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ZİYARET EDİLEN MAKAMLARIN GÖRÜŞLERİ 

-HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ NURSEL AYDOĞAN: 

Çözüm sürecinin gidişatı hakkında soru sorulmasının ardından Sayın Nursel Aydoğan şunları 

belirtmiştir; çözüm sürecinin kendileri tarafından ısrarla yürütülmek istendikleri fakat devlet 

yahut hükümet yaklaşımının aynı oranda ciddiyetle bakmadıklarını söylemiştir. Görüşmenin 

can alıcısı noktası ise 2 yıl içersinde toplam dağa çıkış sayısının 10.000 sayısı ile açıklaması 

olmuştur. Kamuoyunda oluşturulan PKK’nin insanları dağa çıkartmak için tehdit ettiği vb.gibi 

söylemler açısından verdiği sayılsal rakam ile konu için daha açıklayıcı olmuştur. Giden 

gençlerin çok iyi üniversitelerde okuduğu belkide gelecek noktasında hiçbir şekilde bireysel 

olarak kaygı duyulmacak mesleklerde çalışma imkanı varken onların bu yolu tercih etme 

sebebini ise devlete “duyulmayan” güven noktası üzerinden temellendirmiş ve bu konuda 

hiçbir zorlamanın olmadığını söylemiştir. Milletvekili olduğu il olan Diyarbakır için ise 

herkesin politik olduğunu yahutta en azından politik anılara (hoş olmayan, hatırlanılmak 

istenilmeyen) sahip olduğunu söylemiştir. Herkesin Kürt Sorunu üzerinde bu şehirde 

yarasının olduğunu belirtmiştir. 

-HÜDAPAR GENEL BAŞKANI ZEKERİYA YAPICIOĞLU: 

Sayın Genel başkan tarafından paritinin tanıtımıyla başlanan toplantıda, partinin HÜDAPAR 

ismiyle 2012 de kurulduğu söylenmiştir. Kürt sorunun temelini 19.yy’nın ilk çeyreğinde 

oluştuğu söylenilmiştir. Sorun sonrasında gelişen PKK’nin ise “sonuç” olduğu dile 

getirilmiştir. Talepler noktasında belli noktalarda (anadilde eğitim) ortak paydada 

buluşulduğunu söyemek mümkündür. Çözümünün tamamlanmasına ve sonuçlarındırılması 

gerekildiği söylenirken PKK için “Elinde silah olanile yalnızca silah bırakılma konuşulur” 

yaklaşımımında bulunulmuştur. Sorunun muhattabının PKK olmadıklarını idda etmişerdir. 

Kendilerini yöneltilen bir soru ile geçmişte özellikle 1980 zamanında kendilerini Hizbul-

kontra ile ilişkilendirileri iddasını red etmiştir.6-8 olaylarında kendilerinin tamamen masum 

olduklarını söylemekle birlikte olayda gerçek anlamda etkisinin olduğu düşündüğü Amerika 

içinde Adana Başkonsolosunun bizzahiti görevlendirildiğini söylemiştir. HDP açısından ise 

kürt halkı tarafında doyum noktasına ulaşıldığını söylemiştir. Göze çarpan en büyük nüans ise 

islamcı bir parti olduklarını, ümmeçilik anlayışını program ve tüzüklerinin odak noktasına 

koymalarına rağmen etnik kimlik üzerinden siyaset yapmları kendilerinin şahsım adına 

samimiyet hakkında en açıklayıcı noktadır. 
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-DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ (DTK) SEYDİ FIRAT - MUSA 

FARİSOĞULLARI: 

DTK’nin işlevselliğinden bahsedildikten sonra konu ile ilgili olarak direkt sayın Seydi FIRAT 

tarafından söylenen cümle şu olmuştur ; “ Yeni anayasıyı hedefleyen 10 maddelik 

dolmabahçe mutakabatını somutlaştırılcak adım olarak ne yapıldı devlet tarafından ?” tekrar 

cevabı kendi vererek hiç birşeyin gerçekleştirilmediğini söyledi. AKP hükümetinin 

demokratik bir anayası gerçekleştirmediğini ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan ın başbakan iken 

ve Cumhurbaşkanı olduğu dönemde dahi kutuplaştırıccı bir üslübun kullanıldığını bizlerle 

paylaşıldı. Türkiye açısından tarihsel bir sorun olduğunu söyleyen FIRAT, bu altın çağın 

kaçırılmamasının gerekildiğinin ve Kürt Sorunun çözümsüzlüğünün herkse zarar getirdiğini 

söylemiştir.Bunun yanında Türk toplumunun Kürt Sorunu hakkında evrim geçirdiğini 

söylemiştir.Tarihsel sorun olarak nitelendirdikleri Kürt Sorunun bedellerinin ağır olduğu ve 

yakılan 3.000 köyün göç ettirilmek zorunda kalınan 4 milyon insanın vebalini vermenin zor 

olduğunu söylemiştir.2013 de sayın Abdullah Öcalan tarafından yazılan mektubun 

Diyarbakırda okunmasıyla birlikte karşılıklı ateşkes sürecinin ortak kanısına varıldığına  

gerilllaların eylem yapmayacağına , devletinde saldırmayacağına karşılık resmi olmasada bir 

mutabakata  varıldığı fiili olarak söylenmiştir. Ağrı olayının tamamıyla hükümetin seçime 

yönelik milliyetçi oyları hedeflemesinden başka bir şey olmadığı söylenmiştir. Genel olarak 

AKP nin ve Erdoğanın süreç hakkındaki niyetinin 7 Hazirana kadar iddare etme politikası 

olarak ifade edilip asıl niyetlerinin 8 Haziranda anlaşılacağı söylenmiştir. Edindikleri bilgiler 

çerçevesinde PKK’nin Ağrı olayına karşın eylem yapmayacaklarını kendileri adına 

söylebileceklerinde bahsettiler. AKP hükümetinin esasın değil, görüntünün peşinden koşmak 

yönünde politikaalar izlendiğini belirttiler. Çözüm sirecinden “umutsuz olmak” 

istemediklerini kendileri paylarına düşece olan bütün siyasi sorumlulukları yerine 

getireceklerini söylediler. 

-BATMAN VALİSİ AZMİ ÇELİK: 

Toplantını başlamısıyla birlikte Sayın Azmi ÇELİK tarafından şehir ksıa bir şekilde tanıtıldı. 

Batman Üniversitesinin 2007 de kurulduğu, hemen hemen 550 bin nüfusu olduğu söylendi. 

Devletin resmi yaklaşımında pekte farkl bir yaklaşımının olmadığı direkt anlaşılır 

durumdadır. Çözüm sürecinin devlet açısından en az taviz ile en çabuk ve en kolaycı çözüme 

ulaşılmak istendiğini söyleyebilmek mümkündür. Her iki taraf içinde samimiyet kelimesiinin 

altısının altının doldurulması gerekildiği bizlerle paylaşıldı. Kobane olaylarının çözüm 

sürecini etkilemediği söyleyip Ağrı olayının çözüm sürecini neden etkilesin? biçimindeki 
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yaklaşımı ifade edildi. Çözümün bölge ve kalkınma açısından iyi olacağı söylenirken çözüm 

noktasında biraz daha kısır kalınıldı. 

-BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI SEDAT GÜNEŞ:  

Kurumu işlevinden ve icraatlerinden bahs edildikten sonra bölgenin sorun açısından sıcaklığı 

ile sayın Sedat Güneş tarafından Kürt sorunuyla birlikte gelişen HDP hareketinin doğuda 

insanların hayatlarındaki özne olan bu sorunu doğudaki insanlar ile paylaşma imkanı 

sağladığını söylemiştir. Politika mahiyetinde kurumun misyonu ve vizyonu düşünülerekten 

derin biçimde konuşulmadı. Genel olarak ticaret huzurun olmadığı yerde olmayacağını, ticaret 

yapabilmek için huzurun olması gerekildiği söylendi. Bölgenin gelişimi ve raffah seviyesinin 

yükselmesi adına biran önce çözümün sonuçlandırılması gerekildiği söylendi. 

-BATMAN BAROSU BAŞKANI AHMET SEVİM: 

Sürecin gidişatı ve olması gerekenleri sorusu Sayın Ahmet Sevim’e yöneltikden sonra mesele 

açısından şahsım adına çok büyük önemlilik arz eden cümle ile başladı.”Kürtlerin başkaları 

tarafından tanımlanmak istemediği” bizlerle paylaşıldı. Sürecin devamlılığının ve samimiyetin 

altının doldurulmasının gereklildiği söylendi. Diğer kurumlara nazaran daha derli toplu ve 

sonuç alma açısından mesele daha somut tartışıldı. Sayın Ahmet Sevim taleplerde bulunulan 

isteklerinin sonrası içinde düşünülmesi gerekildiğini söyledi. Anadil eğitimi sonrasında 

Kürtçenin kamu kurum ve kuruluşlarında da kullanılması gerekildiğini ve bunun alt yapısının 

oluşturulması gerekildiğini söyledi. Kürt siyasil hareketini yahutta kürtlerin haklarını elde 

etme noktasında muhattabın devlet olduğunu söylmiştir.Şu şekilde temellendirmiştir ; kürt 

halkı develete vergi veriyor , devlete askerlik yapıyor elbettekki muhattapta devlet olacaktır 

demiştir.Makro durumdaki meseleye kendi yerellerinden örnek vererek aslında bizlerle 

çözümün anahtarını belli nokrada paylaşmıştır. Örnek şu şekildedir; Batman daki özel 

hastahanelere gidildiğinde hastahane 3 dilli ( Türkçe, Arapça, Kürtçe ) tabelaların olduğunu 

söylemiştir.5233 sayılı terör mücadele kanunun düzeltilmesi gerektiğini söylemiştir. 

-SİİRT VALİLİĞİ:  

Mesele hakkında sorunun yöneltilmesinden sonra sayın siirt valisininde pek derine inmeden 

ve devletin resmi düşünceleri bizlerle genel anlamda birkez daha paylaşıldı. Özel olarak sayın 

vali tarafından 6 -8 olayları üzerinde duruldu. Siirtin eylemsellik anlamında bir potansiyelinin 

olmadığının fakat 6-8 Ekim olaylarında Siirt’de dahil karmaşanın çıktığı söylenildi. Bu 

olaylarının kendilerine ders olduğunu ve (çözüm süreci için görüşmeye gitmemize rağmen) 

daha nitelikli biçimde güvenlik önlemleri alacaklarını bizlerler paylaşılmıştır. Çözüm 
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sürecinin sonuçlanması durumunun faydalı olacağı lakin olmaması durumumundada devletin 

oluşabilecek her türlü olaya karşı önlem alınması gerekildiği söylenmişitir. Son olarakta genel 

olarak doğunun ve güneydoğunun medyada yansıdığı gibi olmadığının, gittiğimizz yerlerde 

bölgenin güzelliklerinin paylaşılması istemindee bulunuldu. 

-ŞIRNAK DBP EŞ GENEL BAŞKANI SALİH GÜLENÇ: 

22.04.2015 tarihin de kahvaltı masasında buluşulan DBP yetkilileri ile ilk olarak bölgenin 

sıcak bölge olarak nitelendirilmesinden ötürü Sayın Salih Gülenç ve il yöneticileri tarafından 

öz bir şekilde geçmişteki yaşanılan ve hala yaşanılmakta olan sıkıntılardan bahs edildi. 

Geçmişteki devlet yaklaşımı ile bugünkü devlet yaklaşımı olarak fiziki yanının olmasıyla 

devam eden mahkese süreçleri ile hala devam ettiği söylenildi. Salih Gülenç masada en az 

dosyası olan kişi kendisinin onun 40 tan fazla dosyasının olduğunu söyledi. Başlatılan süreç 

ile umutvari olmak istediklerini bölgenin gerçek anlamda barışa ihtiyaç duyduğunu ve 

toprakların dahi kana doyduğunu bizlerle paylaşıldı. Fakat seçim harekeketliliği ile birlikte 

kırsalında hareketlendiğini ve o günler hala tazeleğini koruyan ağrı olayını kesin bir dille 

provakasyon olarak nitelendirildi. Barış için atılması gereken ne türlü adım varsa kendilerinin 

her daim hazır olduklarını ama sürecin başlamasındandevlet tarafından bekledikleri iki 

noktanın altı özellikle çizildi. Samimiyet ve ciddiyet. Kürt halkının meseleye çok ciddim 

biçimde yaklaştığını söylerken aynı ciddiyeti devlet tarafından görmediklerini söyledi. 

Konuşma devam ederken belki de birçok kesim tarafından farklı birşeyin söylenilmediği ama 

birçok söylenilen sözlerinin altının doldurulması ve bu samimiyeti hissettirmek adına somut 

bir olaya hep birlikte şahit olduk. Toplantının bitmesine yakın sayın Salih Gülenç telefonun 

çalması ardından kırsalda hareketliliğin olduğunu ve gerilla ile asker arasında 500 metre az bir 

mesafe kaldığının (sonrasında medyadan öğrendim) ve silahların ateşlenmemesi için 

kendisiyle beraber birkaç arkadaşıyla “canlı kalkan” olmaları gerektiğini söyleyerek 

toplantınında bitmesiyle sıcak alana doğru hareket ettiler. Belkide yapılan projenin ilk 

gününden son gününe kadar birçok insan ve kesim tarafından samimiyet kelimesinin altının 

doldurulduğu ve soyut olan samimiyet duygusuna somut olarak dokunulduğu zaman 

dilimiydi. 

-ŞIRNAK BARASU BAŞKANI NUŞİREVAN ELÇİ: 

Sayın Süleyman Erdem tarafından projenin amacı ve kapsamı hakkında bilgi verildkten sonra 

sayın Nuşirevan Elçi ilk olarak Kürt Sorunun bir iktidar sorunu değil ülke sorunu olduğunu 

söylerek başladı.Süreç hakkında bölge olarak umutlu olmak istediklerini fakat 

yaşanılanlarının gün gün umutlarını belli noktada zayıflatma noktasına geldiğini bizlerler 
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paylaşıldı.Dönüp bakıldığında kendi yerellerinde yaşanılan çocuk ölümleriyle , yaşanılan 

devlet baskısıyla  bunun başlıca sebeplerinden olduğu söylendi.Sürecin bozulması durumunda 

başka hiç birşeye benzemeyeceğini ve böyle birşeyin olmasını ( sürecin bozulmasını ) 

kesinlikle istemeyeceklerini belirtildi.Bununla beraber seçime kadar her türlü provakasyonu 

beklediklerini ifade etti.Kürt sosyolojisinin genel anlamda sorgulayıcı bir kültürden geldiğini 

söyleyerek kendi hayatından Ankara’da okurken yaşadığı bir hikayesini bizlerler paylaşıldı. 

Hikayeden anlaşılan sonuç ise Kürtlerin tarihsellikle birlikte baskıya karşı “itaat” kültürüne 

kesinlikle boyun eğmeyeceği söylenildi. Kürt sorunun olmaması durumunda Türkiye 

Cumhuriyetinde yerel yönetimlerin şu zamanda olabileceğini söyleyerek aslında bu talebin 

yalnızca Kürtlerden gelmesinden ötürü karşı çıkılma durumunu bizlerle paylaşıldı. 

Mazlumder şube başkanı ve sayın Nurişevan Elçi tarafından yapılan genel değerlendirme de; 

sürecin tek taraflı yürüdüğünü ve Kürt Sorunun “Öcalan” ile sınırlı olmadığını söyleyerek 

AKP hükümeti tarafından Kürt Sorununun anlaşılamadığını söylemiştir. 

-MARDİN/MİDYAT KİLİSESİ: 

Proje kapsamın bölgede yaşayan tüm kesimler ile iletişim kurulması ve sorunların dile 

getirilmesi anlamında en renkli görüşmelerden birtanesiydi. Süryani kilisesi olan Midyat 

Kilisesi “bakıcısı” tarafından sorunlarının şu şekilde olduğu belirtildi; Türkiyenin sorunlar 

ülkesi olduğunun ve kendisinin bir vatandaşı olmasına ve vergi vermesine karşılık 

kendilerinin savcı, hakim olamadıklarının ve bunun nedeninin ise yalnızca Süryani oldukları 

şeklinde bizlerler paylaşımında bulunuldu. Kendilerinin anayasal olarak tanınmaları 

gerekildiğini ve raha bir ortamda eğitimlerini hakettikleri biçim alabilmeleri için devlet 

tarafında ortam ve zemin oluşturmaları gerektiği söylenilmiştir. Kendilerinin devlete itaat 

etmek zorunluluğu olduğu söyleniyor. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 

10.sınıf ders kitabından 2 yıl önce tehlike olarak nitelendirilen kimliğini “süryani” olduğunu 

söylerken şimdide farklı bir kimlik üzerinden (ermeni kimliği) karamaların yapıldığı 

söylenmiştir. Kendi illeri olan Mardinde çok farklı kimliklerin ve çok farklı dinlerin bir arada 

yaşadığını söylemiş ve bundan ötürü Mardinin diğer iller gibi kurtuluş gününün olmadığı 

söylenmiştir. Midyat’ta 120 Süryani ailesi olduğunu, Türkiye’de ise kabataslak olarak 5 bin 

Süryani olduğu bilgisini bizlerle paylaşmıştır. Son olarak kendilerinin nitelik ve nicelik 

açısından güçlü bir halk olmadığının ve isteklerinin güçlü bir şekilde dile getiremediklerini 

bizlerle paylaşılmıştır. 

-URFA TÜMSİAD BAŞKANI MEHMET SADIK:  
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Proje hakkında bilgilendirilmesinin ardından sayın Mehmet Sadık şehrin dinamiklerinin 

tanınması ve bilinmesi açısından bir ilin valisinin o bölgeden olması gerektiğini söylemiştir. 

Politikayla ya da bölgede toplumsal olaylara tepki olarak nitelendirilen eylemlere katılan kitle 

için “İşi olan bu tür işlerle uğraşmaz” ifadesi kullanılmıştır. Bölgede insanların kendi adına 

politika yapması dahi ekonomik açıdan refah düzeyinin düşük olarak nitelendirilmesinden 

ötürü olduğu tespiti (kendi düşünceleri açısından) bizlerle paylaşılmıştır. Urfa’da seçimlerde 

oy verme refleksinde ise kişi oy verildiğini bundan ötürüde bölgede hala aile bağlarının 

hayatın her alanında bağlayıcı olduğu dile getirilmiştir. Dünya gündemine oturan 6-8 ekim 

olaylarında ise Urfa’da sükunetin hakim olduğu söylenmiştir. Kurumları açısından ise milli 

geleneklere bağlı işadamları yetiştirmek istedikleri beyanında bulunulmuştur. 

-URFA DÜGER AŞİRETİ LİDERİ AHMET YILDIRIM: 

Dıger aşireti lideri sayın Ahmet Yıldırım ilk olarak kendi aşiretlerine 32 muhtarlığın bağlı 

olduğunu ve kabaca 6-7 bin nüfusa sahip olduklarını söylemiştir.Kendi aşiretleri için 

Türkmen bir aşiret olduğu iddasında bulunulmuştur.Kendilerinin tarih boyunca devlet yanlısı 

bir aşiret olduklarının bilgisi bizlerle paylaşılmıştır.Oy verme durumunda ise 2 dönem 

MHP’ye sonraki dönem AKP ye kitlesel şekilde oy verdiklerini söylemiş ve bunun yanında 

ilk olarak kendi köylerinde bir kesiminde HDP ye oy çıktığı bilgisi dile getirilmiştir.Çözüm 

süreci hakkında ise sürecin kesinlikle bir sonuca ulaşması ve bunun yanında HDP’nin kesin 

bir şekilde barajı geçmesi dile getirilirken kendilerinin HDP oy vermeyeceklerini 

söylüyorlar.Açık ve net ifadelerle kendilerinin çıkarları neticesinde çalışan veya bunun 

teminatını veren parti hangisi ise oylarını ona vereceklerini söyleyerek çıkarcı bir yaklaşımda 

olduklarını söylemiştir. 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Yapılan proje kapsamında ziyaret edilen her kurum, bireysel olarak görüşülen her şahıs 

üzerinden temel sorular üzerinden genel değerlendirme amacı güdülmüştür. Temel olarak 

sorulan sorular ise; Çözüm süreci ne konumdadır, aksayan yönleri varmıdır varsa neler 

yapılabilir, HDP’nin barajı geçmemesi durumunda oluşabilecek olaylar, 6-8 Ekim olayları 

değerlendirilişi ve belkide anlaşılması ve anlatılması noktasında en çok sıkıntının 

yaşanıldığını hissetiğim konu ‘Kürtlerin tam anlamıyla ne istediği’ soruları üzerinden 

meseleye geniş bir perspektifte bakılıp kişisel ve kurumsal değerlendirilmeler alınmıştır. 

Gezi boyunca düşünen ve düşüncelerini ifade eden insanlar tarafından her kesiminin dile 

getirdiği sözcük ise “samimiyet” olmuştur. Her iki kesimde oluşturulan bu barış süreci 



8 
 

içerisinde “samimiyetin” elzem olduğu ve belki de meselenin kilit noktasını oluşturduğu 

kanısana vardım. İlk olarak Kürtlerin ne istediği konusu açısından her kesin ortak bir paydada 

buluşulamadığı kesindir. Bu açıdan Kürtlerin siyasi kanadı istenilen konusunda karşı tarafa bu 

talepleri anlatılmasında eksik kalınıldığı ve karşı tarafında basmakalıp cümleler dışında bu 

istekleri anlamama konusunda ısrarcı olduğunu söyleyebilirim. Kürtlerin ayrı bir toprak 

parçasının istemediğinin iyice anlatılması ve anlanılması gerekmetedir. Kürtlerin başlıca 

talepleri ; Anayasal bir güvence ve bununla birlikte ana dilde eğitim , Türkiyeye uygun bir 

özerklik modeli yanlızca doğu anadolu ve güneydoğuya has olmayacak biçimde bölgesel bir 

özerklik talebinin olduğu, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiği düşünlerinin olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Temel olarak sorulan sorularda ise Ağrı olayı büyük çoğunlukla bir pravokasyon olarak 

nitelendirilmekte, çözüm sürecinde ise devlet kanadının ağır aksak ve olayı kesin tedavi 

yerine aspirin etkisi yapmak suretiyle netice almak istediği şahsım adına açıktır. Hükümet için 

süreç adına esastan ziyade görüntüye önem verildiğini söylemek mümkündür. Birçok 

kurumun AKP hükümetinin çözüm sürecini seçimler bahanesiyle heba etme korkusu 

taşıdığını söyleyebilmek mümkündür. Gezi boyunca en çok dikkatimi çeken ve gerçekliğin 

iflasını yaşamamı sağlayan cümleler ise şu şekildedir; HDP barajı çözüm süreci adına dahi 

olsa geçmelidir, çözüm sürecinin yanısıra HDP demokrasi adına mecliste olmalı ve temsil 

edilmelidir. Ama HDP’ye oy verme noktasında ise çekimserim ve vermeyeceğimde. Bölgede 

kimse savaş istemediği su götürmez gerçek olmak birlikte yazılması dahi çok basit bir cümle 

iken çözüm oluşturmada ise güvenilen tarafının HDP olduğunu söylemek dahi korkulur 

durumdadır. Tarihsel kodların mirası ile güncel olayın şeffaflığının çözülemeyeceği ve bir 

şeye hizmet edilemeyeceği açıktır. Çözüm isteyen her kesimin her bireyin bu “tarihsel” 

sorunun altına elini koymalı ve elinden gelenin fazlasını yapmalıdır. Türkiye’nin en fazla 

ihtiyaç duyduğu ve olması gereken ortam barış ortamıdır. Her iki kesim içinde tarihi bir fırsat 

söz konusudur. Şahsım adına bu tarihi fırsatın bilince olma açısından Kürt siyasi temsilleri 

devlet kanadına nazaran daha biliçli ve samimidir. Hükümet ise politikalarına seçim yatırımı 

olarak bakmaya devam etmesi durumunda tarihi fırsatın kaçması an meselesidir. 

Bir diğer üzerinde durulması gereken konu ise anlaşılan olgu şudur; Ankara veyahut 

İstanbul’un tozlu pencerelerinden bakıpta böylesine ciddi ve hayati meselenin çözü kavuşması 

imkânsızdır. Halk nabzı ve bilinci dokunularak hissedilmeli, bilgi edinimelidir. Batı da 

yaşayan bir birey olarak dikkatimi en fazla çeken mesele ise bölgede bu sürece gönül vermiş 

her insanın günlük rutin işlerinden birisi haline gelen işin adı “barış” işidir. Pratik olarak 
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yapılacak ne varsa gündelik iş kadar normalleşmiş ve hayatileşmiştir. Hayatileşen bir 

meselenin çözümü hayatın her alanını etkilemektedir. 

Sonuç olarak AKP hükümeti çözüm sürecine bir seçim yatırımı olarak bakmamalı, Kürt 

siyasal hareketi ne istendiği konusunda beyinlerde şeffaflık oluşturmak adına talepler net 

biçimde her kesime anlatılmadır.HDP’nin barajı geçmesi sürecin şah damarıdır.Barajı 

geçmemesi durumu meseleyi anjiyo durumuna zorlayabilir.Ciddiyet ve samimiyet kavramını 

pratiği mesele üzerinde kesinlikle vücut bulmalıdır.  

 

 

 


