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RESMİ OLARAK 900, ESASEN 2 BİN FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER...  

E.G: 1990'lı yıllarda Silvan'da, sokaklarda, öldüren öldüreneydi. Gündüz vakti 3'te 

insanlar evine kapanırdı. Diyarbakır, Batman ile birlikte Silvan en çok faili meçhul 

cinayetlerin işlendiği yerdir. Faili meçhul cinayetler hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?  

O.A: Faili meçhul cinayetler bu ülkenin önünde duran ve hepimizin yüreğinde derin yara açan 

önemli bir vakadır. Maalesef böyle bir süreci yaşadık. Ülkemizde, tanımlamasını 

yapamadığımız, devlet adına cinayet işleyen insanlarla, yapılanmalarla karşılaşmak zorunda 

bırakıldı. Keşke bu süreci yaşamasaydık. Ama o karanlık zaman dilimi bu toplumdaki her 

bireyin utanç duyması gereken bir evredir.  

KÖYLERİ BOŞALTILANLARIN DAĞA ÇIKMIŞ OLMASI YÜKSEK OLASILIK  

E.G: Diyarbakır, Batman ve Silvan'da o dönem resmen kabul edilen 900 esasında 2 bin 

civarında faili meçhul cinayet işlendi. Dağın yolunu açan bu acılar mı?  

O.A: Demokrasi yapılanması içinde Devlet'in en önemli görevi bireyi, aileyi ve toplumu 

koruyup kollamaktır. Dağa çıkışların terör örgütüne eleman temininin birçok nedeni vardır. 

Bahse konu 2 bin faili meçhul cinayete mensup ailelerin de böyle bir eylem içinde olmuş 

olmaları yüksek bir olasılıktır. Köyleri boşaltılan insanlardan bireylerin dağa çıkmış olmaları 

yüksek olasılıktır. Ama asıl temel sorun koruyucusu olduğunu öne süren örgütün köyleri 

basarak 13-15 yaşındaki çocukları kandırarak terörist yapmasıdır. Terörizm yapılanmaları 

yalnız ülkemizde uygulanmıyor bu küresel bir vakadır.  

''IŞİD TERÖRÜ DE AYNI REAKSİYONLA DOĞMUŞ BİR TERÖR EYLEMİDİR''  

E.G: Elbette. IŞİD terörü mesela şu anda çok konuşulan.  

O.A: IŞİD terörü de aynı reaksiyonla doğmuş bir terör eylemidir. Emperyalist güçler İran ile 

Irak'ın yaklaşık 10 küsur yıl savaşmasını kontrollü olarak sağladılar. İran güçlü bir 

konumdayken Irak'a silah ve mühimmat sağlandı. Irak, üstünlük sağladığında İran'a aynı 

şekilde silah ve mühimmat sağlanarak bir denge sağlandı.  

E.G: Birbirlerine kırdırdılar yani.  

O.A: Evet. Birbirlerine kırdırarak silah, mühimmat ve insan gücünü bitirdiler. Sonrasında da 

müdahale ederek Irak'ı işgal ettiler.  

E.G: Müthiş bir ekonomi de sağladılar.  
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O.A: Süresi uzun yıllara sarih bir ekonomi sağladılar. Kürtler, Şiiler ve Sünnileri bilinçli olarak 

ayrıştırdılar. Bir reaksiyon olarak IŞİD doğdu. IŞİD, en büyük kazanımı batı toplumlarına 

sağladı. A.B.D, Rusya, Fransa, İtalya birlikte Müslümanları katlediyorlar. Bunlara vesile olan 

onları oraya çeken kim? IŞİD'tir. Yani emperyalizmin öncü gücü  

''GÖÇLERİN SORUMLUSUNUN DEVLET OLDUĞUNA İNANMIYORUM''  

E.G: Yeniden ülke gündemine dönelim lütfen. 1990'lı yıllarda Silvan'ın nüfusu 60.000'den 

20.000'e düşmüştü. Son günlerde de 10.000 aile Silvan'dan göç etti. Nasıl 

değerlendiriyorsunuz bu durumu?  

O.A: Ben bu göçlerin sorumlusunun devlet olduğunu kabul etmiyorum. O bölge halkının 

koruyucusu olduğunu iddia eden ama batı toplumlarına tam hizmet eden terör örgütünün 

uygulamaları sonucu bölge halkı göç etmiştir. O bölgede asker, polis, Devlet, hükümet, halk 

bütün olarak hepimizin ortak değeridir. Siz gazeteciler, biz akademisyenler ve entellektüel olan 

herkesin, her türlü ideolojinin, her türlü hırsını, hıncını bir tarafa bırakarak şu zor günlerde ülke 

bütünlüğünü sağlamak zorundayız. Sağduyulu davranmalıyız. Yanlışa yanlış demeliyiz. Ama 

bir terör belasının bilinçli olarak Türkiye'nin başına bela edildiği şu konjonktürel ortamda 

hepimiz sağduyulu davranmalıyız.  

''KÜRT SORUNU VE KIBRIS SORUNU ASKERİN HİMAYESİNDE VE 

KONTROLÜNDEYDİ''  

E.G: Türkiye terörle mücadelede neyi yanlış yaptı ki; Terör bizim 40 yıllık sorunumuz?  

O.A: 15 yıldır ak parti iktidarlarından sonra yavaş yavaş demokratik sistemler oturmaya 

başladı. Öncesinde Kürt sorunu ve Kıbrıs sorunu askerin himayesinde ve kontrolündeydi. Bu 

iki konuda iktidarlar söz sahibi olamazdı.  

BİZ, DEVLET OLARAK İYİ NİYETLE ÇÖZÜM SÜRECİNİ...  

E.G: Yaklaşık 3 yıl boyunca yürütülen çözüm sürecinde PKK yaralarını sarıp güçlendi 

mi?  

O.A: Devletin üst kadrolarının da itiraf ettiği gibi bu kanaat belirtiliyor. Biz, Devlet olarak iyi 

niyetle çözüm sürecini hayata geçirmeye çalışırken terör örgütü de yaralarını sararak, farklı 

yapılanmalara yöneldiğini Devlet'in üst kademeleri söylüyorlar.  

E.G: Devlet'i yöneten kadroların sizin de belirttiğiniz üzere bu kadar iyi niyetli, bir başka 

deyişle de saf kişiler olması ne derece mantıklı?  
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O.A: Demokrasi tanımlamasına girer o. Demokrasi, halkın kendi kendisini yönetmesidir. 

Katılımcı demokrasi, gerçek evrensel demokrasiyi tanımlayan bir uygulamadır. Çünkü 

katılımcı demokraside ''Ben şu kadar oy aldım. Ülke yönetiminde her türlü hakka sahibim'' diye 

bir yapılanma yoktur. Çoğulcu demokraside bunu söyleyebilirsiniz. Ben yüzde 51 oy aldım. 

Muhalefet yüzde 49. O zaman tüm haklara sahibim. Ama katılımcı demokrasideyse siyasi 

partiler kadar sivil toplum örgütleri de önem arz ediyor.  

E.G: Peki 7 haziran seçimlerinde yüzde 60 oy alan muhalefete hükümeti kurma görevi 

niye verilmedi?  

O.A: Dünya'da öyle bir sistem yok, siyasi partiler tam demokratik sistem ve özgür iradeleri ile 

toplantılar ve görüşmeler yaparak biz asla bir araya gelemeyiz beyanında bulundular, halk o 

zaman ben karar merciyim dedi ve gereğini yaptı. Dünyada ender rastlanan bir olgunlukla tüm 

dünyaya yüksek katılımlı bir seçimle demokrasi dersi verdi.  

TERÖR VE AKADEMİK YAŞAM..  

15 BİN ÖĞRENCİYE SAĞLANAN OLANAKLAR...  

E.G: Terör, Dünya'da ve Türkiye'de akademik yaşamı nasıl etkiliyor?  

O.A: Bunun en önemli örneğini terörün işgal ettiği Irak'ta tanımlayabiliriz. Son 1 yıldır 

zamanımızı Irak'ta ve Türkiye'de akademisyenlerle toplantılarla geçiriyoruz. Musul, Riyala, 

Ambar, Tikrit, Telafer'in yy'lardır ilme saygın hizmet eden üniversitelerinde şu anda terör 

örgütü tarihi eserleri, okulları, kütüphaneleri yakıyor. Biz ayda bir Türkiye'de ya da Erbil'de bu 

rektörlerle toplantılar yaparak Türkiye'de, Kıbrıs'da, Kürt bölgesinde ya da Irak'ın güvenli 

bölgelerinde öğrencilere kontenjan açarak 15.000 öğrencinin, terör bölgelerinden kaçarak, bu 

üniversitelerde eğitim yapmasına olanak sağladık. Bu öğrencileri Türkiye'de nasıl istihdam 

ederiz diye YÖK başkanıyla da toplantılar yaptık.  

TÜRBANLI KADINA KELEPÇE KONUSUNDA, MANİSA VALİSİNİN SÖYLEMİ 

YANLIŞ VE ASLA KABUL EDİLEMEZ...  

E.G: Suçlu olup-olmadığı bilinmeyen kişilerin gözaltına kelepçelenerek alınması evrensel 

hukuka aykırıdır biliyorsunuz. Özellikle de kelepçelenen kişi kadınsa bu hassasiyet daha 

da artar. Geçtiğimiz günlerde Manisa'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 

türbanlı bir kadının kelepçelenmesinden Erdoğan ve Davutoğlu rahatsızlık duydu. Gelen 

talimatla türbanlı hanımefendinin kelepçesi çözüldü. Manisa valisi, konuyla ilgili bir 

açıklama yaptı. ''toplumda olumlu bir kanaati olan türbanlı kadınların'' ifadesi geçmişti 
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açıklamasında. Sonrasında da emniyet müdürü görevden alındı. Siz konuyu nasıl 

değerlendiriyorsunuz?  

O.A: Elleri kelepçelenmesi gereken suçlu, kaçma ve zarar verme ihtimali olandır.  

''BAŞÖRTÜLÜ YA DA AÇIK KADIN TANIMLAMASI YAPILAMAZ''  

E.G: Polise mukavemet gösterenlere yani.  

O.A: Evet. Hele bu bir kadınsa bu oran çok daha fazla düşer. Bu yanlış oldu. Tüm toplum 

kesimleri için söylüyorum. Ama bu ne kadar yanlışsa sayın valinin söylemi de o kadar yanlıştır. 

Asla kabul edilmez. Başörtülü veya başı açık kadın tanımlaması yapılamaz. Çok net bir 

ayrımcılığa girer. Çok net, çok sert bir reaksiyon göstererek bunu söylüyorum. Ben, iki kızını 

başörtülü diye bu ülkede okutamamış bir babayım. Birilerinin bana hesap vermesini istiyorum. 

Buna nasıl bir reaksiyon gösteriyorsam başı açığa farklı bir bakış açısı getiren bir düşünceyi de 

asla kabul etmem.  

E.G: AKP ve Cemaat kavgası henüz yokken başı açık kadınların ters kelepçe takılarak 

yerlerde süründürülerek gözaltına alındığını da gördük. Şu anda kadınların başının açık 

ya da kapalı olması daha değerli ya da değersiz olduklarının bir göstergesi mi?  

O.A: Asla öyle olmaması gerekir. Asla öyle değildir. Böyle bir tanımlama yapılamaz bile.  

E.G: Yaşanılan farklı uygulamaları nasıl açıklarsınız o halde?  

O.A: Yaşanılanlar, polisin kelepçe uygulamaları için karşı tarafın gösterdiği reaksiyona göre 

bir tanımlama yapılabilir. Kadın veya erkek fark etmiyor. Kadın elinde silahla, bıçakla, sopayla, 

taşla polise tepki gösteriyorsa onun reaksiyonu farklıdır.  

E.G: Hep başı açık kadınlar mı polise mukavemet gösteriyor yani ? Ne anlamalıyız 

söyleminizden?  

O.A: Aynı eylemi yapan başörtülüyse de kelepçe takılmalı ya da takılmamalı. Kadına, 

başörtüsüyle, kıyafetiyle, ideolojisiyle farklılık gösterilen her alanda reaksiyon göstermeli ve 

insan odaklı bakmalıyız.  

BASIN MENSUPLARI YA KARŞIT YA DA YANDAŞ  

E.G: Kesinlikle. RTÜK, Atatürk'e hakaret eden AKİT TV'ye uyarı cezası verirken, 

''PKK, terör örgütü değildir diyen CNN TÜRK'e 700 bin TL ceza kesti. Bu uygulama 
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muhalif kanala ceza, yandaş kanala uyarı çifte standarttır yorumlarını da beraberinde 

getirdi. Sizin konuyla ilgili görüşünüz nedir?  

O.A: Basın, kamuoyu görevi yapan evrensel bir değerdir. Basının ayrıştıracak şekilde bu kadar 

çok tarafgirliği Dünya'nın hiçbir ülkesinde yoktur. Yanlısı, karşıtı bu kadar keskin bıçak gibi 

ikiye bölünmüş basının, halkın düşüncelerini, evrensel hakkını savunacak olan basının bu kadar 

çok ayrıştığı bir ortamda yorum yapılacak hiçbir şey yok. Çünkü siyasi görüş belirtiliyor ve 

tarafgir. Basın mensupları, maalesef haber peşinde koşmuyor. Ya karşıt ya da yandaştır. Böyle 

bir ortamda da çok söyleyecek bir şey yok.  

AKİT TV..CNN TÜRK..ÇİFTE STANDART...  

E.G: Anlıyorum. Ama AKİT TV'ye uyarı, CNN TÜRK'e 700 bin TL ceza adil bir 

uygulama mı?  

O.A: Yanlışlığın olduğu, hukuksuzluğun olduğu her yerde çifte standart vardır. Hukuk dışı 

yapılan her uygulama çifte standarttır.  

E.G: Basın ve ifade özgürlüğü konularında ülkemizi ne noktada görüyorsunuz?  

O.A: A.B.D ile karşılaştırarak buna cevap verebilirim. A.B.D'nde polis tarafından öldürülen 

binlerce zenci var. A.B.D'nde konuyla ilgili yazılan çok cılız reaksiyonlar görürsünüz. Biz, daha 

çok tepki gösteriyoruz. Dünya kamuoyu, A.B.D basınından çok daha fazla reaksiyon gösteriyor 

zencilerin öldürülmesine. Demokratik sistemin tanımlamasını da insan odaklı yaptığımızda 

ülkemizde, özgürlüklerin birçok batı ülkesinden çok daha ileride olduğunu görürüz. Ben 70'e 

yakın ülkeye gittim. Yaşamım boyunca Hiçbir siyasi partiye yada cemaat, tarikat ve idolojiye 

mensup olmayan bir birey olarak analizim, ülkemin bir çok gelişmiş batı ülkesinden daha 

demokratik olduğunu içtenlikle söylüyorum, nedeni ise bizim yaşantımız ve uygulamalarımız 

insan odaklı onların ise mekanik ve maddeye dayalı.  

E.G: O halde neden bu kadar gazeteci içeride? Mesela Nokta Dergisi'nin kapağını 

beğenmedim ve dergiyi satın almadım. Maarif takvim üzerine düşmüş flu bir Erdoğan 

görüntüsü ve 2 kasım iç savaş başlangıcı yazılı bir kolaj çalışması. Ama iki gazeteci 

arkadaşımız ''silahlı isyana tahrik''ten tutuklandı. Yaptıkları şey sizce de bu muydu?  

O.A:Bu haber ile ilgili hiçbir bilgim yok Bir yorum yapamam.  
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ALLAH KORUSUN BİZLERİ DE ARAPLAR GİBİ KAPKARANLIK YOLLARA 

SAPTIRMASIN...  

E.G: Teşekkürler değerli açıklamalrınız için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var 

mı?  

O.A: Ben teşekkür ederim. Ülkemizde cereyan eden yoğun terörizm, demokrasinin önündeki 

en büyük engeldir. Evrensel bir demokratik sistemde, terörizmin de içinde olduğu 

antidemokratik sistemlerin yok edicisi evrensel hak ve hukuka dayalı bireyin ve toplumun hayat 

standardını yükselten demokratik sistemdir. Coğrafyamızda Arap baharı diye bir demokrasi 

hareketi başlatıldı. Yapılan bu hareket, planlı, proje idi. Kalkınmak yolunda ilerleyen bu 

ülkeleri, kaoslarla, çıkmaz bir sokağa iterek, kendilerine himmete muhtaç hale getirdi batı 

toplumu. Tunus'dan başlayan bu ateş, tüm İslam ülkelerinin özgürlüğe giden meşalesi olmadı. 

Çöküşün, kaosun, iç savaşların, yok edilişin başlangıcı oldu. Bunlardan ders almalıyız. Yapılan 

bu karanlık projeleri görmeli ve içeriğini algılamalıyız yarın geç kalmış olabiliriz., aydınlığa 

yol olan bu coğrafyada ideolojilerimizi, mezhep çatışmalarını, etnisiteyi bir tarafa bırakalım. 

Türkiye'de aynı geminin içindeyiz. Faşizan yapılanmalar, yanlış uygulamalar ve söylemler, 

Allah korusun bizleri de Araplar gibi kapkaranlık yollara saptırmasın. Zulümle dolu bir 

Dünya'da, Arabı, Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi, sağcısı, solcusu yerel yada bölgesel bu 

coğrafyada aynı kültürü, kaderi, dini, tarihi paylaşıyoruz. Bir olmak zorundayız. Ya hep birlikte 

özgür olacağız ya da yok olacağız. 


