden gelemeyiz. Ancak ben evimde Arapça konuşuyorum hiç kimse 

engellemiyor.  

Askeri baskılara baktığımızda batıdaki askerle doğudaki askerin psikolojisi bir değil; askerler 

özel hayatlarının olmadıklarını söylüyorlar. Teröre bir bulaşmış olanlar bir de bulaşmayanlar 

var. Teröre bulaşmamışsa ihtiyaçlar karşılanmalıdır. İhtiyaçlardan kasıt kendi dilimizde 

eğitimdir. Biz siyasi temelde bulunan partilere ve silaha bulaşmamış olanlara karşı eşit 

mesafedeyiz. Devletin bir belli bir de kimliği vardır. Aksi halde bir devlet olmaz. 

Önceden bu insanlar hep bir arada yaşıyorlardı ne zaman çözüm süreci ortaya çıktı Kürtler 

Kürt milliyetçiliğini oluşturmaya ve PKK’nin yanında yer almaya başladı. Kürt milliyetçiliği 

artıyor.  
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HDP’nin barajı geçip geçmemesi sorun değil ama halkın temsil kabiliyeti için barajı geçmesi 

lazım. Ancak bir geçeceğini tahmin etmiyoruz. Seçim için süreç kullanılıyor, Sn. 

Cumhurbaşkanı söylem değiştiriyor. On iki yıllık iktidarları boyunca yaptıklarına 

baktığımızda nasıl oy devşiririm, nasıl istismar ederim düşüncesinde oldukları görülür. 

Baktılar kendilerine gelen bir şey yok, hemen söylem değiştirdiler. 7 Haziran 2015 seçimleri 

her şeyi ortaya koyacaktır.  

Geçmiş dönemin devlet yöneticileri, eziyette eşit davrandılar; Türk’ü de Kürt’ü de eziyet 

gördü. Buna sebep ise Türklerle Kürtleri bölmek. Çanakkale’de bizi yenemedikleri için bu 

emellerini gerçekleştiremediler. Ancak zamanında İngilizler Türklerle Arapları ayırdı. Amaç, 

petrol kuyuları, yani Türklerle Kürtleri ayırıp yeni bir harita çizerek Kürtleri kullanmak ve 

Petrol kuyularını ele geçirmektir.  

Çözüm süreciyle ilgili on maddeye gelince, bu on maddelik deklarasyonda neler var, neler 

alınıp veriliyor? Kimse bunları bilmiyor. HDP de açıklarım diye tehdit ediyor. Bu masada 

MHP ile CHP de olmalı çözüm süreci bu şekilde yürütülemez, bu şekilde olmaz.” 

2. DEĞERLENDİRMELER VE ÖNERİLER: 

Genel olarak herhangi bir ayrım gözetmeksizin ziyaret edilen ve objektif bir şekilde görüşleri 

alınan çeşitli görüşlere sahip makamların ifade ettikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, 

görüşler arasında çok büyük paralellikler olduğu ve belli başlıkların ön plana çıktığı görülür. 

Bu başlıklara geçmeden önce çözüm sürecinin geleceği açısından bazı konuların üzerinde 

hassasiyetle durmak gerekiyor. Bölge temsilcilerinin de belirttiği gibi bazı konular, sebep 

olarak değil, sonuç olarak değerlendirilmelidir. Belki bu yöntemle sorunun çözümü için daha 

doğru bir teşhis koymak mümkün olabilecektir. PKK gibi bir oluşum, bölgedeki bu çatışmalar 

niçin ortaya çıktı? Bu sorunun cevabını doğru bir şekilde verebilmek lazım ki, bu soruna net 

bir şekilde çözüm üretilebilsin. Bölge insanlarından görüştüklerimizin hemen hemen hepsi 

fikir birliği içinde geçmiş dönemlerde hep ikinci sınıf insan muamelesi gördüklerini, 

kendilerine üvey evlat muamelesi yapıldığını ayrıca devletin zamanında onların sorunlarıyla 

ilgilenmediği gibi kendilerine askeri ve sivil yöneticileriyle hep eziyet ettiğini, işkence 

yaptığını ve baskı uyguladığını belirttiler. Bu insanlar aynı zamanda çok acılar çektiklerini, 

Kürt olduklarını bile söyleyemediklerini, Kürtçe konuşamadıklarını, Kürtçe müziklerini 

dinleyemediklerini ve ana dilde eğitim yapamadıklarını ifade ediyorlar. Bu ifade edilenlerden 

yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Biz bir anlamda yıllarca Kürt sorunu olarak ifade ettiğimiz 

bu meseleyi sadece bir terör sorunu gibi algılayarak veya başka bir takım sorunları göz ardı 

ederek çözümü savaşmakta aradık.  Bir bakıma PKK’nın 1984’ten itibaren eylemlerine ağırlık 
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vermesi bu algının oluşmasında etkili olmuştur. Ancak mesele görüldüğü gibi yalnızca bir 

güvenlik sorunundan ibaret değildir. Bu sorunda da olduğu gibi, hiçbir sorun sosyal, 

ekonomik demokratik dayanakları olmadan ortaya çıkmaz. Bu sorunun sosyal ekonomik 

siyasi haklar ile eşitlik ve özgürlük anlayışlarına dayanan temelleri vardır.  Ancak zaman 

içerinde elde edilen tecrübeler, devlet kanadına olduğu gibi, Kürt halkına, belki de tüm 

taraflara sorunun savaşarak çözülemeyeceğini, sorunun ancak demokratik bir uzlaşma 

zemininin kurulup hakların bu şekilde aranması yoluyla çözülebileceğini göstermiştir. Devlet 

elbette kendi güvenliğini ve kamu güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alacaktır. Bu 

devlet için kaçınılmaz bir sorumluluktur. Ancak bu noktada devletin güvenliğini temel alan 

bir yaklaşımdan ziyade hak ve özgürlükleri, eşitlik anlayışını temel alan bir yaklaşım 

benimsemesi daha önemlidir.  Bunun için çözüm süreci gibi bir adım atılmış olması sorunun 

ilk kez doğru bir şekilde teşhis edilmiş olduğunu göstermektedir.  Bugüne kadar yapılan 

savaşların bir getirisi olmadığı gibi maddi manevi birçok külfeti olmuştur. Ancak bunların 

ötesinde en büyük kayıp şüphesiz her iki tarafta da yaşanan can kayıpları olmuştur. Bu 

bağlamda PKK sorununu haklar bağlamında bir sonuç olarak değerlendirmek,  bir boyutuyla 

doğru bir değerlendirme olacaktır. Şüphesiz sorunun başka boyutları bulunmaktadır. Bunlara 

ilerleyen bölümlerde temas edilecektir. Bir anlamda bölgede bu yaşanılanların sebebi, geçmiş 

dönemlerde devletin askeri ve sivil yöneticileriyle yürüttüğü baskıcı, dışlayıcı ve insafsız 

politikalardır. Bölge halkı her ne kadar bir takım haksızlıklara maruz kalmış, çok acılar 

yaşamışsa da bu insanların hepsi çözüm sürecini desteklemektedir.  Çünkü artık Kürt halkı da 

savaşlardan, ölümlerden ve çatışmalardan bıkmıştır. Bu anlamda çözüm süreci ve buna 

yönelik atılan gerçekçi adımlar, bölge halkı üzerinde büyük beklentiler oluşturmuş ve bölge 

halkını ümitlendirip heyecanlandırmıştır.  

Yıllarca yaşanan bu eziyetler, işkenceler ve bölgeye yönelik olarak yapılan diğer haksızlıklar, 

hatta takip edilen ötekileştirme politikaları, bölge insanını bu konuda oldukça hassaslaştırmış, 

politik bir tavır takınmasına yol açmış ve bu insanlardaki tahammül sınırlarını önemli ölçüde 

daraltmıştır. Yaşanan bu acıların da etkisiyle geçmişteki yapılan haksız uygulamalar 

psikolojik olarak günümüze yansıtılmakta, bu yapılanların sorumluluğu mevcut 

idarecilerimize, devletimize yüklenmeye çalışılmaktadır. Bu sebeple bölge insanlarında devlet 

bizim için her türlü düzenlemeyi yapmak zorunda anlayışı oluşmakta ve taleplerin yerine 

getirilmesi noktasında kesinlikle ertelemelere tahammülleri kalmamaktadır. Bu yanlış bir 

tutumdur. Geçmişte yaşanılanlar, kabul edilebilir şeyler olmasa da bugün bu durum 

yaşanmamaktadır; devlet bu konuya oldukça hassas yaklaşmakta ve gereken adımlar neyse 
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özen göstererek gerekli adımları atmaktadır. Bazı adımların da atılabilmesi için tarafların ikna 

edilmesi her kesimin memnuniyetini hedef alacak şekilde düzenlemeler yapılması 

gerekmektedir. Bu da belli bir zeminin oluşturulmasını gerekli kılmakta ve zaman almaktadır. 

Geçmişte yaşanılanlar için yapılabilecek en iyi uygulama, devletimizin bir hukuk devleti 

olması vesilesiyle bu vasfının gereği olarak sorumluların yakalanıp adil bir şekilde 

yargılanmasını sağlamak olacaktır. Bölge halkının bu hassasiyetleri ve bu yaşananlar 

sebebiyle günümüzdeki merkezi ve yerel yöneticilere de büyük görevler düşmektedir. 

Özellikle bölgedeki yerel yöneticiler bölge insanıyla uyum içinde olup onları anlamaya 

çalışmalı ve onların sorunlarıyla ilgilenerek sorunlarını empatik bir dil geliştirerek 

çözümlemeye çalışmalıdır. Ancak bunun yanında bölgede çalışan askeri ve sivil görevlilerin 

güvenlik sorunları nedeniyle yaşadıkları psikolojik durumu da göz önünde bulundurmak 

gerekiyor. Burada karşılıklı anlayış devreye giriyor. Bu anlamda çözüm sürecinin 

sürdürülmesi ve başarıya ulaştırılması noktasında bazı konulara daha fazla dikkat etmek 

gerekiyor.  Süreç esnasında tarafların her konuda oldukça hassas davranmaları gerekmektedir. 

Siyasilerin yaptıkları açıklamalara bakıldığı takdirde söylemlerindeki tutarsızlıklar ve 

istikrarsızlıklar görülür. Bugün söylenenler yarın inkâr ediliyor ve taraflar sürekli birbiriyle 

bir çatışma halinde bulunuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı son zamanlarda Kürt sorunu yoktur 

şeklinde bir söylem geliştirirken, Sayın Başbakan çözüm sürecinin başarıya ulaştırılarak Kürt 

sorunun çözüleceğini taahhüt etmektedir seçim bildirisinde. Bölgede gündemin yakından 

takip edildiğini ve bu söylemlerdeki tutarsızlıkların ve çatışmaların bölge halkı üzerinde -

konu üzerindeki hassasiyetlerin de etkisiyle- güven noktasında ciddi kayıplara yol açtığını 

söylemek gerekiyor. Elde edilen tecrübeler, çözüm sürecinde en fazla önem verilmesi gereken 

noktaların samimiyet ve güven duygusu olduğunu göstermiştir.  Söylemlerdeki tutarlılığın 

yanında empatik bir dil geliştirmek, tarafların birbirlerini anlamaya çalışması da çok 

önemlidir. Sorunların çözümü noktasında yeni diyalog kanalları açılmaya çalışılmalıdır. Bu, 

bir anlamda güven ve samimiyet ortamının gelişmesine de olumlu katkıda bulunacak ve 

sorunların kaynağına inilerek daha köklü çözümler getirilebilmesine ortam hazırlayacaktır. En 

azından halk kanadında devlet bizim sorunlarımızla ilgileniyor kanaatini oluşturmak 

gerekiyor. Sorunların kaynağına inme noktasında gelince, bizim bugüne kadar devlet olarak 

yaptığımız en büyük yanlışlardan bir tanesi de sorunları masa başında çözmeye 

çalışmamızdır. Bu yanlış hem ekonomik anlamda hem de siyasi, sosyal konularda ciddi 

sorunlara yol açmaktadır. Çözüm süreci noktasında da bu durum aynen geçerlidir. Sürecin 

sağlıklı bir zeminde ilerleyebilmesi için bölgeyi tanıyan, bölgenin sorunlarını bilen bölge 

insanlarıyla sürekli temas halinde olmak gereklidir. Bölgede ekonomik konularla ilgili olarak 
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en çok ifade edilenler arasında, devlet eliyle bölgeye çok fazla yatırım yapıldığı ancak bu 

yatırımların dengeli bir şekilde dağılmadığı, asıl sorunlu bölgelere yatırımlar yapılmadığı ve 

yanlış yerlerde yatırımlar yapılıp bu yatırımların amacına ulaşamadığıdır.  Bunun önüne 

geçebilmek için bölgenin geleceği hakkında alınacak kararlar masa başından değil yerinden 

verilmelidir. Böylece devletin kaynakları yerinde kullanılıp yatırımların amacına ulaşması 

sağlanabilir. Ayrıca, bölgedeki sorunların kaynağını doğru bir şekilde tespit edip bunlara etkili 

çözümler getirebilmek için bölgeyle sürekli irtibat halinde olunmalıdır. Bölge insanının 

görüşleri alınmadan stratejiler geliştirmemek gerekir. Çözüm süreci, bölgeye, bölge insanına 

gerçekçi bir şekilde temas ettiği müddetçe başarıya ulaşacaktır.  Nitekim geçmişten bugüne 

çözüm sürecinde hem toplumsal alanlarda hem de diğer alanlarda önemli bir mesafenin kat 

edildiğini söylemek gerekir. Geçmiş dönemlerde Kürtçe konuşulmasının yasak olması ve 

yadırganmasının yanında, bugün bu sorun aşıldığı gibi kamu kurumlarında kamu 

hizmetlerinin Kürtçeyle alınıp verilmesinin, mahkemelerde Kürtçe savunama yapabilmenin, 

düşünceleri özgürce ifade edebilmenin, yerleşim yerlerine Kürtçe adlar konulmasının ve yeni 

doğanlara Kürtçe isimler konulabilmesininin önü açılmıştır. Bunun yanında ifade edilen 

düşüncelerden ötürü gözaltına alma ve hapis cezalarına, olağanüstü hal uygulamalarına son 

verilmiş; farklı dil ve lehçelerde radyo ve televizyon yayını yapılabilmesinin -buna bir devlet 

kanalı olan TRT Kürdi’nin kurulması örnek verilebilir-, tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla 

ana dillerinde konuşabilmelerinin önü açılmıştır. Ayrıca üniversitelerde Kürt dilinin 

öğretimine yönelik olarak İstanbul da bir üniversitede Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü, Mardin 

Artuklu Üniversitesinde Kürt dilinin öğretimine ve akademik çalışmaların yapılabilmesine 

yönelik olarak da “Yaşayan Diller Enstitüsü” adıyla bir Enstitü kurulmuştur. Bu 

gerçekleştirilenler, çözüm sürecinde gelinen noktanın en somut delilleridir.   Ancak bu 

gerçekleştirilenler ve daha sonraki atılacak adımların korunması ve çözüm sürecinin sağlıklı 

bir zeminde ilerleyerek başarıya ulaşması noktasında süreç partiler üzeri bir yaklaşımda 

değerlendirilip devlet politikası haline getirilmesi ve verilen ve verilecek olan hakların 

anayasal bir güvence altına alınması ve sürecin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi önemlidir. 

Bölgede edinilen izlenimler çerçevesinde süreç geri dönülmez bir yola girdiği ve sürecin 

başarıya ulaşamaması halinde çatışmaların çok daha şiddetli geçeceği, bundan kimsenin karlı 

çıkmayacağı anlaşılmıştır. Ancak siyasi partilerin seçim bildirgeleri incelendiğinde bu sürecin 

siyasi partiler boyutunda yürütüldüğü görülür. Süreçle ilgili olarak siyasi partiler içinde Ak 

Parti, “Biz Ak Parti olarak, 7 Haziran’dan sonra da ülkede birlik ve kardeşliği tesis etmeyi 

amaçlayan ve dönemsel bir mesele olarak bakmadığımız Çözüm Sürecini kararlıkla 

sürdüreceğiz. 
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Demokratik hak ve özgürlüklerin korunmasını yeni anayasa ile güvence altına alacağız. 

Özgürlükleri geliştirmeye ve genişletmeye devam edeceğiz. Demokratikleşme ile eş zamanlı 

olarak yatırım, üretim ve istihdam imkânlarının geliştirilmesi başta olmak üzere, terörden 

etkilenen yörelerimizin ekonomik ve sosyal rehabilitasyonuna dönük çalışmaları 

hızlandırarak devam ettireceğiz.”
1
 şeklinde kendine bir yol haritası çizerken Milliyetçi 

Hareket Partisi (MHP) ise kendisine  “Terörle müzakere değil mücadele edilecektir. 

Yürütülecek kararlı bir mücadele ile bölücü terör, uluslararası uzantıları dâhil olmak üzere 

en kısa zamanda kesin olarak bitirilecektir. Güvenlik birimlerinin yürüttüğü mücadelenin yanı 

sıra, terörü besleyen unsurların ortadan kaldırılmasına dönük SES VER TÜRKİYE olarak 

ekonomik, sosyal, psikolojik, idari, demografik ve kültürel unsurları kapsayan bir strateji 

uygulanacaktır.”
2
 şeklinde bir yol haritası çizmektedir. Bu, herkesin malumundadır ve bir 

iktidar değişikliğinde, bu hakların da hala anayasal güvenceye alınmaması itibariyle 

kaybedilebilme olasılığı bulunmaktadır. Bu anlamda en kısa zamanda anayasal 

düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Kürt halkı, gelinen bu noktadan memnun olmakla 

birlikte yapılanları yeterli bulmamakta ve bu konuda ciddi endişelere sahiptir. Bu aynı 

zamanda siyasi partilerin böyle önemli bir konuda bile birlikte hareket etmediklerini de 

gösterir.  Siyasi partilerin özellikle bu konuda sürece dâhil olup ortak bir görüş 

geliştirebilmeleri,  çözüme ulaşma ve uzlaşma noktasında önemlidir. Süreç tüm siyasi partiler 

tarafından sahiplenilmelidir. Aynı masa etrafında oturulup görüşlerin şeffaf bir şekilde ifade 

edilmesiyle orta yol bulunmaya çalışılmalıdır.  

 Çözüm süreci alarak adlandırılan mesele yalnızca siyasi tarafların, Kürt halkının da bir 

sorunu değil, ciddi manada tüm Türkiye’nin sorunudur. Süreci Türkiye’deki her kesimin 

sahiplenip başarıya ulaştırılması noktasında destek olması gerekir.  Her yıl ülke 

kaynaklarından güvelik için ayrılan pay ve harcanan miktarın boyutları milyonlarca liraya 

ulaşmaktadır. Bu kadar yüksek bir miktar ülkedeki bir başka eksikliklerin giderilmesi için 

kullanılabilir. Ancak her kesimin sürece destek olabilmesi için süreç konusunda doğru ve net 

bir şekilde bilgilendirilmesi ve sürece yönelik ön yargıların yıkılması gerekiyor. Bu konuda 

halkın duyarlılıkları arttırılmalıdır. Çözüm süreci konusunda herkesin kafası çok karışık ve 

kimse içerik hakkında net bilgilere sahip değildir. Çözüm sürecinin tarafları, halkı yeterince 

bilgilendirmemektedir. Bunun yanında doğu ile batı kamuoyunda süreç noktasında ciddi algı 

                                                           
1
 https:// www.akparti.org.tr/site/haberler/secim-beyannamesi-aciklandi/73293#1 adresinden 08.05.2015 

tarihinde alınmıştır. 
2
http://www.mhp.org.tr/htmldocs/mhp/beyanname/mhp/mhp_beyannamesi.html tarihinde  08.05.2015 

tarihinde alınmıştır. 

http://www.akparti.org.tr/site/haberler/secim-beyannamesi-aciklandi/73293#1
http://www.mhp.org.tr/htmldocs/mhp/beyanname/mhp/mhp_beyannamesi.html%20tarihinde%20%2008.05.2015
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farklılıkları bulunuyor. Özellikle batı kamuoyunda Kürt halkının en insanı, demokratik ve 

eşitlik anlayışına yönelik talepleri ayrılmaya, özerkliğe yönelik bir adım gibi algılanıyor.   Bu 

durum, bir anlamada sürece bir güvensizlik oluşturmakta ve sürece yönelik olarak bir art niyet 

aranmasına sebep olmaktadır. Bunların önüne geçilebilmesi için İmralı heyetiyle yapılan 

görüşmelerin resmi bir boyuta taşınması ve görüşmelerin gizlice yürütülmesi yerine kayıt 

altına alınarak tarafsız heyetler önünde sürdürülmesi gerekmektedir. Bu sürecin hem şeffaf bir 

şekilde sürdürülmesini sağlayacak hem de tarafsız gözlemci heyeti vasıtasıyla halk çözüm 

sürecinin gidişatı konusunda daha net bilgilere sahip olabilecektir. Bu uygulama bir anlamda 

toplumun süreç hakkında yanlış bilgilenmesini önleyeceği için birtakım toplumsal olayların 

da oluşmasını engelleyecektir. Belki bu şekilde toplumun çözüm sürecine desteği de 

artabilecektir.  

Türk toplumu üzerinde özellikler algı farklılıkları noktasında basının çok büyük tesiri 

bulunmakta, toplumu yönlendirmektedir. Bu bakımdan çözüm süreciyle ilgili konularda 

medyanın oldukça hassas ve objektif olması ve halkı doğru bilgilendirmesi gerekmektedir. 

Basın özellikle batı kamuoyunda doğuya karşı ön yargıları arttırmaktadır. Bunda habercilik 

anlayışı açısından bir bilinçsizliğin, ihmalin etkisi olabileceği gibi bilinçli yaklaşımların da 

etkisi olabilir. Çözüm sürecinin başarıya ulaşmasını istemeyenler, çözüm sürecinin başarısız 

olmasından fayda sağlayanlar muhakkak bulunmaktadır. Bu bakımdan hem basın 

mensuplarına hem de okur, dinleyici ya da izleyicilere önemli görevler düşmektedir. Özellikle 

batı kamuoyunun takip ettikleri haberleri mutlaka kontrol edip başka kaynaklardan 

doğruladıktan sonra bu haberlere güvenmeleri gerekmektedir.  Durumun önemine binaen 

çarpıcı bir olayı aktarmakta yarar vardır.  

Olay Siirt’te geçmektedir. Siirt’teki çocuklar, büyüklerinden gördükleri kamu mallarını 

taşlama hadisesini oyun zannederek zaman zaman yoldan geçen kamu araçlarını 

taşlamaktadırlar. Bu olay basın tarafından nevruz günü çocuklar kamu mallarını taşladı, tahrip 

etti, yaktı; yollara lastik yakıp yol kapattı ve çevredeki iş yerlerine zarar verdi; ciddi maddi 

hasar var şeklinde yansıtılmıştır. Bir de ifade edilenlere göre geçmişteki yaşanan olaylardan 

bir görüntü monte edilerek servis edilmiştir. Bu durum gerçekten yaşanmış ve kamuoyuna 

yanlış bir şekilde servis edilmiştir. Bu olayın batı kamuoyunda yansıması ne şekilde olacaktır? 

Batı kamuoyunun doğu karşısındaki bu haberi izledikten sonraki tavrı oldukça 

düşündürücüdür. Madalyonun bir de diğer yüzünden bakılacak olursa bir başka olayı da 

nakletmek gerekmektedir:  
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Bu olay da yine Siirt’te geçmektedir. Siirt’te görev yapan iki polis, özel olarak müzikle 

ilgilenmekte ve kendi aralarında enstrüman çalıp çeşitli eserleri söylemektedirler. Bu iki polis 

zamanla yine müziğe ilgi duyan liseden iki gençle tanışırlar ve beraber vakit geçirmeye, 

müzikle ilgili faaliyetlerini birlikte yürütmeye başlarlar. Bir süre bu şekilde devam ettikten 

sonra liseye giden bu iki genç bir dahaki görüşmelerine kız arkadaşlarını da getirmek isterler 

ve polislerden de onayı aldıktan sonra hep birlikte polislerin evinde enstrüman çalıp şarkı 

söylerler ve akşam geç saatlere kadar bu eğlenceleri devam eder.  Akşam evlerine dönen 

kızlardan biri babası tarafından akşamın geç saatine kadar nerde olduğu konusunda 

sorgulanır. Genç kızın cevabı halasının yanında olduğu yönündedir. Ancak yalan söylediği 

ortaya çıktıktan sonra nerde olduğunu söylemek zorunda kalır. Baba hemen telefona sarılarak 

polisler hakkında kızının zorla alı konulduğunu belirterek suç duyurusunda bulunur. Bu olay 

üzerine vali durumun hassasiyetine binaen polisleri hemen açığa alır. Bu olay basında polisler 

tarafından kızların zorla iki gün boyunca alı konulduğu, tecavüz edildiği, polislerin hiçbir 

şekilde ifadelerinin alınmayarak herhangi bir ceza almadan serbest bırakıldığı şeklinde yer 

almıştır. Şimdi de doğu kamuoyunda devletin itibarını ve devlet personelinin düştüğü durumu 

göz önünde bulundurmak gerekir. Bu çarpıcı iki örnek, çözüm sürecine ne kadar hassas bir 

şekilde yaklaşılması gerektiğini çok açık bir şekilde göstermektedir. Basındaki haberlerin yanı 

sıra özellikle kanallarda yayınlanan diziler de Türk toplumunu ciddi boyutlarda 

yönlendirmektedir.  

İfada edilmesi gereken en önemli meselelerden biri de ülke gündeminin merkezine oturan 

seçimlerdir. Gündemden takip edileceği üzere seçimlerle süreç siyasiler tarafından birbirine 

karıştırılmıştır.  Önceki tarihlerde çok hızlı bir şekilde yürütülen, Dolmabahçe Sarayı 

mutabakatı gibi önemli somut adımların atıldığı çözüm sürecinin seçim gündeme geldikten 

sonra bir anda durması buna işarettir.   

 Van’da belediye tarafından asılan kan damlayan musluk afişleri, bu afişlerde yazan “ 

önleminizi alın”, “bir gün bitecek”, “sahip çıkmazsanız uzak değil” gibi tehdit ifadeleri ile oy 

kaygısıyla söylemlerde ve uygulanan politikalarda dönüşler yapmak, hem süreci yaralayacak 

hem de böyle hamleler halkın güvenini sarsacaktır. Örnek vermek gerekirse, seçimlerden önce 

tarafsız bir gözlemci heyetinin oluşturulması konusunda bir mutabakata varılmış ve bazı 

isimler bile belirlenmişken daha sonra Sn. Cumhurbaşkanı, kendisinin böyle bir şeyden haber 

olmadığını ve böyle bir uygulamaya da sıcak bakmadığını bildirmiştir. Buna ek olarak Kürt 

sorunu ilk kez doğru bir şekilde teşhis edilip, bu sorunun varlığı kabul edilerek başlatılan 

süreç esnasında bazı önemli gelişmeler yaşanmışken sonradan Kürt sorunu yoktur şeklinde 
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geliştirilen bir söylem sürece zarar verecektir diye düşünüyorum. Nitekim bölgede görülen en 

önemli sorun halkın tarafları güvenilmez ve samimiyetsiz bulmasıdır.  Süreç esnasında her 

konuda istikrarlı olunmalı ve seçim süreciyle çözüm süreci ayrı boyutlarda 

değerlendirilmelidir. Hangi adımlar atılması gerekirse gereken adımlar karşılıklı olarak 

hassasiyetle ve seçimden bağımsız bir şekilde atılırsa hem süreçte kopukluklar olmaz hem de 

süreç daha gerçekçi ve samimi bir ortamda gelişeceği için hızlı bir şekilde çözüme 

kavuşturulabilecektir. Zaten bölgede iktidar partisi böyle bir süreci başlattığı için şüphesiz 

büyük destek kazanmıştır. Ayrıca ilk defa bu kadar kapsamlı ve önemli adımlar atılmıştır. Bu 

ifade edilenlerden kaçınılması halinde yine bölge halkı destekleyecektir. Bu anlamda oy 

kaygısı güderek anlık stratejiler geliştirmek sürece sadece zarar getirecektir.  

Ak Parti’nin böyle bir süreci başlatmasının ve sorunu çözmeye yönelik adımlar atmasının 

temelinde en başta Kürt sorununu çözen bir parti olarak tarihte isminin yer almasını 

istemesidir. Aynı zamanda herkes gibi iktidar partisi de Türkiye’nin gelişmesinin ve 

ilerlemesinin önündeki en büyük engelin Kürt sorunu olduğu net bir şekilde görmüş ve 

Türkiye’nin ileri bir demokrasi anlayışına ve çağın gereklerine uygun bir şekilde yeni 

anayasal düzenlemelere ihtiyacı olduğu anlaşılmıştır.  Ak Parti’nin bu soruna yönelik olarak 

böyle bir adım atmasında Avrupa birliğine üyelik sürecinin de büyük etkisi olmuştur. Nitekim 

AB’ye üye kabullerinde aranan şartlar arasında azınlık haklarıyla
3
 ilgili düzenlemeler yapılıp 

yapılmadığı da bulunmaktadır. Bu şartın aranmasındaki samimiyet her ne kadar eleştiriye 

açıksa da AB üyeliğine önem veren Ak Parti için bu durum bir nev’i zorunluluk haline 

gelmiştir. Tabi ki artık savaşın bitmesi, artık ölümlerin olmaması ve barış ve kardeşliğin, 

bütünleşmenin gerçekleşmesi her kesimin temel isteğidir. 

Bu sorunun daha önce belirtildiği gibi birçok ayağı bulunmaktadır. Bu ayaklarından biri de 

ekonomi ayağıdır. Sürecin siyasi boyutunun yanı sıra ekonomik boyutu da vardır. Bölge 

ekonomik olarak gelişmeye ve yatırımlara çok açıktır. Bölge aynı zamanda ciddi bir turizm 

potansiyeline ve verimli arazilere de sahiptir. Ancak, geçmişte izlenen politikalar sonucu 

ekonomik olarak devlet tarafından bölgeye herhangi bir yatırım yapılmadığı gibi bugüne 

kadar terör ve güvenlik sorunları ve batı kamuoyundaki ön yargılar sebebiyle yatırımcılar da 

bölgeye gelip yatırım yapmaya çekinmektedir. Bu sebeple bölge çok sahipsiz kalmış, bölge 

insanları işsiz kalmış ve ekonomik sıkıntılar yaşamıştır. İşsiz ve çaresiz kalan insanların 

yaşadıkları bu çaresizlikle toplumsal olaylara karışması ve dağa çıkması oldukça yüksek bir 

                                                           
3
 AB süreci ve azınlık haklarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. TAŞDEMİR, Hakan, SARAÇLI, Murat; “Avrupa Birliği ve 

Türkiye Perspektifinden Azınlık Hakları Sorunu” Uluslararası Hukuk ve Politika, clt. 2, No 8, ss 25-35, 2007. 
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ihtimaldir. Bundan dolayı yapılması gerekenler noktasında devletin merkezi idarecilerine, 

yerel yöneticilerine ve bölge halkına büyük görevler düşmektedir. Öncelikle merkezi idarenin 

bölgede devam eden GAP projesini tamamlaması ve insanların istifadesine sunması 

gerekmektedir. Şayet GAP projesinin tamamlanması halinde bölgedeki tarımsal faaliyetlerde 

gözle görülebilir gelişmeler yaşanacaktır. Aynı zamanda devlet ülkedeki yatırımcıların 

bölgeye yatırım yapmalarını teşvik ederek girişimcilere hibe ve teşvik programlarını istikrarlı 

bir şekilde sürdürmeli ve istihdamı arttırmaya yönelik planlamalar yapmalıdır. Yatırımların 

dengeli bir şekilde dağılmasına ve yatırımların bölgeye temas ederek gerçekleştirilmesine 

özen gösterilmelidir. Bölgenin durumuna binaen sağlanan teşviklerin geri ödemesinin uzun 

bir zaman dilimine yayılması sağlanabilir. Devlet yeni açılan işletmeleri desteklemeye yönelik 

belli bir süre vergi muafiyeti de düzenleyebilir. Yerel yöneticilere ve özellikle de basına batı 

kamuoyundaki ön yargıların kırılması noktasında büyük görevler düşmektedir. Bu algıyı 

gidermek için her şeyden önce bölge kentlerini ve bu kentlerin sosyo ekonomik yapılarını 

tanıtmaya yönelik turlar, festivaller, ulusal ve uluslararası çeşitli organizasyonlar ve 

televizyon programları düzenlenebilir. Bizzat kendim tecrübe ettiğim gibi ön yargıların 

kırılması için bölgeyi yakından görmek gerekmektedir. Gidildiği takdirde bölge insanlarının 

bilhassa Diyarbakır halkının gelen misafirlere karşı çok misafirperver oldukları ve 

samimiyetleri görülür. Bölge halkı, özellikle insanların bölgeye yönelik ön yargılarını kırıp 

gelmelerini bölgeye yatırım yapmalarını beklemektedirler. Çözüm sürecinde yaşanan bu 

gelişmelerle bölgedeki ekonomik faaliyetlerde bir canlanma yaşanmaktadır. Ancak bu 

canlanma süreçle doğru orantılı olacaktır. Hala yatırımcılar tedirgindirler ve süreci büyük 

dikkatle takip etmektedirler. Bu sebeple bir bekleme durumu söz konusudur.  Çözüm 

sürecinin başarıya ulaşmasında bölgenin kalkınması ve insanların ekonomik problemlerinin 

çözülmesi çok önemlidir. Çünkü her sorun temelde muhakkak ekonomiye dayanmakta ve 

insanların ancak yaşam koşullarını normalleştirdiğiniz ve refah seviyesini arttırdığınız 

takdirde diğer sorunların çözümü daha da kolaylaşacaktır. Ekonomik sorunlar giderildiğinde 

insanların daha doğru düşünebileceklerini söylemek lazımdır. 

Bölgede son zamanlarda çok gündeme gelen bir diğer konu sınır ticaretidir. Bu konuda da 

taraflar arasında bir diyalog eksikliği ve planlama eksikliği bulunmaktadır. Bölgeye 

gönderilen yöneticilerin en temel görevleri temsil ettikleri idari birimlerde yaşayan halkın 

sorunlarını dinlemek, çözmeye çalışmak, çözemiyorsa da merkezi idareye bildirmektir. Bu 

konu da her iki tarafta da bir iletişimsizlik görülüyor. Ayrıca bölgede yaşayan insanların 

geçimlerini nasıl sağladıkları bilinmeden, sorunlarını çözmeden sınır ticaretini yasaklamak 
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çözüm değildir. Sadece sorunun büyümesine sebep olur. Bu ticaret onların bir zorunluluğu 

haline gelmiştir. Burada yapılması gereken öncelikle halkın sorunlarını ve şikâyetlerini 

dinlemek, bölgenin sosyo ekonomik yapısına uygun planlamalar yaparak yatırımlar yapmak 

ve bölgedeki istihdamları arttırmaya çalışılmaktır. Bu sağlandıktan sonra sınır ticareti şartsız 

ve koşulsuz yasaklanabilir. Zaten ekonomik bir güvenceye sahip olan bir kişi sınır ticaretiyle 

uğraşmayacaktır. Kısa vadede bu gerçekleştirilemeyecekse sınır ticareti kayıt altına alınmak 

kaydıyla belli ürünlere yönelik ve sınırlı olarak yapılmak üzere serbest bırakılabilir.  

Bölgedeki ziyaret edilen makamlarda alınan görüşler bir bütün olarak değerlendirildiğinde 

belli başlıkların ön plana çıkmaktadır ve bunlar çözüm sürecinin başarıya ulaşması konusunda 

olmazsa olmaz görülmektedir. Bunlar Kürtlere siyasi, ekonomik ve sosyal birtakım hakların 

tanınmasıdır. İstenen bu haklar şu başlıklarda toplanılabilir: 

1. Kürt Kimliğinin anayasal düzlemde tanınması, meşru kılınması, 

2. Ana dilde eğitim hakkının tanınması, 

3. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, 

4. Bu hakların anayasal güvenceye alınması, 

5. Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması, 

6. Seçim barajının kaldırılması. 

Başlıklar incelendiğin de ilk başta görülen belli noktalarda Kürt halkının talepleriyle Devletin 

verebilecekleri arasında bir uçurumun bulunduğudur. Ancak bazı başlıklar, insan olmanın 

gereği olarak doğuştan sahip olunması gereken doğal haklardır ve bu haklara hiçbir şekilde 

müdahale edilmemesi bunun yanında saygı duyulması gerekir. En başta bu hakları teorik 

olarak değerlendirmek gerekirse, yürürlükteki anayasamızın başlangıçtaki maddeleri şu 

şekildedir: 

I. Devletin şekli  

MADDE 1- 

 Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.  

II. Cumhuriyetin nitelikleri  

MADDE 2- 

 Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan 

haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 

demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. 

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti  

MADDE 3-  
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Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli 

kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı’dır.  

Başkenti Ankara’dır.  

IV.  Değiştirilemeyecek hükümler * 

MADDE 4-  

Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 

2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve 

değiştirilmesi teklif edilemez. 

Devletin temel amaç ve görevleri 

V.  MADDE 5-  

Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin 

bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve 

mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet 

ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri 

kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 

çalışmaktır.  

Egemenlik  

VI. MADDE 6-  

Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu 

esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir 

kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan 

almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. 

Yasama yetkisi 

VII.  MADDE 7- 

 Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki 

devredilemez.
4
 

Bu maddelerdeki en önemli vurgu, ikinci ve beşinci maddelerde yer almaktadır.  Çünkü 

toplum huzurunu, adalet anlayışını ve insan haklarını ön plana çıkaran demokratik, sosyal, 

laik devlet ve hukuk devleti anlayışı ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığını ve 

bütünlüğünü,  kardeşliği ve toplumsal barışı de ön plana çıkaran bir anlayış yansıtılmaktadır. 

Özellikle Türkiye’de barış, kardeşlik, huzur ve güvenlik ortamının sağlanabilmesi için nasıl 

bir yol izlenmesi gerektiği noktasında yol haritası beşinci maddede bulunmaktadır.  Bu ülkede 

                                                           
4
 https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf adresinden 09.05.2015 tarihinde alınmıştır. 

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf%20adresinden%2009.05.2015
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yaşayan tüm insanlar vatandaşlık bağı ile kalbi duygularla bağlı olmak koşuluyla bu ülkenin 

vatandaşlarıdır. Bir anlamda Atatürk’ün ırkçılığı reddeden sübjektif milliyetçiliği 

benimsenmeli ve insan onuruna eşitliğine vurgu yapılmalıdır. Bu anlamada şovenizme kayan 

anlayışlardan da soyutlanmak gerekmektedir. Teorik olarak anayasada demokratik, laik ve 

sosyal bir devlet anlayışından ve hukuk devleti anlayışından bahsediyorsak bu ilkeler teorik 

olmaktan çıkarılıp pratiğe dökülmelidir. Bu ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olan her 

vatandaş, ülke imkânlarından herhangi bir açıdan (ırki mezhepsel ve dini vs.) bir ayrım 

gözetilmeden eşit olarak yararlanması gerekmektedir. Bunun yanında kendi kültürünü, dilini, 

örf ve adetlerini geleneklerini başkalarının haklarını sınırlamamak ve kamu güvenliğini temel 

almak koşuluyla dilediği gibi yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillerine aktarmak ülkede 

yaşayan tüm insanların en doğal, insani ve masum haklarıdır.  Çünkü o insanlar o kültürün 

bireyidir.  

Bu nedenle Kürt vatandaşların da ilköğretim bazında Kürtçe eğitim alabilmelerinin önü 

açılmalıdır. Pratik olarak, eğitim bir haktır ve devletin bu hakkın yerine getirilmesi ve 

korunması noktasında üzerine düşeni yapmak sorumluluğudur. Ancak eğitimin istenen 

niteliklerde ve istikrarlı olması için iyi bir denetim mekanizması kurulmalı ve bu eğitim devlet 

eliyle yapılmalıdır. Bunlar uygulamaya dökülürken beklentileri karşılayacak nitelikte olması 

ve her kesimi memnun edecek şekilde düzenlemelere yer verilmesi önemlidir. Ayrıca, bu 

eğitimin hangi niteliklerde gerçekleştirileceğinin sınırları iyi belirlenmelidir. Eğitim 

noktasında devletten beklenen ana dil eğitimidir. Bu eğitimin verilmesi yanında Türkçenin de 

etkili bir şekilde öğretimi ve okullarda temel dersler noktasındaki eğitimlerin Türkçe olarak 

öğretimi temel alınmalıdır. Aksi halde bölgede eğitim gören bireyler, ilerleyen yıllarda 

batıdaki üniversitelerde eğitim görmeye başladıklarında veya devlet kadrolarına atanmaları 

durumunda sıkıntı yaşayacaklardır. Kürt vatandaşların en çok şikâyetçi oldukları konulardan 

bir tanesi genç nesillerinin Kürtçe bilmemesi ve kendi kültürlerini rahatça yaşayarak gelecek 

nesillerine aktaramadıklarıdır İfade edilen talepler noktasında hedeflenen ana dilin bireylere 

kazandırılması ve kültürün korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Daha ileri boyutlu bir 

Kürtçe eğitimi, başka düzenlemeleri gerekli kılacaktır. Üniversitelerde eğitim dili hakkında 

bir düzenleme buna örnek verilebilir. Bu anlamda üniversitelerde eğitim öğretim dili 

konusunda bir düzenleme yapılması hem gereksiz bir uygulama olacağı gibi hem de başka 

sorunların oluşması noktasında bir zemin olacaktır. Bu haklar, aynı zamanda sosyal bir devlet 

anlayışının gereğidir.  

Ayrıca bu ülkede yaşayan her insan kendisiyle ilgili, kendisinin geleceğini ilgilendiren her 

konuda söz söyleme ve karar verme hakkına sahiptir.  Kendisi hakkında en doğru kararı da 
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yine kendisi verecektir. Demokratik bir anlayış bunu gerektirir. Bu bağlamda Kürt halkının ve 

Türkiye’de yaşayan diğer insanların mecliste milletvekilleri aracılığıyla temsil edilmeleri 

gerekmektedir. Demokratik bir yönetim anlayışından söz ediyorsak her kesimin kendisini 

adlığı destek oranında temsil edilebilmesi, mecliste sesini duyurabilmesi gerekmektedir. 

Mevcut sistemde var olan % 10 barajı demokratik, insancıl ve eşitlikçi değildir. Kürt 

nüfusunun genel olarak ülke nüfusuna oranı bellidir, şu anda tam sınırda bulunmaktadır. 

Ancak başka kesimlerden oy alabildiği müddetçe barajı geçebilecektir belki de. Bu anlamda 

eşitlikçi değildir. Her kesin en azından seçim yarışına eşit koşullarda başlaması adil olacaktır. 

HDP’ye yakın kesimler barajı rahat bir şekilde geçebileceklerini belirtseler de en doğru sonuç, 

7 Haziran 2015 seçimlerinde görülecektir.  

Kürt halkının taleplerinden bir diğeri de Kürt kimliğinin anayasal düzlemde tanımlanması ve 

meşru kabul edilmesidir.  Zamanında Osmanlı Devleti, bünyesinde çok sayıda farklı etnik, 

dinsel, mezhepsel ve kültürel toplukları barındırabilmiş ve yüzyıllarca bu mozaiği sorunsuz 

bir şekilde idare ve muhafaza etmiştir. Şüphesiz Osmanlı Devleti’nin bu başarısında, bu 

toplulukların diline geleneğine örfüne ve adetlerine karışmaması, onların kimliklerine 

müdahale etmemesi ve adil ve hoşgörülü bir yönetim anlayışına sahip olması etkili olmuştur. 

Osmanlı Devleti ayrıca hukuk kurallarını oluştururken de İslam hukukuna başvurduğu gibi 

bünyesinde bulunan unsurların bir takım toplumsal kurallarını da dikkate almıştır. Yani 

Osmanlı devleti bir anlamda kendi içerisinde özerk bir yapı kurmuştur. Yani bölgedeki 

insanların kendi kendilerini yönetmelerine imkân tanımıştır.   İlerleyen dönemlerde Osmanlı 

Devletinin yerine Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Osmanlı Devletinin bu çeşitli insan 

mozaiğinden bir ulus devleti modeli yaratılmaya çalışıldı ve çeşitli etnik grupları ötekileştirme 

ve inkar politikaları ve bunlara bağlı çeşitli baskıcı politikalar takip edildi. Sorunlarıyla 

ilgilenilmedi ve bu insanlara sırt çevrildi. Bunun sonucunda da birtakım sorunlar gün yüzüne 

çıkmaya başladı.  O zamanda bu zaman sosyal ekonomik, siyasi ve küresel boyutlarda 

değişimler yaşandı.  Ancak şurası bir gerçek ki bu ülkede yaşayan tüm vatandaşlar eşittir, 

birinin diğerine bir üstünlüğü bulunmamaktadır. Demokratik, eşitlikçi sosyal devlet 

anlayışından bahsediyorsak bu ülkede yaşayan insanları da anayasal düzlemde eşit konuma 

getirmek gerekir. Bu halkın da bir milliyeti var ve buna sahip çıkması en doğal hakkıdır. 

Dinsel, etnik veya kültürel farklılıklar dolayısıyla kimlik sorunlarının yaşandığı Türkiye’de 

Kürt sorununun çözümünde de insanlarının onurunu ve eşitliğini temel alan, insanlara insan 

olduğunu hatırlatan değerlere ve haklara vurgu yapan yeni bir anayasa yapmak gereklidir. Ak 

Parti ile bu konularda önemli adılar atılmıştır ancak bunların kararlılıkla sürdürülmesi 

gerekmektedir. Mevcut anayasamız olan 1982 anayasası, maddelerinden anlaşılacağı üzere 
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farklılıkları ve farklı etnik kesimleri benimsemeyen ve tek bir milletin egemenliğini temele 

alan bir anayasadır. Azınlıklara dair bir takım haklar bulunsa da bunlar pratikte kısmen 

uygulanmaktadır. Ancak Kürtler ile toplumun diğer kesimleri arasında bir kısmı ön 

yargılardan kaynaklı bir gerginlik, bir güvensizlik bulunmaktadır. Bu durum bir anlamda 

siyasi parti temsilcilerinin söylem ve tavırlarıyla da oldukça keskinleşmektedir. Bunun için 

yeni bir anayasa çalışması yapmak ve uzlaşmak oldukça güçleşmektedir. Nitekim yeni bir 

anayasa yapılması çalışmalara başlayalı neredeyse iki yıl oluyor ancak kat edilen bir mesafe 

bulunmamaktadır. Bu sorunu giderebilmek için öncelikle kafası karışık, bilgileri net olmayan 

doğu ile batı kamuoyuna çözüm sürecini ve bu talepleri doğrularıyla ve yanlışlarıyla, 

avantajlarıyla ve dezavantajlarıyla objektif ve net bir şekilde anlatmak gerekmektedir. 

Toplumu bilinçlendirmek ve kamuoyu üzerinde yeni bir anayasa zeminin iyi bir şekilde 

oluşturulası gerekmektedir. Malumdur ki Türk halkının bazı doğal hassasiyetleri var bu 

sebeple yanlış algılara yer vermemek lazımdır. Talepler arasında makul olanlar da tartışmalı 

ve hassas olanlar da var. İlerleyen aşamalarda ileri bir demokrasi gereği,  talepler içerisinde 

insani bir hak olması dolayısıyla karşılanması zorunlu olanlar ile hala tartışmalı boyutlarda 

bulunanlar ve toplumu rahatsız edebilecek boyutta hassas olanlar ayrılıp ilk gruplar hakkında 

düzenlemeler hızlıca yapılması ve bu konuda somut adımlar atılması gerekmektedir. İkinci 

grup üzerinde bir uzlaşma sistemi oluşturulmalıdır. Yani bir tarafı memnun edip, bir tarafı 

rahatsız eden bir düzenleme yerine daha insani ve tüm kesimleri memnun edecek bir 

düzenleme planı yöntem seçilmelidir. Yaklaşık olarak 30 yıllık bir çatışma süreci sonunda 

kalıcı bir barışın sağlanması, birlik,  bütünlük ve kardeşlik anlayışı, karşılıklı güven ortamının 

tesisi için ve çözüm sürecinin başarıya ulaşabilmesi için adımların bu yönteme bağlı olarak 

atılması gerekmektedir.  

Anayasada yapılabilecek düzenlemelerin nasıl olması gerektiğine gelince, yeni bir anayasa 

hazırlarken daha önce belirtildiği üzere eşitlik, demokrasi, hak ve özgürlükler hareket noktası 

olmalıdır.  Yani anayasa tüm farklılıkları ve çeştlilikleri kucaklayabilmelidir. Vatandaşlık 

tanımı yapılırken de etnik, mezhepsel ve dini ifadelere yer vermeden eşitliğe, demokrasiye 

temel hak ve özgürlüklere vurgu yapan bir tanımlamaya gidilebilir. Bu bağlamda şöyle bir 

tanımlama önerilebilir: 

“Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes hiçbir etnik, mezhepsel, dini ve 

kültürel bir ayrım gözetilmeksizin eşit vatandaşlık haklarına sahiptir ve konunlar önünde 

eşittir.” 
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Şayet bu ilkeler göz önünde bulundurularak vatandaşlık tanımlaması yaparken tüm ırksal, dini 

ve mezhepsel ifadelere yer veren bir ifade kullanırsanız ya da yalnızca Türk ve Kürt 

Kimliklerine vurgu yaparsanız bu da başka sorunlara zemin hazırlayacaktır. Bu sebeple böyle 

bir tanımlamadan kaçınmak gerekir. 

Anadilde eğitim konusunda ise madde yazarken talepler ve karşılıklı memnuniyet ilkesi 

dikkate alınmalıdır. Kürt halkının bu konudaki talepleri kendilerine ana dilde eğitim 

imkânlarının tanınmasıdır. Bu konudaki endişeler yazının önceki bölümlerinde getirilmiştir. 

Bu hassas noktalar dikkate alınarak şöyle bir tanımlamaya gidilebilir: 

“Türkiye Cumhuriyetinin dili Türkçedir, ancak devlet resmi dili Türkçe dışında ana dili başka 

bir dil olan etnik gruplara talepleri halinde Türkçe de öğretilmek kaydıyla ilköğretim 

seviyesinde ana dilde eğitim verilmesi sağlar. Türkçe dışında yapılacak ana dilde eğitimin 

kapsam ve esasları kanunla düzenlenir.”  Bu düzenleme gerçekleştirilirken bu maddeye bağlı 

olarak Türkçe dışında başka birtakım yerel dilleri konuşanların kendi dilleriyle kamu 

kurumlarından hizmet alabilmelerine yönelik ek düzenlemeler yapılabilir.  

Kürt halkının talepleri içerisinde çok net bir şekilde olmasa da, üstü kapalı olarak ifade edilen 

bir diğer konu Abdullah Öcalan’ın serbest kalmasıdır. Abdullah Öcalan, Kürtlerin gözünde 

PKK ile birlikte çok yüceltilmiş ve meşrulaştırılmış bir isimdir hatta Kürtler onun iki 

dudağının arasından çıkan kelimelere göre şekil olmaktadır. Öncelikle bu gerçeği kabul etmek 

gerekir. Ancak bu talep kabul edilebilir ve meşru bir talep değildir. Teorik, pratik ve 

psikolojik açılardan bakacak olursak biz devlet olarak anayasamızın başlangıç ilkelerinde 

hukuk devleti olduğumuzu ifade ediyoruz. Hukuk devleti olma işlevi yasaların genele 

uygulanmasını ve tersten bakacak olursak yargılamadan adil olunmasını gerektirir. Bu 

bağlamda batı kamuoyunda geçmişten bugüne bebek katili olarak bilinen, elinde birçok 

insanın kanı bulunan bir insanın serbest bırakılması gibi bir ihtimal düşünülemez. Bu halde 

hukuk devleti olma durumunun sorgulanması gerekir. Özellikle batı kamuoyunun bu konuda 

oldukça hassas olduğu malumdur. Böyle bir durumun oluşması neticesinde yaşanacaklar hem 

kestirilemez hem de çözüm süreci iflas eder.  Kürt halkının gördüğü zulümlerin sorumluları 

aynı ilke gereği yargılanacaksa Abdullah Öcalan için de süreç aynı şekilde işlemelidir. Kürt 

halkı içinde “ Biz çok acılar yaşadık, çok zulümler, işkenceler gördük bu sebeple Abdullah 

Öcalan çıkmalıdır. O bizim liderimizdir, bunu ortaya koymak için üç milyon imza topladık.” 

gibi söylemler geliştirilmektedir. Ancak böyle bir mantık geliştirilemez. Geçmişte 

yaşanılanların sorumlularının göreceği muameleyi mahkemeler belirlemelidir.  



52 
 

İfade edilen bir diğer talep yerel yönetimlerin güçlendirilmesidir.  Yerinden yönetiminin 

güçlendirilmesinin etkilerinin nasıl olacağını kestirebilmek için avantajları ve dezavantajları 

ile birlikte değerlendirmek gereklidir. Anayasal sistem içerisinde genel olarak yönetim sistemi 

merkezi ve yerel yönetim olarak ele alınmaktadır. Yerel yönetimler,  yerel ve ortak nitelikteki 

kamu hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu kurumlardır ve yerinden yönetim ilkesine 

uygun olarak teşkilatlandırılmışlardır. Mevcut idari sistem incelendiğinde yönetimsel bazı 

sorunlar bulunduğu açıktır. Ülkenin tüm bölgelerinde bu durum görülmekle birlikte özellikle 

bu sorun geçmişten günümüze ülkenin doğu bölgelerinde daha çok hissedilmektedir.  Daha 

önce de belirtildiği gibi en başta bölgenin ve bölge halkının kaderiyle ilgili kararlar, bölgede 

yürütülecek çalışmalara yönelik stratejiler masa başından belirlenmekte ve bölge insanının 

görüşleri alınmamaktadır.  Bu durum yapılan çalışmaların başarısız olmasına yol 

açabilmektedir. Bunun yanında bölgelere yönelik bazı çalışmalar merkezi idarenin yetki 

alanındadır. Bu yüzden merkezi idare tarafından yürütüldüğü için bu konularda halkın sorun 

yaşaması halinde bu sorunların giderilebilmesi için halkın sesini duyurabilmesi bazen çok zor 

olabilmekte bazen de hiç duyuramamaktadır. Ayrıca ekonomik konularda yapılan 

yatırımlarda da bazen yanlış yerlere yapılabildiği için yine amacına ulaşamamaktadır. 

Bunların giderilmesi için yerel yönetimler bir seçenek olabilir. Ancak yerel yönetimlerin 

güçlendirilirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu konularda gerekli 

önlemler alınmadan etkili ve verimli bir şekilde uygulanması düşünülemez. Mali bakımdan, 

hizmetlerin hukuka uygunluğu ve tarafsızlık bakımında denetim tam olmalıdır. Şayet yerel 

bölgelerde insanları görüşleri bakımından bir ayrıma tabi tutularak hizmet götürmede taraf 

tutulursa veya devletin kaynakları gereksiz yerlere kullanılarak israf edilirse ve yapılan 

işlemler hukuka uygun olmazsa bu sistem yarardan ziyade zarar getirir.  

 İktidar partisi tarafından çıkarılan büyükşehir yasası ve 21 bölgede kurulan kalkınma 

ajansları, yerel yönetimlerin güçlendirilmesinde bir adım olarak düşünülebilir. Nitekim 

ilerleyen tarihlerde tüm illerdeki belediyelerin büyükşehir haline getirileceği söyleniyor.  

İktidar partisi bu yasayla yönetim, planlama ve koordinasyon açısından belediyelerin mülki 

sınırlarını genişleterek en geniş ölçüde tek merkezden hizmet üretecek güçlü bir yapı kurmayı 

hedeflemektedir. Bu sayede hizmetlerde etkinlik ve kaliteyi yükseltmeyi ve daha az kaynakla 

daha çok ve kaliteli, hızlı, verimli ve amacına ulaşan hizmetler yürütmeyi planlamaktadır.  

Ayrıca bu yasayla büyükşehir belediyelerinin GBVG (Genel Bütçe Vergi Gelirleri)’deki 

payını %5’ten %6’ya, Türkiye genelinde toplanan vergileri içindeki payını %2,5’ten %4,5’e 
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çıkarmaktadır.
5
 Yanı bu yasayla büyükşehir belediyelerinin ek gelirlerinin artırılarak hizmet 

kalitesini artırmak hedeflenmektedir. Yasa kapsamında il özel idareleri belediyelere 

devredilmekte ve uzmanlar ve imkânlar birleştirilmektedir. Ancak bilindiği gibi her bölgenin 

sosyo-ekonomik vb şartları farklıdır ve bu konularda planlama yaparken bölge şartları dikkate 

alınması gerekir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gücün dağılmasını ve kararların en yakın 

yönetim birimi tarafından verilmesini amaçlar ve eğer bölge ilgili kararlar bu şekilde söz 

konusu ilkeler gözetilerek yerinden bölge halkının iradesiyle alınır ve uygulanırsa bu sistem 

yararlı olacaktır.  Ayrıca bu sistem sayesinde merkezi idarenin de iş yükü hafifletilmiş 

olacaktır. Bu yapıda üst makamların ilkelerde ihlal olması, görevler yerine getirilmemesi ve 

acil durum halinde sisteme müdahalesi olmalı ve tam olmalıdır.  

Merkezi yönetimlerle ilgili olarak şunu söylemek gerekiyor son olarak. Eğer bu sistem sağlam 

bir denetim mekanizması kurularak uygulanması halinde, bölgenin sorunlarına yerinden 

temas edeceği için çok başarılı olacaktır. Hizmetlerin kalitesi, verimliliği, bölge halkının 

memnuniyeti artacak ve hizmetler hızlı bir şekilde yürüyecektir. 

 

 

 

3. SONUÇ: 

Edinilen tecrübeler ve alınan görüşlerin rehberliğinde öncelikli olarak şunu söylemek gerekir. 

Bu sorunun temelinde geçmişte uygulanan yanlış politikalar ve birtakım yanlış uygulamalar 

bulunmaktadır. Buna ek olarak yıllarca karşılıklı bir iletişim kurulmamış ve taraflar birbirini 

anlamaya çalışmamıştır. Çözüm sürecinin temas edilen noktalarda hassas olunduğu takdirde 

başarıya ulaşmaması için hiçbir sebep bulunmamaktadır. Yıllarca farklı milliyetten, 

mezhepten vb. insanlar barış ve kardeşlik içinde yaşamış, hatta hiçbir sorun yaşamamışlardır. 

Aksine aralarında akrabalık kurmuşlar ve birlikte ticari faaliyetlerde bulunmuşlar ve kültürel 

bir kaynaşma yaşamışlardır. Bu toplumsal sürecin oluşması şimdi de mümkündür. Toplum 

artık süreci büyük oranda kabul etmiş ve bunu bir zorunluluk olarak görmeye başlamıştır. 

Ancak diyalog eksikliklerinin, siyasilerin tutarsız ifadelerinin,  Ağrı ve Kobane’deki 

                                                           
5 https://www.akparti.org.tr/upload/.../akparti_buyuksehir_yasasi.pdf adrsinden 11.05.2015 

tarihinde alınmıştır.  

  

 
 

https://www.akparti.org.tr/upload/.../akparti_buyuksehir_yasasi.pdf%20adrsinden%2011.05.2015
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olaylarındaki gibi yaşanan toplumsal olayların çözüm sürecine büyük zarar verdiğini,  sürece 

yönelik inançları ve güveni yaraladığını belirtmekte yarar var. Sürecin sonuçlandırılmasında 

her iki taraf da karşısındakinden bir adım atmasını beklemektir. Burada adımların karşılıklı 

olarak toplumsal menfaatler gözetilerek atılması gerekir; PKK’nın silah bırakması ve geri 

çekilmesi, iktidar partisinin de Kürt halkının insani haklarına yönelik anayasal düzenlemeleri 

yapması ve bunları güvenceye alması gerekmektedir. Ben de bu insani hakların verilmesi ve 

anayasal güvence altına alınması gerektiğini düşünüyorum.  Karşılıklı olarak adımlar atıldıkça 

süreç normalleşme yolunda hız kazanacaktır. İnsanları bir anlamda sürecin başarıya 

ulaşacağına inandırmak ve insanlara insan olduğu için değer gördüğünü hissettirmek 

gerekiyor.  Edinilen izlenimler ışığında bölgedeki insanların amacının bölünme olmadığını, 

sadece demokratikleşme ekseninde eşit vatandaşlık haklarına sahip olmak istediklerini 

söylemek lazım. Bu adımlar muhtemel olarak 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra aynı 

kararlılıkla atılmaya devam edilecektir. Sürecin herhangi bir kopukluk olmadan devam 

edebilmesi için seçimle süreç ayrı ele alınmalıdır. Sürecin temel ihtiyaçlar noktasından, hak 

ve özgürlükler noktasından yönlendirilmesi gerekmektedir; sürecin yönlendiricisi siyaset 

kurumu olmamalıdır. Böyle olması halinde yapılanlarda istikrarsızlık ve bir samimiyetsizlik 

olacağı bellidir. Bu durum da sürecin başarısız olmasına neden olacaktır.   Sürecin başarıya 

ulaşmaması konusunda her türlü eylemi yapmaktan çekinmeyenler, menfaat, çıkar kaygısıyla 

hareket edenler muhakkak vardır. Ancak insanlar artık sürecin gerekliliği konusunda 

bilinçlenmiş ve duyarlılık kazanmıştır. Hiç kimse kan ve gözyaşı istememekte ve herkes 

barışın sağlanmasından yanadır. Bu sebeple ne yapılırsa yapılsın süreç başarıya ulaşacaktır.  

 Kürt sorunu yoktur, sorun terörden ibarettir şeklinde bir yaklaşım da hiç kabul edilebilir bir 

yaklaşım değildir. Ayrıca bu yaklaşımdan hareket ederek sadece savunmaya yönelik planları 

uygulamaya koymak da doğru olmamakla birlikte bu yöntemin herhangi bir fayda 

getirmeyeceği açıktır. Her konuda olduğu gibi burada da empati, anlayış ve diyaloğun önemi 

ortaya çıkmaktadır. Biz yıllarca karşılıklı olarak birbirimizi dinlemedik; ilk defa böyle bir 

adım atıldı ve değerini bilmek gerekiyor. Aksi halde toplumda süreçle ilgili beklentiler bu 

kadar yükselmişken sürecin durması şu anki durumu daha da kötüye götürecektir. Bu konuda 

geçmişten ders almak gereklidir.  Çözüm süreci, ülkenin büyümesinin önündeki engelleri 

kaldıracak, barış içinde birlik ve beraberliğimizi koruyarak Türkiye’nin hem bölgede hem de 

dünyada etkin bir güç haline gelmesini sağlayacak projenin adıdır. Benim kanaatime göre, 

ülkede istikrarın, ekonomik yatırımların güvenle yapılarak kalkınmanın sağlanması ve her 
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şeyden önce geleceğe ümivar olmak için çözüm sürecinin ülkede yaşayan herkes tarafından 

sahiplenilmesi ve sonuçlandırılması gerekmektedir. 
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