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IV. ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI

EMO GENÇ DİYARBAKIR BİLDİRİSİ
KÜRT SORUNU

Türkiye’nin ekonomik,sosyal,kültürel,siyasal,eğitim ve turizm gelişimini 
etkileyen en önemli etken; Kürt sorunu ve çözüm adına yapılanlardır.
Kürt toplumunun özellikle son iki yüz yıldır olağan hali hiç yaşamamış, 
hala her türlü inkar, imha, fiziki, siyasal,ekonomik ve kültürel 
katliamlarla yüz yüze olan bir toplum olarak algılamak özellikle Türkiye 
aydınları, gerçek demokratlar,hümanistler ve hakperestler açısından 
etik, insani ve vicdani bir düzeyde sorumluluktur.
Bir toplumu iyi anlayabilmek için tarihsel olayların günümüze etkilerini 
dikkatle incelemeliyiz. Kürt sorunu; tarihsel, sosyal, ekonomik, 
psikolojik, kültürel ve siyasal boyutları olan geçmişten günümüze 
gelen çözülmemiş bir sorundur.

NEDİR SORUN.?
- Sorun bir kimlik sorunudur,
- Sorun temel hak ve özgürlükler sorunudur,
- Sorun bir halkın kültürel, tarihsel değerlerinin yok edilmesi 

sorunudur; on binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan, onlarca 
medeniyetin izlerini taşıyan Hasankeyf’in enerji bahanesiyle 
sular altında bırakılarak bir tarihin yok edilmesi kabul edilemez 
bir durumdur. Bölgenin insanlık tarihine zarar veren yatırım 
adı altında başka yıkımlarda mevcuttur; Gaziantep’teki Birecik 
Barajı, Munzur Vadisi projesi.

- Sorun “Türkiye bir mozaik değildir, mermer gibi tek parçadır” 
söylemleridir. Yani inkardır. Binlerce yıllık geçmişi olan bir halkı 
yok saymaktır.

- Sorun “ “ Ne mutlu Türküm diyene” anlayışına karşı çıkan herkes 
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Türkiye Cumhuriyeti düşmanıdır ve öyle kalacaktır.” zihniyetinin 
en yetkin kurum tarafından dile getirilmesidir. Yani Türk 
olmaktan mutluluk duymayıp her neyseler sadece “kendileri” 
olmaktan mutluluk duymaya devam edenler düşmandır ve 
öyle kalacaktır anlayışıdır.

- Sorun bölgeler arası ayrımcılıktır. Geçen yıl, Çınar, Batman ve 
Mardin de meydana gelen sel felaketinde 50’e yakın insanın 
ölmesine rağmen Türkiye Başbakanı’nın “ Abartmayın!” 
söylemi, Bodrum,Antalya,İzmir gibi yerlerdeki orman yangınları 
için bütün görsel ve yazılı medya kuruluşları seferber olurken 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ormanların 
asker tarafından güvenlik gerekçesiyle yakılmasına hiçbir 
şekilde ses çıkarılmaması bölge ormanlarının, canlı türlerinin 
yok olmasına göz yumulması yani ölüm ve yıkımlarda bile 
ayrımcılık yapılmasıdır.

- Sorun adaletsizlik sorunudur; “ Bölge hakim ve savcılarını 
hizaya getirmek için evlerinin önüne bomba attığını” söyleyen 
emekli askerin zaman aşımından serbest kalması, Şemdinli de 
Umut Kitapevi’nin bombalanması olayında suçüstü yakalanan 
güvenlik görevlisi Ali Kaya hakkında Genel Kurmay Başkanı’nın 
“Tanırım, iyi çocuktur” diyerek sürece müdahalede bulunması, 
beyanname de adı geçtiği için Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat 
Sarıkaya’nın görevden alınması, avukatlık yapmasına izin 
verilmemesi, 39 yıl cezaya çarptırılan sanıkların infazının 
bozdurulması ve askeri mahkemeye sevk edilmesi, Mardin 
Kızıltepe’de güvenlik görevlileri tarafından terörist olduğu 
gerekçesiyle 12 yaşında on üç kurşunla öldürülen Uğur Kaymaz 
davasında da katil zanlısı durumundaki güvenlik görevlilerinin 
serbest bırakılmasıdır sorun. 12 yaşındaki bir çocuk on üç 
kurşunla öldürülecek ne yapabilir? 1950 yılında yaşanan 33 
kurşun olayını gerçekleştiren Orgeneral Mustafa Muğlalı’nın 
isminin kışlaya verilmesidir. Yani katillerin ödüllendirilmesidir.

- Sorun Kürt sorununun sadece güvenlik ve rejim meselesi 
olarak ele alınmasıdır. Sosyal, ekonomik, psikolojik, 
kültürel, tarihsel boyutlarının göz ardı edilmesi ve çözümün 
demokrasi-diyalog da değil de sadece askeri operasyonlarda 
görmek sorunun çözümsüzlüğüne katkı sunmaktadır.

- Sorun güçlünün mantığıyla hareket etme sorunudur. 22 Ekim 
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1993’te Diyarbakır’ın Lice ilçesinde önce telefonlar, ardından 
elektrikler kesildi ve ilçenin Diyarbakır dahil tüm dünyayla 
ilişkisi kesildi. Ardından “PKK Lice’ye baskın yaptı. Binbaşı 
Bahtiyar Kannas marka suikast silahıyla vuruldu.” denilerek 
kent ağır silahlarla tarandı ve yakıldı.
Ocak 1989 da Cizre’nin Yeşilyurt Köyüne üç PKK militanını aramak 
gerekçesiyle giden Binbaşı Cafer Tayyar’ın yönetimindeki bir 
grup askerin köylülere dışkı yedirdiği belirlendi. Yani insanlık 
dışı muameledir. Sorun Türkçe bilmediği için hastasını azarlayan 
doktorda, duvarlara “Türkçe konuş çok konuş” “Bütün dünya 
Türk olsun” yazan zihniyettedir.Koruculuğu kabul etmeyen 
köylerin yakılması, insanların işkenceye uğraması, göçe 
zorlanması bölgeyi insansızlaştırmış, yatırım yokluğundan 
dolayı bölge fakirleşmiştir. Batıya göç eden insanlar göç ettikleri 
yerlerde geçimlerini sağlayamamış ve suça yönelmişlerdir.

- Sorun bir eğlence aktivitesi olan fakat  ünümüzde çok büyük 
paraların döndüğü bir sektör haline gelen futbol maçlarında 
Diyarbakırspor, Mardinspor gibi bölge takımlarının “PKK 
dışarı” sloganlarına maruz kalmaları ve saldırıya uğramaları 
sorunudur.

- Sorun ülkemizde ve Ortadoğu da şiddetin bitmesini istemeyen 
rantçılara prim verilmesidir. Kendilerini vatansever diye 
nitelendiren kişiler, bu ülkede huzur olmasını istememektedir. 
Oluşturdukları örgütlenmelerle halklar arasındaki dayanışma, 
birlik ve beraberlik temellerini yıkmayı hedeflemektedirler.
Ülkede huzur ortamını bozacak olayların arkasından sürekli 
aynı kişilerin çıkması, bunların ne kadar tehlikeli örgütlenmeler 
yaptığının göstergesidir.
Veli Küçük’ün ismi Susurluk olayında da (Sedat Bucak’ın şoförü, 
üzerinden çıkan güvenlik görevlisi
kartını Veli Küçük’ün adamından aldığını söylemişti.), Danıştay 
saldırısında, Şemdinli olayında,
Hrant Dink cinayetinde de geçmektedir. Muzaffer Tekin’in ismi 
Danıştay saldırısı, Ümraniye baskını,
Cumhuriyet gazetesinin bombalanması olayında 
geçmektedir.
Altay Tokat’ın ismi ise savcıların evlerinin önüne bomba atma 
olayından Fransa’da ki PKK
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operasyonunda ele geçirilen 310 bin euro’yu verdiği ileri 
sürülen Hikmet Serdar’ın telefon
kayıtlarına kadar bir çok yerde rastlanmaktadır.
Diyarbakır’da ki Vatansever Güç Kuvvetleri Birliği Bölge 
Temsilciliği’ne saldırı yapıldığını iddia edenlerin, yapılan 
incelemeler sonucunda kendi kendilerine saldırdığı ortaya 
çıkmıştır.Amaçları bölgeler arasında kin, öfke ve nefret 
oluşturmak olan bu kişilerin huzur bozucu saldırıları tespit 
edilmişken caydırıcı cezaların uygulanmayışı sorunudur.

- Sorun “çok dilli belediyecilik hizmetleri” anlayışı 
ve uygulanmasından dolayı Diyarbakır  Sur  
Belediyesi Başkanı Sayın Abdullah Demirbaş’ın 
görevden alınması, belediye meclisinin fes 
edilmesi sorunudur. Bu olay, Türkiye’nin demokrasiye ne kadar 
uzak olduğunun bir göstergesidir. Abdullah Demirbaş’ın 
görevden alındığı gün, Türkiye; Moskova’da ki 30 bin Türkiyeli 
için okullarda Türkçe’nin ders olarak okutulması yönünde 
girişimlerde bulunuyor. Ama kendi ülkemizde, Diyarbakır’da 
Kürtçe yayın yapmak isteyen yerel kanalın müracaatı üzerine 
RTÜK, bölgede Kürtçe’nin konuşulup konuşulmadığını 
araştırmak için bir komisyon istiyor. Kuzey Irak’taTürkmenler 
için istenen hakları, Türkiye’de Kürtler kendileri için istediği 
zaman ceza-i yaptırımlarlakarşı karşıya kalmaktadırlar. Yani 
sorun; kendine dair istediğin hak ve özgürlükleri, başkaları 
kendileri için istediği zaman bunun suç sayılması sorunu.

- Sorun tahammülsüzlük sorunudur.DTP’nin seçimlere bağımsız 
gireceğini açıklamasından sonra meclisten bağımsızların 
birleşik oy pusulasında gösterilmesini öngören yasa tasarısı 429 
oyla onaylandı. Cumhurbaşkanlığı seçimini krize dönüştüren 
meclis, bünyesinde farklı ses olmaması için rekor bir sayıyla 
yasa tasarısını meclisten geçirmiştir.

- Sorun; sadece kürdün sorunu değil, bir insanlık sorunudur.

Kürt sorunu en temelde gerçekten de bir terör sorunu. Evet devlet 
terörü, zora dayalı asimilasyon politikalarıyla başlayan bir devlet terörü. 
Kürt kültürü, terörizm ve bölücülük suçlamaları dışında herhangi bir 
ilgi görmedi şu ana kadar.
Yunanistan ve Bulgaristan Türklerinin Türk olmaya ne kadar ihtiyacı 
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varsa; Türkiye Kürtlerin de Kürt olmaya o kadar ihtiyacı vardır. Acaba, 
Yunanistan ve Bulgaristan Türkleri bu ülkeleri bölmek istedikleri için 
mi? Türk’türler?
Dillerini ve kültürlerini koruyup geliştirme hakları onun için mi 
savunulmalı.?
Türkiye, Kürtlerin bazılarında bölünme eğilimin olması, dillerini ve 
kültürlerini koruyup geliştirme haklarını ortadan kaldırmaz. Tersine 
dillerin ve kültürlerin hep yok sayılmış olması bölünme eğilimlerine 
zemin hazırlar. Biz Kürtler kendi dilimize ve kültürümüze dört elle 
sarılacağız. Diğerlerine düşen tek bir görev vardır. Bu
durumu saygı ile karşılaşmak, Devlet bugün; üniter yapı içinde anayasal 
tanıma talebine “aşama aşama bölme planının bir parçası” kuşkusuyla 
uzak duruyor, bugün bunu tanırsak yarın federasyon, öbür gün de 
bağımsızlık isterler ve her seferinde aynı tehdide başvururlar tezini 
savunmakta. Ama bu görünürdeki kısır döngüyü pekiştiren bir tez.
Çözüm Önerileri

Kürtlerin ve Türklerin bin yıllık ortak tarihinde iki halkın ve diğer 
halkları toplumsal yaşamına derin etki eden üç tarihsel ittifaktan 
söz edilebilir. Bunlardan birincisi 1071 Malazgirt Savaşında 
ittifakıyla Türkler Anadolu’ya, Çaldıran savaşı ittifakıyla Ortadoğu 
ve Afrika’ya, Kurtuluş savaşı ittifakıyla Türkiye Cumhuriyetine 
kavuşmuştur.

- Kürtlere ait saygın ve kaliteli bir edebi yaşam, hem 
sayılamayacak kadar çok olan önyargıları kıracaktır, 
hem de hep bir aşağılamayı da içeren acıma duygusunu 
aşarak Kürtleri komşuları ve dünyayla eşit insanlar haline 
gelecektir.

- Geçmiş acıyı geleceğin öfkesine ve kinine dönüştürmeden bir 
tartışma kültürü yaratmak, bu sorun çözülmese bile ülkenin 
geleceği için oldukça önemlidir.

- Sistem içerisinde oluşan çeteler ortaya çıkarılmalı ve faili 
meçhuller aydınlatılmalı.
- Kürt kimliği anayasal güvence altına alınmalıdır. Kürt dili-

kültürü üzerindeki inkar, imha politikaları kaldırılmalı ve Kürt 
dili-kültürünün geliştirilmesine izin verilmelidir.

- Koruculuk sistemi, olağanüstü Hal, düşünce özgürlüğüne 
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engel ve anti-demokratik tüm yasalar değiştirilmeli ya da 
kaldırılmalıdır.

- Anadilde eğitimin önü açılmalıdır.
- Bölgenin tarihi, kültürel değerlerine zarar verecek, projelerden 
vazgeçilmelidir.

EMO Diyarbakır Şube Öğrenci Üye Komisyonu
TURGUT KIZILKAYA

 DİCLE ÜNİ. ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ


