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İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 Arkadaşının,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Boşaltılan Yerleşim Birim
leri Nedeniyle Göç Eden Yurttaşlarımızın Sorunlarının
Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilme
si Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İliş
kin Önergesi ve (10/25) Esas Numaralı Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu
9.2.1996
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile, Doğu Anadolu'daki bazı illerde teröre karşı daha
etkin mücadele, güvenlik veya diğer nedenlerle, asgarî 1 000 köy ile 1 500 mezranın, buralarda ya
şayan yurttaşlarımızın istemleri dışında boşalttırıldığı; köy ve mezralarını boşaltarak başka yerlere
göç etme zorunda bırakılan yurttaşlarımızın mağduriyetlerinin bugüne değin giderilmediği; güven
li bölgeler için oluşturulan Köye Dönüş Projesinin uygulamaya geçirilmediği; bu ve diğer neden
lerle, bu yurttaşlarımızın bazı temel haklarının ihlal edilmekte olduğu; iç barışımızın bu durumdan
son derece olumsuz olarak etkilendiği görülmektedir.
Bu konuda mevcut durum, uygulama ve sorunların tüm boyutları ile araştırılarak, mağduriyet
lerin giderilmesi ve bu alandaki insan hak ihlâllerinin sona erdirilmesi için gerekli önlemlerin alın
ması hakkında; Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz.
Gereğini saygılarımızla arz ederiz.
Algan Hacaloğlu
İstanbul

Mahmut Işık
Sivas

İ. Önder Kırlı
Balıkesir

Ercan Karakaş
İstanbul

Celal Topkan
Adıyaman

Zeki Çakıroğlu
Muğla

Eşref Erdem
Ankara

Mustafa Yıldız
Erzincan

Şahin Ulusoy
Tokat

Âli Şahin
Kahramanmaraş
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN GEREKÇESİ
İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı, valiliklerden doğrudan sağladığı bilgiler çerçe
vesinde, Haziran 1995 itibariyle, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki 19 ilde, terör nedeniyle boşal
mış veya boşalttırılmış köy sayısını 809, mezra sayısını ise l 612 olarak açıklamıştı.
Olağanüstü Bölge Valiliği ise; tamamen boşalan köy sayısını 753, mezra sayısını 1 535 ola
rak, kısmen boşalan köy sayısını 235, mezra sayısını ise 141 olarak kamu oyuna duyurmuştur.

- 2 Özellikle, son iki yılda büyük hız kazanan uygulamalar sonucu köy ve mezralarını boşaltma
zorunda bırakılan yurttaşlarımızın sayısı, Temmuz 1995 itibariyle, Olağanüstü Bölge Valiliği tara
fından 311 291 olarak açıklamıştı. Bu rakama, bölgede hakim olan terör, baskı ve şiddet ortamın
da bunalan, sosyal ve ekonomik olanakları daralan, bu nedenle köylerinden, iş ve aş bulabilmek
amacıyla, kendi istekleri ile kentlere göç eden yüzbinlerce yurttaşımız dahil değildir.
Köy ve mezraların bir bölümünün, doğrudan doğruya, terör örgütünün baskısı ve faaliyetleri
nin yarattığı güvensizlik ortamı altında boşaltılmış olduğu bilinmektedir. Ancak, güvenlik güçleri
nin doğrudan talebi ve zaman zaman zorlaması ile boşalttırılmış olan köy ve mezra sayısının, bu
alandaki uygulamalar içinde çoğunluğu oluşturduğu hususu basına sık sık yansıdığı gibi, bazı res
mî belgelerde de yeralmıştır.
Devletin temel varlık nedeni, ülkenin bütünlüğünü, yurttaşlarının güvenliğini, toplumun huzu
runu, hukuk önünde eşitliği ve hukukun üstünlüğünü sağlamak; demokrasinin kurum ve kuralları
na işlerlik kazandırmaktadır.
Terörün yaratmış olduğu güvensizlik ortamının sorumluluğu hiçbir şekilde yurttaşa yüklene
mez. Köyünü boşaltma zorunda bırakılan yurttaşlarımızın, bu eylem nedeniyle yitirmiş oldukları
barınma, geçim, eğitim ve diğer olanaklarının ve haklarının devlet tarafından hızla karşılanması zo
runludur. Aksi halde temel hukuk kuralları ve bu yurttaşlarımızın yaşam, barınma, sağlık, eğitim
gibi temel insan hakları ihlâl edilmiş olur.
Bu mağduriyetleri gidermek amacıyla, 50 inci Hükümet döneminde ilân edilen ve uygulama
sına geçilen, güvenliği sağlanmış köyler için Köye Dönüş Projesi üzerinde de hiç bir somut mesa
fe alınamadığı bilinmektedir. Oysa Köye Dönüş Projesi ile, köyüne dönmek isteyen her aileye, evi
ni ve ahırını yeniden yapması için gerekli malzeme desteği ile karşılıksız büyük veya küçükbaş
hayvan verilmesi, mağduriyeti giderecek ölçülerde maddî destek sağlanması, köyün eğitim, sağlık
ve diğer altyapı ihtiyaçlarının karşılanması öngörülmüştür.
Ülkemizde, terörün ve akmakta olan kanın durması, iç barışın sağlanması, yaraların sarılması,
eşitliğe ve hukuka ülkemizin her yöresinde işlerlik kazandırılması açısından temel çıkış noktaların
dan biri, köylerini boşaltmak zorunda bırakılmış olan yurttaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilme
sidir.
Bu konuda durumun saptanması, bu yurttaşlarımızın göç etmiş oldukları bölgelerde veya ken
di köylerinde, sosyal ekonomik ve toplumsal açıdan alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi; köy
lerine geri dönüşlerini engelleyen sorunların incelenmesi; sorunun çözümünü sağlayacak kalıcı
önerilerin geliştirilebilmesi amacıyla, bu araştırma önergesi verilmiştir.
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taşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/25)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Boşaltılan
Yerleşim Birimleri Nedeniyle Göç Eden Yurttaşlarımızın
Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin
Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması
Komisyonu
Sayı: A.01.0.GEÇ. 10/25-125

14.1.1998

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 3.6.1997 tarihli, 101 inci Birleşiminde alınan
500 sayılı Karar ile kurulan Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır.
Gerekli incelemeler sonucunda hazırlanmış olan rapor Komisyonumuzun 1.12.1997 tarihli 16
ncı birleşiminde alınan 8 sayılı Karar ile sonuçlandırılmıştır.
Rapor ve ekleri ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Seyyit Haşim Haşimi
Diyarbakır
Komisyon Başkanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 532)

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA
BOŞALTILAN YERLEŞİM BİRİMLERİ
NEDENİYLE GÖÇ EDEN YURTTAŞLARIMIZIN
SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK
ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİN
TESPİT EDİLMESİ AMACIYLA KURULAN
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU
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- 6 I- KOMİSYONUN KURULUŞU
İstanbul Milletvekili Algan HACALOĞLU ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadoluda boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç etmek zorunda kalan yurttaşlarımızın sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin saptanması amacıyla bir Meclis Araştırması açılması
için verdikleri önergenin öngörüşmesi Genel Kurulun 9.6.1997 tarihli 101 inci Birleşiminde ya
pılmıştır. Yapılan öngörüşme sonucunda; Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılması, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 9 üyeden ku
rulması, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihin
den başlamak üzere 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışılması kararlaştırılmıştır.
Genel Kurulun 17.6.1997 tarihli 107 inci Birleşiminde Komisyonun üyelikleri için seçim ya
pılmıştır.
Komisyonun 18.6.1997 tarihli toplantısında ise Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelik
ler için seçim yapılmıştır. Yapılan seçimler sonucunda Diyarbakır Milletvekili Seyyit Haşim HAŞİMİ Başkan, Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah SEYDAOGLU Başkanvekili, İstanbul Milletve
kili Algan HACALOĞLU Sözcü, Ardahan Milletvekili Saffet KAYA Katip üye seçilmişlerdir.
Komisyonun çalışma süresi devam ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun
21.10.1997 tarihli 5 inci Birleşiminde alınan karar gereğince Meclis Araştırma Komisyonlarının
üye sayısı 9'dan 13'e çıkarılmıştır. Bu karar doğrultusunda Komisyona 4 yeni üyelik verilmiştir.
Unvanı

Adı ve Soyadı

Seçim Bölgesi

Başkan

Seyyit Haşim HAŞİMİ

Diyarbakır (R.P.)

Başkanvekili

Sebgetullah SEYDAOGLU

Diyarbakır (ANAP)

Sözcü

Algan HACALOĞLU

İstanbul (C.H.P)

Katip

Saffet KAYA

Ardahan (D.Y.P.)

Üye

Hüsamettin KORKUT ATA

Bingöl (R.P.)

Üye

Zeki ERTUGAY

Erzurum (D.Y.P.)

Üye

Cihan YAZAR

Manisa (D.S.P.)

Üye

Ahmet ALKAN

Konya (ANAP)

Üye

Mustafa BAYRAM

Van (R.P.)

Üye

Hüsnü SIVALIOĞLU

Balıkesir (ANAP)

Üye

Hüseyin YILDIZ

Mardin (R.P.)

Üye

Metin IŞIK

İstanbul (D.T.P.)

Üye

Erdoğan TOPRAK

İstanbul (D.S.P.)

II. KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI
2.1. Çalışmanın Genel Çerçevesi
Komisyon çalışmaları 18.6.1997 tarihli ilk toplantıda yapılan görev bölümü ile birlikte başla
mıştır.
Çalışmalar sonuçlandırılıncaya kadar 6'sı Ankara dışında olmak üzere toplam 16
yapılmıştır.
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- 7 Yapılan toplantılarda Merkezi İdarenin temsilcisi durumundaki yöneticiler, yerel yöneticiler,
sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğretim görevlileri ile, sözkonusu bölgelerde boşaltılan yer-.
leşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın ve ilgili muhtarların bilgilerine başvurulmuştur.
Komisyon toplantılarında başta araştırma konusu hakkında daha önce yapılmış çalışmalar ola
naklar ölçüsünde belirlenerek ilgili yerlerden talep edilmiştir. Bu kapsamda, özellikle, bazı TBMM
üyeleri tarafından daha evvel Tunceli yöresi ile ilgili olarak yapılmış olan çalışmalardan yararlanıl
mıştır. Bunlardan başka, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerin Valilikleri ve
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği olmak üzere, birçok merkezi ve yerel yönetim birimlerinden araş
tırma konusu ile ilgili bilgiler talep edilmiştir. İstenilen bilgi ve belgeler komisyona intikal etmiş
tir. Özellikle Diyarbakır, Van ve Şırnak İlleri bünyesinde yörede çalışmalar yapılarak, göç eden
yurttaşların durumu yerinde tespit edilmiştir.
Komisyon araştırmasını İçtüzüğün 105 inci maddesinde belirtilen çalışma süresi içinde ta
mamlayarak, hazırlamış olduğu işbu raporu T.B.M.M. Başkanlığı'na sunmuştur.
2.2. Görüşlerine Başvurulan Kişi ve Kurumlar
Ankara'da yapılan çalışmalar çoğunlukla bilgi ve belgelerin temin edilmesine yönelik olmuş
tur. Bu kapsamda 12.02.1997 tarihli 3. Birleşimde;
1- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan tüm İl Valiliklerinden, boşaltılan yerle
şim birimleriyle ilgili olarak; ilçe adı, köy adı, mezra adı, temel geçim kaynağı, hane sayısı, nüfu
su, boşaltıldıktan sonraki nüfus, boşalma tarihi (ay/yıl), boşaltılan yer halkının nereye göç ettiği,
mevcut fiziki durumu bilgilerini içeren formun doldurulması,
Boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle; İl merkezine veya il sınırları içindeki ilçelere göç eden
yurttaşlarımızın; nereden göç ettikleri, il veya ilçenin hangi mahalle veya semtine yoğunluklu ola
rak yerleştikleri, nüfuslarının ne olduğu, yaşam standartlarının ne olduğu,
Geriye dönülmüş olan yerleşim birimi (köy-mezra) varsa bunların adları, dönüş tarihleri (ayyıl), hane sayılarının ne olduğu konularında yazılı bilgi istenilmesine,
2- İçel, Antalya, Adana, Hatay, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve
Çanakkale Valiliklerinden;
İl merkezine veya ilçelerine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden boşaltılan yerleşim
birimleri (köy-mezra) nedeniyle göç eden yurttaşlarımız varsa; İl merkezi veya ilçeye hangi yerle
şim birimlerinden göç ederek geldikleri, İl veya İlçenin hangi mahalle veya semtine yoğunluklu
olarak yerleştikleri, hane sayılarının ne olduğu, bugünkü yaşam standartlarının (barınma, geçim,
eğitim vb.) ne olduğu, konularında bilgi istenilmesine,
karar verilerek, bu yöndeki yazışma ve çalışmalar Komisyon Başkanlığınca yürütülmüştür.
Yazışmaların cevapları alınarak değerlendirilmiştir.
16.07.1997 tarihli dördüncü Birleşimde ise; 25-28 Temmuz 1997 tarihlerinde Diyarbakır'da
çalışmalar yapılmasına karar verilerek, sözkonusu çalışmalar Diyarbakır'da yapılmıştır.
Diyarbakır'da;
1- OHAL Bölge Valiliğini ziyarette;
OHAL Vali Vekili Ahmet ERTÜRK,
2- Diyarbakır Valiliğini ziyarette;
Diyarbakır Vali Yardımcısı Saadettin KALKAN,
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3-Diyarbakır Belediyesini ziyarette;
Diyarbakır Belediye Başkanı Ahmet BİLGİN,
4- Kulp İlçesindeki çalışmalarda;
Kulp Kaymakamı Salih IŞIK,
Kulp İlçe Jandarma Komutan Vekili,
Yaylak Köyü Muhtarı,
Kulp Jandarma Komutanı Yüzbaşı Feramuz KÜÇÜK,
Kulp Belediye Başkanı Fahri AYDIN,
İslamköy Muhtarı Mehmet Şirin ÇELİK,
Aktürk Muhtarı Mehmet YEŞİL,
Hamzalı Köyünden Selahattin CAN (Vatandaş),.
İnkaya Köyünden Söylemez DURMAZ (Vatandaş),
ve diğer vatandaşların,
5- Lice İlçesindeki çalışmalarda;
Lice Kaymakamı Akgün CORAV,
Lice CHP İlçe Başkanı Haydar HOCAOĞLU ve isim belirtmeden bilgi veren vatandaşlar,
Bayrı köyünden Sait ÇELİK (vatandaş)
Lice'de Esnaf Fevzi ÇELİK
Lice RP İlçe Başkanı Vahdettin AKAN
6- Diyarbakır Aziziye Mahallesini ziyarette;
Mehmet Sait YOLDAŞ (vatandaş),
Aziziye Mahallesi Muhtarı,
7- Dicle Mahallesini ziyarette;
Dicle İlçesi Kelekçi Köyü eski Muhtarı Sabri ÖZ
8- Fatihpaşa Mahallesini ziyarette;
Çeşitli konutlar gezilerek göç eden vatandaşlardan,
9-Diyarbakır TES-İŞ toplantı salonunda;
Diyarbakır Demokrasi Platformu adına, Eğitim-Sen Başkanı Haydar KILIÇOGLU,
TES-İŞ 1 No.lu Şube Eğitim Sekreteri Hüseyin PINAR,
Nadir BİNGÖL,
Avukat Emin AKTAR,
İ.H.D Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Üyesi Osman BAYDEMİR,
Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Üyesi Sedat BEYAZIT,
10- Diyarbakır İl Özel İdare toplantı salonunda;
Lice Şenlikköy Muhtarı Fikri ERTAŞ,
Lice Ötülü Köyü Muhtarı Ahmet KARAKUŞ,
Ahmet AKDEMİR,
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Şeyhmus HACI (500 Evlerde Mukim),
Bingöl-Genç-Yolaç Muhtarı Emin BABAYİĞİT,
Ulucak-Çiftlik Mezrasından Abdullah MENTEŞE,
Akçabudak Köyü Muhtarı Sabri HAN,
Hani-Gömeç Köyü Muhtarı Ömer BALTA
Çarıklı Köyü Muhtarı Abdulkadir KARDEŞ,
Halil YILMAZ
11- Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığını ziyarette;
Birlik Genel Sekreteri Behlül YAVUZ,
Şoförler Odası Başkan Vekili Burhan KAYA,
Tatlıcılar Odası Başkanı Ahmet ELBAHADIR,
12-Ticaret ve Sanayi Odasını ziyarette;
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şirin YİĞİT,
Kasaplar Derneği Başkanı Şükrü ASLAN'ın,
Bilgilerine başvurulmuş, ayrıca, Diyarbakır ili bünyesinde çalışmalar sırasında; OHAL Bölge
Valiliği, Diyarbakır Valiliği, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı, TES-İŞ, Demokrasi Platformu
yazılı bilgi, yayın ve raporlarını Komisyona vermişler, muhtarlar ve vatandaşlardan bazıları yazılı
bilgi sunmuşlardır.
Ankara'da yapılan 10-13 Kasım 1997 tarihli 11,12,13 ve 14 üncü toplantılarda;
Van Belediye Başkanı Aydın TALAY,
Tunceli Belediye Başkanı Mazlum ASLAN,
Merkez Valisi Doğan HATİBOĞLU,
Ankara Milletvekili Ünal ERKAN,
Toplu Konut İdaresi Eski Başkanı Yiğit GÜLÖKSÜZ,
OHAL Bölge Valisi Aydın ARSLAN,
TMMO Başkanı Yavuz ÖNEN,
Mazlum-Der Genel Başkanı Yılmaz ENSAROGLU,
Konya Milletvekili M.Necati ÇETİNKAYA,
Emniyet Genel Müdürü Necati BİLİCAN,
İHD Başkanı Akın BİRDAL,
Prof.Dr. Doğu ERGİL,
İstanbul Milletvekili Hayri KOZAKÇIOĞLU'nun
bilgilerine başvurulmuştur.
Ayrıca Akın BİRDAL, Yılmaz ENSAROGLU Yavuz ÖNEN ve Mazlum ASLAN tarafından
yazılı bilgi ve yayınlar Komisyona sunulmuştur.
Komisyonumuzun oluşturduğu çalışma grupları tarafından Şırnak ve Mardin illeri bünyesinde
28-29 Kasım 1997'de yapılan çalışmalarda;
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 532)

- 1 0 Şırnak'ta;
Kumçatı Beldesi Belediye Başkanı Osman DEMİR,
Güneyce Köyünden Sadık GÜNGÖR,
Kuşkonak Köyünden Mahmut YILDIRIM,
Güneyçam Köyünden Nedim ERGUN,
Kaymakam Çeşmesi Köyünden Beşir ALGİT,
Nurettin ALTAN,
Günedoğmuş Köyünden bir vatandaş,
Mustafa GÜNGÖR (Korucu),
Mardin Valisi Fikret GÜVEN'in bilgilerine başvurulmuştur.
Van'da;
1) Van Valiliği ziyaretinde ve çalışmalarda;
Van Valisi Abdülkadir SARI,
2) Van Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığını ziyarette;
Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İsmail AYDIN,
Yönetim Kurulu Üyesi Yekta HARDAROĞLU,
Yönetim Kurulu Üyesi Hasan PEHLİVANOĞLU,
Yönetim Kurulu Üyesi Feridun IRAK,
3) VANSİAD'ı ziyarette;
VANSİAD ikinci Başkanı Mahmut GEDİK,
4) Urartu Otel 'de yapılan çalışmalarda;
TMMO Van Temsilcisi Arif ÖZAY,
Ziraat Mühendisleri Odası Van Şube Başkanı Şevket AKDEMİR,
Van İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Mahmut,
Van Makine Mühendisleri Odası Temsilcisi Özcan BAYRAKÇI,
5) Van Valiliği bünyesinde yapılan çalışmalarda;
Van İl Genel Meclis Üyesi Rıza ERTAŞ,
100. Yıl Üniversitesi Rektörü Cengiz ANDİÇ'in
bilgilerine başvurulmuştur.
Ayrıca,
6) Van, Yalım Erez Mahallesinde ikamet eden göçmenlerden bilgi alınmıştır.
Belirtilen çalışmalar çerçevesinde alınan bilgi ve belgeler ile çeşitli dokümanlar komisyon ra
porunun hazırlanmasında titizlikle değerlendirilmiş ve faydalanılmıştır. Bu bilgi ve belgeler ile ya
yınlar, raporumuzun sonunda belirtilmiştir.
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IH. ZORUNLU GÖÇ KONUSUNDA DURUM TESBİTİ VE İNCELEME
3.1. Boşaltılan Köyler, Göçe Zorlanan Yurttaşlar
1993 ve 1994 yıllarında yoğun bir şekilde oluşan köy boşaltmalar Olağanüstü Hal Bölge
Valiliğinin tesbitlerine göre; OHAL Bölgesi ile (Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Sımak, Tunceli, Van)
mücavir alanı oluşturan (Batman, Bingöl, Bitlis, Mardin, Muş) 11 ilde Kasım 1997'de dönüş ya
panlar hariç, 820 Köy, 2.345 mezraya boşaltılan köylerden göç edenlerin sayısı ise 378.335'e ulaş
mıştır.
Boşaltılan köyler ve bunların illere dağılımını gösteren OHAL Bölge Valiliği verileri TabloI'de gösterilmiştir.
OHAL Bölge Valiliğinin 6'sı Olağanüstü Hal 5'i ise mücavir alan kapsamı dışındaki illerde
de zorunlu olarak boşaltılan köy ve mezralar olduğu bilinmektedir.
Bu çerçevede, OHAL ve mücavir alan dışındaki illerden sağlanan resmi bilgilere göre 85 köy
ve 178 mezra boşaltılmıştır.
Böylece, boşaltılan toplam köy sayısı 905, toplam mezra sayısı 2923, toplam yerleşim birim
leri sayısı ise 3428 dir. Kaldı ki OHAL Bölge Valiliğinin boşaltılan köy ve mezra sayısını tam ola
rak kapsamadığına ilişkin iddialar vardır. Örneğin; Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım bu hususda aşağıdaki tesbitleri yapmıştır: "
Boşalan köy sayısında resmi istatistiklere göre verilen bilgiler yanlıştır. Şimdi, mesela merkez
de bu Baylık Köyü benim kendi köyümdür, şu anda boştur...Dolu görünüyor. Oysa boştur. Çemçeli yine merkeze bağlı dolu geçiyor, o da boş. Yeşilkaya Belediye Başkanımızın yakın bir köyüdür,
dolu geçiyor, boş. Yine Çemişgezek Ulukale Köyü dolu geçiyor, tamamen boş. Hatta, buraya dev
let iskan yoluyla köy yerini değiştirmek üzere istimlak edecek yer tahsis etmiştir. Yine Mazgirt İl
çemizin İbimahmut Köyü var, dolu görünüyor, halihazırda boş. Emin olduğum köyleri ben burada
söylüyorum. (EK. 1, S:201-202)
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TABLO-1- OHAL BÖLGE VALİLİĞİ VERİLERİNE GÖRE
KÖY VE MEZRALAR İLE ZORUNLU OLARAK G
YURTTAŞLARIMIZIN DURUMU
GOÇ EDEN

GERIDONUŞ
UYGUN GÖRÜ

GERİ DONEN

İLLER
KÖY
D.BAKIR

o

HAKKARİ

H

SİİRT

A

ŞIRNAK

L

TUNCELİ
VAN

M

TOPLAM

Ü

BATMAN

C

BİNGÖL

A

BİTLİS

V

MARDİN

i

MUŞ

R

TOPLAM

EN. TOPLAM

MEZRA

90
42
81
105
183

225
145
109
225
823

16
517
32
41
88

87
1614
110
288
125

129
13
303
820

134
74
731
2.345

Kaynak: OHAL Bölge Valiliği: Kasım 1997

HANE

7.745
5.026
4.908
9.734
8.439

NÜFUS

KÖY MEZRA

HANE

NÜFUS

KÖY MEZRA

50.371
41.761
31.848
71.874
41.939

7
7
3
5
10

9
2
1
1
2

323
303
136
198
213

18.20
2.720
782
1.016
714

2
2
25
10
32

0
0
1
3
29

1.756
13.573
37.608 251.366
2.456
18.409
3.702
24.944
4.379
30.411
8.008
52.826
9..370
1.161
19.706 126.969
57.314 378.335

2
34
4
6
21

3
18
0
18
14
7
13
52
70

826
6.096
714
2.442
4.636
3.447
5.658
16.897
22.993

2
73
5
6
9
0
8
28
101

3
36
10

8
5
44
78

118
1291
123
280
790
446
856
2495
3.786

15
14
0
24
63
99

HANE

5
12
59
60
11
149
32
27
57
29
147
2.96

- 1 3 TABLO 2- OHAL ve MÜCAVİR ALAN DIŞI BÖLGEDE BOŞALTILAN YERLEŞİM
BİRİMLERİ
İL
Köy
Mezra
Ağrı
8
45
Kars
12
8
Erzurum
15
Erzincan
17
70
Sivas
1
Şanlıurfa
[
3
Zö
Adıyaman
10
12
İğdır
9
4
Elazığ
9
19
TOPLAM
85
178
TABLO 3- TOPLAM BOŞALTILAN YERLEŞİM BİRİMLERİ
OHAL BÖLGESİ
MÜCAVİR ALAN
DİĞER İLLER
TOPLAM

KÖY
517
303
85
905

MEZRA
1614
731
178
2523

,

TOPLAM
2131
1034
263
3428

3.2. Yerleşim Birimlerinin Boşaltılma Süreci
Yerleşim birimlerinin boşaltılması sürecine ilişkin olarak ilgililerin, vatandaşların görüşleri ile
komisyona intikal eden raporlarda yeralan beyanlar özetle şu şekildedir:
3.2.1. Divarhakır Eski Valisi Doğan HATİBOĞLU: ( 04.07.1994 -16.04.199döncmi)
Diyarbakır'a vali olarak gittiğinde göç olgusunun var olduğunu, kendisi döneminde de köy bo
şaltmaların devam ettiğini, ancak muttali olduğu olayda köy boşaltılmasına izin vermediğini; Ağrı
Valisi iken bir askeri komutanlıktan Tendürek Dağı eteklerinde bulunan 15 köyün boşaltılması ta
lebini bir komisyon kurarak incelettiğini, ancak mevzuatta il valilerine köy boşaltma yetkisi veril
mediğini tesbit ettiklerini, bu yüzden bu köylerin boşaltılmasına onay vermediğini;
Diyarbakır ilindeki köy boşaltmalarının OHAL Valisinin onayı ile yapılması gerektiğini; köy
boşaltmanın bir yetki olduğu kadar bir sorumluluk da olduğunu; çünkü boşaltılan köylerde yaşayan
insanların iskanının sağlanması gerektiğini; fakat boşaltılan köyler için devletin ve görevlilerin
böyle bir kaygılarının olmadığını; boşaltma yetkisinin kullanıldığını, ancak yetkinin getirdiği so
rumlulukların yerine getirilmediğini; kendilerinin herhangi bir sorumluluğu olmadığı halde bu in
sanların iskan ve istihdamı için projeler hazırladıklarını, fakat ellerinde yetkili merci tarafından ve
rilmiş boşaltma onayının bulunmaması yüzünden sıkıntı çektiklerini; köyler boşaltıldıktan sonra
köylülerin kaderine terkedildiğini; bir koordinasyon bulunmadığını; genelde kendilerinin boşaltma
anında veya boşaltmadan hemen sonra muhtarın veya vatandaşın "sayın valim köyümüzü boşaltı
yorlar" şeklindeki telefonlarıyla bilgi sahibi olduklarını; kim boşaltıyor? niye boşaltıyor? şeklinde
ki sorularına hiç kimsenin sahip çıkmadığını; bunların boşaltılmış, hatta yakılmış, enkazı kalmış
köyler olduğunu; vatandaşların "köyümüzü yaktılar" şeklinde başvurularının yaygın olmadığını,
resmi makamlara "bizim köyümüzü yaktılar" demediklerini, belki "bizim köyümüzü boşalttılar"
diyebileceklerini; yakanlara da çoğu zaman "üniformalı" dediklerini, "üniformalı insanlar geldiler,
bize süre verdiler, beş dakika, on dakika, ondan sonra biz ne kurtarabil i rsek; sonra yaktılar" gibi
beyanlarının olduğunu,
Bölge valisine tanınan bu yetkinin devredilemeyecek yetkilerden olduğunu, köylerin sadece
örgüt baskısıyla boşalmış olmasının mümkün olmadığını, bunun gerçeğe aykırı olduğunu, köy boTürkiye Büyük Millet Meclisi
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_ 14 şaltmalarının güvenlik güçlerinin veya devlet yetkililerinin bilgisi altında veya talimatı altında ger
çekleştirilmiş olacağını, yetkili merciin kararı olmadan boşaltılmış köy varsa karar verme yetkisi
taşıyan kişilerin bunda sorumluluklarının olduğunu, yetkisiz tasarrufta bulunanlar hakkında işlem
yapmaları gerektiğini, ancak hiç kimse hakkında bu amaçla bir soruşturma açılmadığını,
beyan etmiştir. (EK: 1, S:204-218)
3.2.2. Tunceli Belediye Başkanı Mazlum ASLAN;
Tunceli'nin 374 köyünün % 70-80'inin boşalmış olduğunu, dolu olan köylerde de üç beş yaş
lı insanın kaldığını; 1994 yılı Eylül ayından itibaren Tunceli'de meydana gelen şiddetli çatışma ve
operasyonlar sonucu bütün köylerin-özellikle Hozat, Nazimiye, Pülümür başta olmak üzere-boşaltıldığını; merkeze yakın üç beş tane köy ve mezra kaldığını; bu köylerin hemen hemen hepsinde,
bir saat içinde insanlara kendi ziynet eşyaları dahil alma fırsatı bırakılmadığını, arkasından yakıl
dığını ve terör örgütünün gerekçe gösterildiğini; bunun herkes tarafından'bilindiğini, yakılan köy
lerde vatandaşların ancak ilçe merkezlerine, canlarını kurtarmak düşüncesiyle kaçtıklarını; ilçe ve
il merkezinde sığınacak, kaçacak yerleri olmayanların da Tunceli dışına itildiğini, Mersin başta ol
mak üzere, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi illere büyük göçler yaşandığını, beyan etmiştir.(EK: 1, S: 187-202)
3.2.3. OHAL eski Valisi Ünal ERKAN: (21.02.1992 - 01.11.1995 dönemi)
Bölge Valiliği döneminde köy boşaltma talebiyle karşılaşmadığını ve bu yetkiyi kullanmadı
ğını; insanların yerleşim yerlerini terketmelerinin bir nedeninin, terörün sebebiyet verdiği güven
sizlik ortamının olduğunu; kırsal alanın teröristlerin barınmasına müsait olduğunu; teröristlerin
köyleri, özellikle mezraları hedef aldığım; köy boşaltmaların teröristlerin etkisiyle olduğunu; terö
ristler kırsal alanda olduğu için, buraların operasyon alanı olduğunu, buralarda operasyon olunca
vatandaşların tabiatıyla rahatsız olduklarını, "seni burdan kim götürdü?" diye sorduğunuzda "dev
let götürdü" diyenin de olabileceğini, "teröristler götürdü" diyemiyeceğini, çünkü öyle derse terö
ristlerin gelip canını okuyacağını düşündüğünü; göçün sebebinin terör örgütünün mevcudiyetinin
verdiği rahatsızlık olduğunu; 1984 öncesi köy boşaltma olmadığını, çünkü o zaman terörist bulun
madığını; bu insanların ekonomik şartlar nedeniyle de göç ettiğini, kiminin isteyerek, fakat çoğun
luğun istekleri dışında göç ettiğini; göç edenlere ilişkin rakamları sağlıklı bir şekilde tespit edebil
me imkanının olmadığını; göç edenlerin sahipsiz bırakılmadığını,
Göç eden insanlar genelde göç ettikleri alana yakın alanlardaki akrabalarının yanına gittikleri,
ikinci olarak daha uzaktaki akrabalarının yanlarına gittikleri, 320.000 nüfusun aşağı yukarı 200225 bin kadarının Güneydoğu Anadolunun şehirlerine ve ilçelerine göç ettiğini zaman içinde bun
ların bazılarının ekonomik imkanlarıyla gittikleri yerlere yerleştiklerini; bazılarının da devletin im
kanlarıyla yerleştiklerini; devlet olarak şuraya yerleşmek istiyorum diyene yardım ettiklerini ancak
bunların ekonomik imkanlarının en azından yaşamlarını sürdürecek ölçüye getirecek konut, yiye
cek, giyecek ihtiyacının karşılanması dışında süreklilik arzeden bir ekonomik imkan sağlanamadı
ğını; kendi döneminde 7 bine yakın konut yapıldığını, hiç kimsenin zorla bir yere yerleştirilmedi
ğini, nereye yerleşmek istiyorsa bunu temin etmek için aşağı yukarı % 50'si Şırnak bölgesine ve
diğerleri Diyarbakır, Bingöl ve diğer illere 40-50'li paketler halinde malzeme, teknik yardım yapıl
mak suretiyle kendi emeğini kullanarak ve kendi ekonomik imkanını katarak bu konutlar yapıldı
ğını; mesela Bingöl'ün Genç ilçesinde 200, Bingölde 50, Diyarbakır merkezde 500, Kulp'ta 120,
Şırnak'ta ağırlığı Kumçatı'da olmak üzere, 3000-3500 konut yapıldığını
beyan etmiştir. (EK: 1, S: 220-234)
3.2.4. OHAL Eski Valisi Necati ÇETİNKAYA: (17.08.1991 - 29.01.1992 dönemi)
Bu sorunun birinci nedeninin güvenlik olduğunu, köylü kendini, güvende hissetmiyorsa de
vamlı terör örgütünün hedefi durumunda oluyorsa, her an bir baskıya maruz kalıyorsa göç etmek
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- 15 için kendisinin istekli olacağını; bir de, güvenlik mülahazasıyla devlet onun orada kalmasının ha
yatı açısından tehlike arzedeceğini düşünerek, onu başka yere göç ettirmiş olduğunu beyan etmiş
tir. (EK: 1, S: 180-185)
3.2.5. Emnivct Genci Müdürü ve OHAL Eski Valisi Necati BİLİCAN; ( OHAL Valiliği
Dönemi 12.04.1996 - 24.07.1997)
Devletin o bölgedeki insanları rahatsız etme gibi bir düşüncesinin olmadığını, bölgenin çok
dağınık bir yerleşim yapısına sahip olduğunu, köylerin ve küçük mezraların dağın başında güven
lik kuvvetlerinden uzakta olduğunu; 1980'li yıllara kadar orada huzur içinde hayvancılıkla geçimi
ni sağladığını, hiç kimsenin o zamana kadar bu insanları köylerini terketmeye mecbur hissetmedi
ğini, ancak 1984'den sonra olayın değiştiğini, silahlı hareket başlayınca huzursuzluğun başladığı
nı; Devletin buna karşı mezraları tek tek korumakta zorluk çektiğini, hepsine yeterli karakol açıp
tehlikeden koruma imkanı'bulamadığını, zaman zaman onlara devletin koruyabileceği yerlere gel
melerini, böylece onlara zarar vermeden örgütle mücadele etmek istediğini; gizli şekilde örgüte
yardım ve yataklık eden köylerin olduğunu, örgütün bu köylerden memnun olduğunu, gitmesini de
istemediğini; devlet örgütle mücadele ederken vatandaşın ne yapacağını bilemediğini, bu mecburi
yetler altında, devlet de, köylülerin yaşam şartlarını başka yerde temin etme düşüncesi oluştuğunu;
bunun zor kullanma olmadığını, oradan çek git düşüncesinin olmadığını; kendisinin OHAL valisi
ne verilen köy boşaltma yetkisini kullanmadığını; zaman zaman bu şekilde taleplerin geldiğini, an
cak bu insanların yerleştirilmesinde ve ihtiyaçlarının karşılanmasında sıkıntı çekildiğini beyan et
miştir. (EK: 1, S:74^86)
3.2.6. OHAL Eski Valisi Havri KOZAKÇIOĞLU: (12.01.1987 - 02.08.1991 dönemi)
OHAL Valiliği yaptığı yıllarda PKK'nın elinde henüz ağır silahlar bulunmadığını, Körfez Sa
vaşı sırasında Saddam yönetiminin Kuzey Irak'tan çekilmesi sırasında Irak ordusunun ağır silahla
rının PKK'nın eline geçtiğini; kendi döneminde terör örgütünün saldırısına uğrayan köylüleri, ken
di evini yapana yardım metoduyla, müsait yerlere yerleştirdiklerini, Şenova'daki Babatları bu şe
kilde Şırnak-Cizre arasındaki Kumçatı'ya yerleştirdiklerini, bunun dışında köy kaldırma olayının
olmadığını beyan etmiştir.
O dönemde hiç köy boşalttınız mı ? sorusuna, Sn. Kozakçıoğlu, "Hayır, o yetkiyi kullanma
dım" cevabını vermiştir.
Hayri KOZAKÇIOĞLU diğer görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir:
"Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Kurulması Hakkındaki 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, bölge valisine bir hayli yetkiler vermiş; mesela, bölge dışına çıkarma; ben, mesela bu yetkimi
hiç kullanmadım; ben, hiçbir zaman jandarma devlet anlayışında değilim; ben, jandarma devlet an
layışının geçtiği ve jandarma devlet anlayışının menfi tedbirler içerdiğini düşünüyorum; buna kar
şılık ben, müsbet tedbirler alınması gerektiğine inanırım devlet olarak". (EK: 1, S: 112-126)
3.2.7. Kumçatı Belediye Başkanı Osman Demir;
Göç nedeniyle Kumçatı ilçesinin nüfusunun 2.130'dan 11.000 civarına çıktığını; kasabaya 7
köy, 9 mezranın gelip yerleştiğini; köylülerin terör nedeniyle, operasyonlar nedeniyle köylerini bı
raktığını. Devletin bazı kişilere konut için demir, çimento verdiğini, fakat bazılarına hiç yardım et
mediğini, Belediyeye devletten herhangi bir yardım gelmediğini beyan etmiştir. (EK: 1, S:2-8)
3.2.8. Komisyonumuzun Diyarbakır İlinde 25.07.1997 tarihinde yaptığı inceleme-araştırma
gezisinde dinlediği;
a. Bir köy muhtarı; (Kulp İlçesi)
1990 yılı 5 Mayıs günü terör örgütünden bir grubun köyü bastığını, 8 evi yaktıklarını ve 7 ki
şiyi katlettiklerini, bir genci de kaçırdıklarını, köyde karakol olmadığı için köyden göç ettiklerini,
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köylerden bazılarının Kulp ilçe merkezinde kaldığını, bazılarının Diyarbakır ve Adana'ya gittikle
rini ve oralarda perişan olduklarını, (EK: 1, S:293)

b. Başka bir köy muhtarn (Kulp ilçesi)
Köylerinde 45 korucu olduğunu, köylerinde 20 den fazla şehit verdiklerini, silah seslerine ço
luk çocuk dayanamadıklarını, terörün iki taraflı vurduğunu, bu nedenle göç ettiklerini; köylerinde
ipekçilik, hayvancılık, tütüncülük yapıldığını, göç edenlerin Diyarbakır'a gittiklerini, fakat giden
lerin çok zorluklar içinde bulunduklarını, (EK: 1, S: 301-302)
c. Başka bir köv muhtarı; (Kulp İlçesi)
20.11.1993 tarihinde silah almaya zorlandıklarını, köylerinin dağ başında olduğundan başede-v
meyeceklerini düşündüklerini; iki taraf arasında kaldıklarını ve köyü terketmek zorunda kaldıkla
rını; köy halkının Diyarbakır'a gittiğini, köy nüfusunun göçten önce 300 olduğunu, evlerin yakıl
mış ve yıkılmış olduğunu; Diyarbakır'a gidenlerin sokaklarda olduğunu, geçim sıkıntısı içinde ol
duklarını, (EK:l,S:301-302)

ç. Başka bir köy muhtarı; (Kulp İlçesi)
Göç etmeden önce köylerinde hayvancılık, ipekçilik, tütüncülük vs. yaptıklarını göç edenlerin
çoğunun Diyarbakır'a gittiğini, yarısının Kulp'ta kaldığını, gidip gelenlerle görüştüklerini, giden
lerin daha çok zorluk çektiklerini, (EK: 1, S:301)

d. flamyah köyünden bir vatandaş; (Kulp İlçesi)
Ailesinden annesi ve eşinin teröristlerce öldürüldüğünü, köyde sadece korucuların kaldığını,
(EK:1,S:302)

e. İnkaya Köyünden bir vatandaş; (Kulp İlçesi)
Bir gece teröristlerin köylüyü camiye doldurup, tüm evleri yaktıklarını, sonra köye geri dön
mek için gittiklerinde mayına bastıklarını, iki korucu, muhtar ve bir vatandaşın şehit olduğunu, as
kerlerle beraber köyde 6 adet mayın çıkarttıklarını, (EK: 1, S:303)
f. İslamköv'den bir vatandaş: (Kulp İlçesi)
Köylerinin 1987 den beri terörden çok darbe yediğini, çareleri kalmadığı için köylerini boşalt
tıklarını, bazı köylülerin Kulp ilçe merkezine, bazılarının da Diyarbakır'a, bazılarının da değişik şe
hirlere gittiğini, perişan olduklarını, (EK: 1, S:303)
beyan etmişlerdir.
g. Bir Köy muhtarı; (Ku)p İlççşj)
"Köy hayvancılıkla geçiniyordu, arazi olarak az verimli. Arıcılık da vardı. Cevizimiz vardı.
360 kovan balı bıraktı kaçtı köylümüz. Cevizlikler bazıları kurudu, bazıları duruyor" demiştir.
(EK: 1,S:293)

ğ. Kulp Jandarma Komutanı YabtFeramn?; KÜÇÜK
"Buradaki sorunların kaynağının, bizim değiştiremeyeceğimiz bir sorun, araziye bağlıyorum,
tabiat şartlarına bağlıyorum. Ekonomik sorunları giderebilirsek, köyüne dönmek isteyen insanların,
köyünde daha mutlu olacağını biliyorum. Şu anda dönememesinin sebebi de, çektikleri sıkıntılar
dır, benden önceki dönemi söylüyorum, iki gün önce de birisi mayına basmış, dün gece 5 vatandaş
kaçırıldı. Bu insanlar öyle ya da böyle, sıkıntı çekmişler, çekiyorlar. Biz de bir anda bıçak gibi ke
semiyoruz. Ekonomik tedbirlerle bu insanları kalkındırarak bunlara huzur sağlanabilir düşüncesin
deyim." demiştir.(EK: 1, S: 295-296)

h. Diyarbakır Azmyc Mahallesi muhtarı;
Bazı sebeplerle göç olduğunu, bu kişilerin terör tarafında ya da devlet tarafında olabileceğini;
Aziziye Mahallesinin nüfusunun 10 binden 36 bine yaklaştığını, Kulp ve Lice'nin köylerinden can
güvenliği nedeniyle geldiklerini burada iş olmadığını; resmi kayıtlarda kaç kişinin olduğu, ikamet
gah isteseler doğru bir şekilde kayıtlarından kaç kişiye ikamet senedi verebileceği sorulduğunda,
defterinin ve kayıtların olmadığını, (EK: 1, S:314)
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Burasının biraz sakin bir mahalle olduğu için can güvenliği olduğu için geldiklerini, burasının ge
cekondu olduğunu, çok kişilerin bir ekmek bile alamadığını, acılar çektiklerini, bu kişilere iş bu
lunmasını rica ettiklerini, Aziziye, Güldoğan ve Cumhuriyet Mahallelerine yardımcı olunmasını is
tediklerini, (EK: 1, S:313)
i. Lice Bavrı Köyünden bir vatandaş;
Hangi şartlarla dönersiniz bunun koşullan ne olmalı sorusuna karşılık; dönmek istediklerini,
devlet yardım etmezse gidemeyeceklerini, güvenlik olmadan olmayacağını, ev yapılırsa gidecekle
rini, ahır gerektiğini önceden hayvancılık yaptıklarını ve bostan ektiklerini, (EK:1, S:310)
beyan etmişlerdir.

j . Lice İlçesinden bir esnaf;
"Biz bu PKK ile ne kadar yaşayacağız? Köyümüze ne zaman döneceğiz? Korucu olan da ra
hat değildir, olmayan da. Bizi rahatlatmak için silahı bitirin. Silah olan yerde hayat olmaz. Kanı
durduramazsanız hiç bir şey yapamazsınız. Biz 15 yıldır silah altındayız. Daha dün gece, önceki
gece akşam saat 9'da bütün çoluk çocuk ağlamaya başladı." (EK: 1, S:310)
k. RP Lice İlçe Başkanı Vahdettin AKAN;
"Şimdi 10 nüfus buradayım. 3-4 aileyim. 4 ev olarak bir barakada yaşıyoruz. Benden kirada
almıyorlar. Böyle yaşıyorum." EK: 1, S:311)
1. Lice İlçesinden bir köylü vatandaş;
"Bir köy olarak zaten idare edemeyen köylüler, bir kaç köyle bir araya gelirse yapamazlar.
Bunların hayvanları, birbirlerinin yerine girerlerse niza çıkar. Her köy kendi merasını kullanmak
ister. Herkes de böyle biliyor."(EK: 1, S:311)
demişlerdir.
m. Lice İlçesinden bir kövlü vatandaş;
"Evleri yakılan, zarara uğrayanların zararlarının karşılanması için bir yere başvurup vurmadık
ları, zararlarının karşılanıp karşılanmadığı sorusuna şu cevabı vermiştir:"Mahkemeye verdim ben,
evraklarımın hepsi Halk Bankasındadır. Bize kredi vermediler, bir kaç kişi birleşin öyle alın dedi
ler. Olmadı, alamadık. Lice'de 350 dükkan, 400 konut yanmıştır. Kimse 5 kuruş almamıştır."
(EK:1,S:311)
n. Diyarbakır İli Aziziye Mahallesinde Lice İlçesinin bir köyünden göç ederek gelip yer
leşen bir vatandaş Komisyonun evine yaptığı ziyarette; 1993 yılında terör nedeniyle göç ettiği
ni, 300 hanelik köyün tamamen boşaldığını, evlerinin yakıldığını, sadece caminin ayakta kaldığını,
can güvenliği olursa köyüne geri dönmek istediğini, (EK: 1, S:314)
o. Kulp İlçesinden gelen başka bir köylü; köyünün yakılması üzerine buraya göç ettiğini,
(EK:1,S:315)
ö. Dicle mahallesinden Dicle İlçesi Kclekçi köyü eski muhtarı;
Güvenlik nedeniyle 1992 tarihinde köylerinden göç ettiklerini, canlarını zor kurtardıklarını,
bizzat askeriyenin gelip köylerini yaktığını, çok kötü durumda olduklarını; kimsenin kendilerini
aramadığını, burada durumlarının iyi olmadığını, canlarını ancak kurtarabildiklerini, mallarından
ve köylerinden olduklarını, köylerinin yasak bölge ilan edildiğini, köylerine serbestçe gidemedik
lerini, mümkün olunsa köylerine geri dönmek istediklerini; devlet tarafından kendilerine kesinlikle
yardım edilmediğini, çocuklarından kayıt olanların İlkokula gidebildiğini, köylerine gitmek iste
diklerini ancak gidemediklerini, engellendiklerini; köye dönmek için temsilci olarak bizzat uğraş- x
tığını, Valiliğe, Garnizon Komutanlığına, Asayiş Komutanlığına, Kaymakamlığa bir çok defalar
müracatta bulunduğunu,'aldığı cevapların hep menfi olduğunu; di şardaki adamların köylerinden 6
kişiyi şehit ettiklerini, yetimlerinin kaldığını; bizzat askeriyenin gelip köylerini yaktığını, yardım
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sinin 8 kişinin evinin yakıldığını kabul edip bunlara hak tanıdığını 150 evin çatışma nedeniyle ol
duğuna karar verdiğini", (EK: 1, S:315-316) •
beyan etmişlerdir.
p. 25.07.1997 tarihinde Komisyonun Diyarbakır İl Özel İdaresinde dinlediği kişilerden
Lice İlçesinden bir Köv Muhtarı: 1993 yılından beri köylerinin boşalmış olduğunu, evlerinin, or
manlarının ve bahçelerinin yandığını, köylülerin Diyarbakır, Mersin, Adana illerine dağıldıklarını,
(EK:1,S:336)
r. Bingöl ili Genç ilçesinden bir Köv Muhtarı: 20 seneden beri muhtar olduğunu, köyleri
nin 1994 yılında yakıldığını, köylülerin % 80'inin Diyarbakır'a, diğerlerinin Adana ve Bingöl'e
yerleştiklerini, bugüne kadar devlete yaptıkları müracata cevap verilmediğini, vatandaşa karşı mah
cup olduğunu, üzüldüğünü, devletin ilgi göstermediğini, (EK: 1, S: 337)
s. Ulucak kövü Çiftlik mezrasından bir vatandaş: 5 mahallenin 300 hanenin üzerindeki köy
lerinin 1993 yılından itibaren devlet tarafından boşaltıldığını; kendilerine Beşyüzevlerden 80'e ya
kın yer verildiğini, diğerlerinin Türkiyenin muhtelif yerlerine dağıldığını ve hepsinin perişan durum
da olduklarını, aç ve işsiz olduklarını, Meclisin bu insanları niçin düşünmediğini, (EK: 1, S:337-338)
ş. Bir köv muhtarı; Köylerinin 1993 yılında boşaldığını, 400 ailenin göç ettiğini, hepsinin
açıkta olduklarını, yardım almadıklarını, mağdur olduklarını, kuru ekmek alamayan insanlar oldu
ğunu, kazma kürekle karın doymadığını, iş olmadığını, köylerine geri dönmek istediklerini, ancak
köylerinin harap olduğunu, (EK: 1, S: 340)
t. Hani ilçesinden bir köy muhtarı; 320 haneli köylerinde oturulacak hal olmadığını, köyle
rinin harap olduğunu, (EK: 1, S:341)
u. Bir köy muhtarı: 1993 yılında köylerinin boşaldığını ve tek bir hanenin kalmadığını Mer
sin, İzmir Diyarbakır'a dağıldıklarını, sorunlarının malum olduğunu, komisyondan yardımcı olma
sını beklediklerini, (EK: 1, S:341)
ü. Bir vatandaş; 150-200 hanelik köylerinin dağıldığını, işsiz ve aç bir şekilde şehirlere da
ğıldıklarını, yardım beklediklerini, (EK: 1, S:341)
beyan etmişlerdir.
3.2.9. Komisyonun Diyarbakır Fatihpaşa Mahallesindeki gezisinde şunlar tesbit edilmiştir:
a. Recep ÖZALTIN 3 aile, 26 çocukla beraber yaşadığı bir oda bir salondan ibaret, mutfak ve
tuvalet aynı mekanda olan evine girildi, kendilerinin Dicle Kelekçi köyünden geldiği öğrenildi.
b. Ağa Ünal'ın evi görüldü. Kelekçi Köyünden göç ettiğini, 5 senedir aynı evde olduğunu söyle
di. Bir oda ve bir salon evinde 8 kişi ile birlikte yaşadığı, yağmura karşı bir önlemi olmadığı görüldü.
c. Yusuf Oz'iin evi görüldü: bir odalık evde, bir hanımı ve 5 çocuğu ile yaşadığı öğrenildi.
d. Hüseyin Ceviz'in evi görüldü. Kelekçi Köyünden geldiği, bir odalık evde, iki kızına, kom
şularının hayrına bakmasıyla yaşadığı öğrenildi.
e. Sadık Göç'ün evi görüldü. Kelekçi Köyünden geldiğini, 4 yıldır'burada, 9 çocuk, karısı ve
kendisiyle birlikte üç kişilik de yakınlarıyla beraber yaşadığını söyledi. Kendisine 500 evlerde bir
ev çıktığını, ama dağıtımda evin kendisine verilmediğini belirtti. (Bu arada çocuklar, evde bulunan
çalı çırpının altında yılan ve akrep olduğunu söylediler)
f. Zeynep Karagöz'ün evi gezildi. 7 kişiyle tek göz evde yaşadığını, bu evde akrep ve yılan ol
duğunu, korktuğunu söyledi. (EK: 1, S:317-318)
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g. Van İl Genel Meclis Üvesi Rıza ERTAŞ:

-

"Köylerimiz terör nedeniyle boşaldı; ama, bunun yüzde 80'ini devlet boşalttı, yüzde 20'sini
teröristler boşalttı, ben bu olayları yaşadım. Benim köyüm, Mahmut Yılbaş Vali iken boşaltıldı.
Teröristler, Topyıldız Köyünün 2 kilometre aşağısında yol kesip iki arabayı soyuyorlar. Benim öz
yeğenim Kurtval kod isimli Abdülkerim PKK'nın bu bölge sorumlusudur. Vali Bey beni çağırdı,
• bak sen İl Genel Meclisi üyesisisin, bir daha böyle şeyler duymayayım dedi. Vali, köyde 20 koru
cu vardı dedi.
Rıza bey; ben bunu kabul etmem, dedi. Rıza bey, bunlar silahlarını bıraksınlar dedi. Silahla
rı siz verdiniz, geri istiyorsanız veririz dedik ve ertesi günü 20-30 kişi silahları teslim ettiler.Silahları teslim ettikten sonra aradan bir hafta geçmedi askerler köye gelmiş, hemen köyü boşaltın de
mişler. Boşaltmadığınız takdirde eşyalarınızla beraber yakacağız, isterseniz boşaltın isterseniz bo
şaltmayın diyorlar. Benim kendi evimi ilk önce kendi elleriyle yaktılar. Bin koyunluk yerimi yak
tılar. Evimin yanıbaşında cami vardı, yaktılar, ondan sonra başladılar köyü yakmaya.
Vali Yardımcısı Bestami Alkan Beye, bu köyün yakılmasıyla ilgili bir şikayetim olsun dedim.
Elime bir kağıt kalem verdi, durumu yazdım, köyü askerler yaktı dedim, o da dur dedi, onu yazma,
bu iyi olmaz dedi. Köyümü gündüz gözüyle yakmışlar, eşyaları da çıkaramamışlar dedim. Vali yar
dımcısı yok dedi, köyü teröristler yaktı diye yazacaksın dedi. Bana bu şekilde yazdırdı.
Köylüler Van'a geldi ve herkes kendine bir yer buldu. Bunlar 40 hane idi. Yaklaşık 300 kişi.
Benim bildiğime göre 26 köy boşaltılmıştır. Bu köylerin toplam nüfusu 5 bin kadardı, bu köylerin
çoklarını yaktılar, onlar da köylerini terk edip gittiler. Bu yakılan evleri Bolu'dan gelen askerler
yaktı. Benim kendi köyümü Yalıncak Nahiyesi Karakol Komutanı kendi eliyle yaktı.
Bu olaylardan sonra yani, köylerimizin yakılmasından sonra bizlere herhangi bir tazminat
ödenmedi. Çünkü bizler diyemiyoruz ki, evlerimizi askerler yaktı. Biz yakmadık teröristler yaktı
deniliyor" (EK: 1, S:58-61)
h. TMMOB Genel Başkanı Yavuz Önen'in (aynı zamanda İnsan Hakları Vakfı Başkanı) ko
misyona sunduğu Türkiye İnsan Hakları Raporunun (1995) boşaltılan köyler ve göçle ilgili kısmın
da şu beyanlara yer verilmiştir;
"Tunceli'nin Ovacık ve Hozat ilçelerde 1994 yılında boşaltılan köylerin muhtarları 20 ve 21
Mayıs günleri Ankara'da biraraya geldiler.
Tunceli'ye bağlı toplam 540 köy ve mezradan 350'sinin boşaltıldığının, boşaltılan köylerden
50'sinin de yakıldığının anlatıldığı toplantıda, uygulanan gıda ambargosu nedeniyle yöre halkının
açlıkla yüz yüze kaldığı, yayla yasağından dolayı bölgenin tek geçim kaynağı olan hayvancılığın bü
yük zarar gördüğü vurgulandı. Köy koruculuğunu kabul eden köylere gıda ambargosu ve yayla ya
sağı uygulanmadığının kaydedildiği toplanıtıda, bu durumun devletin çifte standartı olduğu belirtildi.
Toplantıya katılan 29 muhtar, dönemin Başbakan! Tansu Çiller'e bir mektup göndererek, za
rarlarının karşılanmasını ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması için önlem alınmasını
istedi. Köylerde evlerin ve hayvanların yakıldığının, köylülerin göçe zorlandığının ve insanların öl
dürüldüğü ifade edildi.
İlaveten, aynı raporda, özetle aşağıdaki hususlara da yer verilmiştir;
- 1995 yılında köy ve mezraların boşaltılmasına daha önceki yıllara göre önemli bir azalma ol
sa da devam edildi. Pek çok köyde evler yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi.
- İnsanlar göçe zorlandı. Baskılar, çoğu zaman köyde yaşayanlar köyü terk edene kadar sürdü.
1995 yılı başladığında Olağanüstü Hal Bölgesi ile çevresinde, köy koruculuğu uygulamasını kabul
edenler dışında, insanların yaşadığı köy ya da mezraya rastlanamaz oldu. Yapılan resmi açıklama
larda ise köylerin, "ekonomik sıkıntılar" ile "PKK'nın baskı ve saldırılan" nedeniyle boşaldığı ya
da yakıldığı savunuldu.
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ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine büyük zarar verdi. Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD)
tarafından 1994 yılında yapılan bir araştırmada köylerin boşaltılması ile ekili alan ve ormanların
yakılması sonucunda ortaya çıkan ekonomik kaybın 12 ile 13 trilyon lira arasında olduğu belirtil
di. Mardin ve Diyarbakır pilot bölge seçilerek yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; Mardin'de
371 bin 492 dekarlık tarım arazisi köyler.boşaldığı için işlenemez hale geldi; 115 bin 447 hektar
çayır ve meralık alan kullanım dışı kaldı; hububat ekili alanların 70 bin dekan yakıldı; 120 bin ağa
cın meyvesi toplanamadı; hayvancılıkta yüzde 31.2 oranında düşüş meydana geldi. Diyarbakır'da
ise hayvan sayısında yüzde 50, orman alanlarında da yüzde 60 oranında azalma oldu.
ı. Araştırma Önergesinin 03.06.1997 tarihinde TBMM'de görüşülmesi sırasında ANAP Gru
bu adına konuşan Şirnak Milletvekili Salih YILDIRIM boşaltılan köylerle ilgili görüşlerini şöyle
açıklamıştır:
1984-1990 yıllan arasındaki süreçte, köy boşalma ve göçün nedenlerine baktığımızda, terörün
etkinliğini hissettirdiğini bu süreçte görüyoruz ve göçün nedeni farklılaşmaya başlıyor. Göç, artık,
ihtiyari olmaktan çıkıyor, çoğu kez zorunlu hale geliyor. Öncelikli nedenler arasında: Geçim sıkın
tısı yüzde 43 oranında, kan davaları yüzde 6 oranında, bölgesel olaylar yüzde 4,5 oranında ve köy
yakılması nedeniyle göç yüzde 16 oranında karşımıza çıkmaktadır.
1990'dan sonraki dönemde ise, bölgesel olaylar yüzde 24, geçim sıkıntısı yüzde 18, kan dava
ları ise yüzde l oranında göç nedeni, köy boşalmasının nedeni olarak karşımızdadır.
PKK, karşısındaki güçlere ve yandaşlarına gözdağı vermek amacıyla yerleşim birimlerini bas
makta, boşaltmakta, onları tahrip etmektedir; hiçbir insani kuralla bağdaşmayan bu tavır, terörizm
den beklenen bir davranış biçimidir.
Köylerin korunamaması, köylülerin koruculuğu kabullenmemeleri ve PKK'ya yardım ettikle
ri iddiası, yerleşim birimlerinin boşalmasına neden olan bir diğer etkendir.
Komşu köylerin korucu olması nedeniyle iki ateş arasında kalma korkusu, yurttaşların, köyle
rini boşaltmasına neden olan bir diğer faktördür.
Faili meçhul cinayetler, adam kaçırma, olayları, tehditle para toplanması, gözaltına alınma ve
tutuklanma korkusu, köylümüzün göçüne sebep olan en önemli faktörlerden biridir.
Yaylaların, yasak ve korku nedeniyle kullanılamaması, tarımla uğraşmanın, çalışma güvenli
ğinin olmaması, can güvenliği nedeniyle, eğitim, sağlık, ulaşım gibi temel hizmetlerin yeterince
sağlanamaması, PKK'ya gideceği korkusuyla, kaygısıyla gıda ambargosunun uygulanılması, tarım
ve hayvancılıkta üretimin azalmasıyla, giderek yoksulluğun artması, yörede köy boşaltmalarının ve
göçün önemli nedenleri arasında sayılabilir.
i. Olağanüstü Hal Bölge Valisi Avdın ASLAN:

(02.09.1997'den buyana)

"Şunu açık söyleyeyim: Bölge valiliğinin tüm arşivini karıştırdım. Bölge valiliğinin yasal bir
emirle boşalttığı köy yoktur. Öncelikle bunu arz ederim. Yasalar köy boşaltma yetkisini bize veri
yor. Gerek 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, gerekse 285 ve 430 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameler Olağanüstü Hal Bölge Valisine güvenlik nedeniyle gerek duyduğunda köyleri boşalt
mayı veya o köylere giriş çıkışı yasaklamayı yasal bir yetki olarak vermiştir. (EK: 1, S:25)
j . 12.09.1995 tarihli Yeni Yüzyıl Gazetesinde dönemin Devlet Bakanı Alpan HACALOĞLU'nun;
"Tunceli'de Başçavuş düzeyindeki kişilerin bile, güvenliği gerekçe göstererek köy boşaltılma
sına karar verebildiğini öğrendim. Durumu valiye anlattığımda haberi olmadığını söyledi" beyan
larına yer verilmektedir.
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birimleri bunlara diyor ki, ya korucu olacaksın, ya da bu köyü terk edeceksiniz. Bitlisin bir sınır
köyü vardır, Alacabık diyorlar, o köylere her gün baskı var, ya korucu olacaksınız, ya çıkacaksınız
şeklinde. İnsanlar zaten orada bir yaşam savaşı veriyorlar, silah alıp da kendilerini nasıl koruyacak
lar? Birçok insan bu yüzden köyden göç edip gittiler.
3 Kasım 1992 tarihinde benim köyümde bir mezra var Alan diye bir yer, o köy boşaltıldı, ina
nır mısınız o insanlar bana geldiler, ben gittim, o köyün çoluğunun çocuğunun yediği dayakları gö
rünce bir insan olarak ben utandım. Şu anda onların evleri burada Doğumevinin üstündedir, bir göz
bulmuşlar o gözde 20-30 kişi yaşıyorlar. Yani, bu insanlık dramına bir son verilmesi gerekir.
k. İnsan Hakları Derneği'nce hazırlanan HAB1TAT II raporunda konunun insan haklan ile il
gili boyutu hakkında şu ifadelere yer verilmiştir;
"Köyleri boşaltılacak olanlar belirli bir bölgede yaşayan ve etnik kökeni belli insanlardır. Köy
boşaltma aynı zamanda bir inkar politikasıyla birlikte yürütülmektedir. Köylerin boşaltılması bir
halka ait kültürel ve tarihi değerlerin de yok edilmesini, tahrip edilmesini beraberinde getirmiştir.
Köy boşaltmalarını uygulayan OHAL valileri, OHAL Kanunu'nun kendilerine verdiği yetkiyi kul
landıklarını hiç bir zaman açıklayamadılar. Bugüne değin köy boşaltmalar ile ilgili resmi açıklama
lar hep "terör nedeniyle köylerini terkedenler" biçiminde oldu.
2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 9/a maddesi, "belli yerleşim yerlerini boşaltmak" şeklin
de bir tedbirden ve 11. madde de 9. maddeye gönderme ile yerleşim yerlerinin boşaltılması tedbi
rinden söz etmektedir. 285 sayılı kanun hükmünde kararname ile (4/a maddesi) bu konuda Olağa
nüstü Hal Bölge Valisi yetkilendirilmiştir. Yasal durum böyle olmasına karşın, bugüne değin
OHAL valileri tek bir yerleşim alanının boşaltılmasının hukuksal sorumluluğunu dahi üstlenmemişlerdir. Zorla yerinden edilenlere ya da boşaltma işlemine tabi tuttukları köylülere tazminat öde
diklerini gösterir bir belge sunamadılar, açıklama yapamadılar.
v
Ortada TC yasalarına göre yapılmış bir kamulaştırma işlemi de yoktur. Topraklarını fiilen kul
lanamadıklarına göre mülkiyetten kaynaklı bir bedel de kendilerine ödenmemektedir.
Bu anlamda, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesine ek 1 No.'lu protokolün 2. maddesine de ay
kırı davranılmaktadır.
Zorla boşaltma politikasının uygulaması, aynı anda birden çok kesimin, insanların gelecekle
rini planlamalarına, bugünlerini güvenli yaşamalarına olanak tanımamaktadır.
Milyonlarca insanın devletin izlediği askeri politikalar sonucu güvenli ve sağlıklı barınak hak
kı ortadan kaldırılmıştır. Milyonlarca insanın temel insani ihtiyaçları olan sağlıklı, güvenilir ve sür
dürülebilir yerleşimi devlet eliyle engellenmiş, tüm hakların tehdit edildiği, riske sokulduğu bir or
tam yaratılmıştır.
Göç, bireylerin iradesi dışında meydana gelmiştir. Baskı ve şiddet politikaları, yaşanan çalış
ma ortamı göçü yaratmıştır. Dolayısıyla Kürt göçü, zengin,orta halli, yoksul dinlememiştir. Eski
göçenlerin sanayi merkezleri çevresinde kümelenmeleri, üretim faaliyeti içinde sınıfsal dönüşüme
uğramaları yeni göçenlerde görülmemektedir. Tersine Kürt kitleleri, akrabalık ilişkilerini de kulla
narak, daha çok güvenlik gerekçesiyle ilk buldukları şehre göçmektedirler. Göç kitlesel olduğun
dan, kahvehaneler işsizlerle doludur. Eski göçlerde bireysellik esastı. Oysa yeni göç sürecinde ol
gu kollektiftir ve toplumsal boyutludur. Devlet kurt kökenli yurttaşların köylerini zorla göç ettirir
ken, köylüleri de en çok sevdikleri ve en bağlı oldukları mülklerinden etmiştir. Özellikle ocağı sön
dürülmüş ve can havliyle kendini kente atan Kürt göçzedeleri, açlık ve sefalet içinde yaşamaktadır.
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bölgedeki kentlerde ve batı metropollerinde son derece sağlıklısz ve kötü yerleşim koşullarında ya
şamaya maruz bırakılmışlardır.
"Kürt kökenli yurttaşların yerleşim bölgelerinin insansızlaştırılması" politikası iki temel ne
denden kaynaklanmaktadır. Birincisi, devlet yetkilileri tarafından da defalarca dile getirildiği gibi,
PKK ile yürütülen mücadelenin kazanılabilmesinin ön koşulu olarak, bu örgütün her türlü lojistik
destekten yoksun bırakılmasını sağlamaktır. İkincisi ise, PKK'yle yürütülen mücadelede, sivil hal
kı da bu çatışmanın potansiyel tarafı olarak görme anlayışından kaynaklanmaktadır. Çağdaş devlet
ve insan hakları anlayışı ile taban tabana zıtlık teşkil eden bu yaklaşım sonucu çatışmanın faturası
sivil halka çıkarılmaktadır. Bu amaçla yürütülen ve sivil halkın büyük mağduriyetine neden olan
uygulamaların başında "koruculuk sistemi" gelmektedir. Koruculuğu kabul etmeyen sayısız kişi ve
aileler göçe zorlanmışlardır ve bu insanları göçe zorlamak amacıyla evleri, köyleri yakılıp yıkılmıştır.
Devletin, Silahlı illegal örgütün lojistik desteğini kesmek amacıyla uygulamaya koyduğu po
litikalar sonucu gerçekleştirdiği köy boşaltmalarda, devlet bizzat güvenlik güçleri eliyle uyguladı
ğı şiddet sonucu halkı göçe zorlamaktır.
Bölge insanının geçim kaynaklarını engellemenin başında "yayla yasağı" uygulaması gelmek
tedir. Yayla yasağı temel geçim kaynağı hayvancılık olan bölge halkının ekonomik yaşantısında
onarılmaz tahribata neden olmuştur. Bu yasak sonunda birçok aile göç etmek zorunda kalmıştır.
Ayrıca bölgede yürütülen ve süreklilik arzeden askeri operasyonlar sırasındaki bombardımanlar
yüzünden kırsal alana çıkmanın yarattığı risk nedeniyle tablaların işlenmemesi ve özellikle korucu
ların ekin yakma yada biçmeyi engelleme girişimleri tarımsal yaşamı felce uğratmıştır. Askeri bir
likler eliyle uygulanan "kısmi ambargo" da göç nedenleri arasındadır. Kırsal kesimdeki yerleşim
birimlerinin küçük ve dağınık olmalarından dolayı buralarda yaşayan sivil halkın PKK'ye karşı ko
runamadığı ileri sürülerekde, bu yerleşim birimleri devlet eliyle boşaltılmıştır.
Bu uygulama boşaltılan köylerin bir daha kullanılmamasını amaçlamaktadır. Ortak özellik,
boşaltılan birimlerin bir daha kullanılamaz hale gelecek şekilde yakılıp yıkılmasıdır.
Bu uygulama ile çevre değerleri, kültürel ve tarihi değerler ağır şekilde tahrip edilmektedir.
Göç olgusunun bulunduğu her yerde derme çatma gecekondular veya göç mahalleleri oluşmuş
bulunuyor. 3 bin kadar Mardinli ve Diyarbakırlı göçmen, İzmir'deki Gaziemir, Torbalı, Örenköy,
Kemalpaşa yakınlarına kurdukları çadırlarda yaşıyorlar. Savaş ve baskı politikasının vurduğu göçzedeleri, metropollerde arsa mafyası ve benzeri vurguncu şebekeler de bekliyor."
3.3. Zorunlu Göçün Yarattığı Sorunlar
a. Sağlık Sorunları:
1. Türkiye İnsan Haklan Vakfı, "Düşünce Özgürlüğü ve Göç" Raporunda
"Olağanüstü Hal Bölgesinde yaşanan iç göç ve yarattığı sorunların başında olağandışı bir böl
gede yaşamanın sağlık sisteminde yarattığı tahribatın yansımaları gelmektedir.
Hemen hemen tüm birimlerde sağlık çalışanı yetersizliği vardır. İlçe ve köylerde pek çok sağ
lık kuruluşu ya kapalıdır ya da hizmet sunamaz durumdadır.
Bu çerçevede; Bir doktorun ifadesi şu şekildedir. "Bölgede artık istatistikler alt üst olmuştur,
güvenilir istatistik yoktur. Ben örneğin cilt hastalıkları konusunda, yalnızca iki tür hastalık görüyo
rum. Bunlar toplu yaşamaktan doğan uyuz, bit ile psikojenik ve strese bağlı hastalıklardır. Yani is
tatistikler burada geçerli değildir. Bir kentimizde kapasitesinin iki ya da üç katının üstünde insan
var. İnsanlar birbirinin üstünde yaşamaktadırlar. Göçün getirdiği bir yığın bulaşıcı hastalık, kötü
koşullar vardır. Sağlık çok pahalı hekim sayısı da az. İlaç alıyor, muayene ücreti veriyor, bir yığın
insan ulaşamıyor sağlık hizmetlerine".
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rumu şu şekilde ifade edilmektedir;
"Bu hastalar içinde dikkate değer sayıda kadın bulunmaktadır. Kocaları çoğunlukla işsiz ya da
vasıfsız işçilerdir. Gerekli tedaviyi görecek ve ilaç alacak paraları olmadığı gibi yabancı ve erkek
doktorlara muayene olmaya karşı tutucudurlar. Sonuçta bu kadınlar ve çocukları aslında kolayca
tedavi edilebilecek olan bir çok hastalığa yakalanmaktadır. Ayrıca bu kadınların ulusal ve yerel nü
fus ortalamasının çok üstünde sayıda çocukları vardır. Çünkü doğum-kontrol yöntemleri ve doğum
kontrol araçları hakkında en ufak bilgileri yoktur. Bir çoğu tek odalı, tuvaleti ve banyosu olmayan
ilkel evlerde yaşamaktadır."(EK: 9.7.)
a. Diyarbakır Tabipler Odasının 1996 yılında yayınladığı "Güneydoğu'da İç Göç Tartışmala
rı ve Sağlık Boyutu" isimli raporda, bölgede ve Diyarbakır'da sağlık şartları özetle şu şekilde ifa
de edilmiştir. (EK: 9.6)
*
-"Bölgedeki olağanüstü koşulların olumsuz etkisi, sağlık hizmetlerinin tüm basamaklarında
gözlemlenmektedir. Sağlıklı yaşam hakkı bölgede unutturul muştur.
- Sağlığı olumsuz yönde etkiliyen başlıca nedenler şunlardır;
Aynı hanede iki-üç ailenin yaşaması, yaşanan şiddete bağlı olarak gelişen ruhsal bozukluklar,
iyi beslenmeme, yeterince ısınamama, temizlik koşullarına tam uyulmaması, içme suyunun yeter
siz ve pis olması, atık suların düzensiz tahliye edilmesi, katı atıkların rastgele atılması.
- Bütün bu nedenler var olan sağlıksız koşulları daha da arttırarak hastalıklara yol açmaktadır.
İnsanlar sağlık kuruluşlarına başvurup muayene olsa bile, yoksulluk nedeniyle ilaçlarını alama
maktadır. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda tedavinin yeterli olmaması bu hastalıkların taşıyıcılığını
artırmaktadır.
- Göç alan kentlerde kısa sürede ortaya çıkan aşırı nüfus artışı, işsizlik, yoksulluk ve olumsuz
çevre koşullan yakın bir gelecekte salgın hastalıkların patlak vermesine neden olabilecektir.
- Birinci basamak sağlık kuruluşları (sağlık evi - sağlık ocağı - dispanserler) hizmet verdiği nü
fusa hakim olamamakta, risk altındaki nüfusun sorunlarını saptay amam akta ve hizmetle ilgili de
ğerlendirmeleri yapamamaktadır.
- Son beş yılda sağlıkla ilgili veriler düzenli toplanmamakta ve saha çalışması yapılamamak
tadır.
- Koruyucu sağlık hizmetleri sunması gereken sağlık ocakları daha çok poliklinik hizmetleri
sunarak asıl hedefini gerçekleştirememektedir.
- Can güvenliği nedeniyle çevredeki acil hastaların merkeze yetiştirilmesinde gecelen zaman
zaman sorunlar yaşanmaktadır.
' - Temel sağlık hizmetlerinin çoğu asgari düzeyde verilmekte ve bundan en çok kadın ve ço
cuklar etkilenmektedir.
- İlçelerde koruyucu sağlık hizmetleri (aşılama, bebek, gebe takibi vb.) için köylere yapılacak
geziler tümüyle izine bağlıdır. İlçe yöneticileri güvenlik nedeniyle bu uygulamayı yapmaktadır. Bu
nedenle çoğu kez koruyucu sağlık hizmetleri yapılamamaktadır.
- Ana sağlığı açısından sorun vahimdir. Bölgede yüksek olan doğumların % 70'i sağlık perso
nelinin yardımı olmadan yapılmaktadır. Türkiye genelinde sağlık personeli yardımı olmaksızın ya
pılan doğumların oranı ise % 15 tir.
Sağlık çalışanları, hastalarının çoğunlukla Türkçe ve kendilerinin de Kürtçe bilmemesi nede
niyle yeterli derecede yararlı olamadıkları kanısındadır. Bu özellikle koruyucu sağlık hizmetlerin
de güçlüklere neden olmaktadır. (Aşılama, gebe, bebek eğitimi ve takibi gibi.)
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gerektiği durumlarda daha çok ayakta tedavi hizmetleri vermektedir. Bir kısım ilçe devlet hastane
leri ise kapalıdır. (Örneğin Lice Devlet Hastanesi)
- İl çevresinde vektör (sivrisinek, karasinek vb.) mücadelesi yapılmadığı için sıtma Diyarba
kır'da olağan hale gelmiştir. 1994 yılında Türkiye'de görülen sıtma vakalarının % 37'si Diyarba
kır'da, % 73'ü bölgede (Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak) de saptanmıştır.
- Çöp biriktirme yerlerinin uygunsuzluğu, kaçak et kesim yerleri, sayıları 1500 civarında olan
ahırlar, gübrelikler, eski çöp toplama merkezi, kanalizasyon şebekesinin olmadığı yerlerde açıkta
akan atık sular vektör kaynakları oluşturmaktadır.
- Özellikle Suriçi bölgesinde suya bazen kanalizasyon karışmakta ve şebekenin karmaşıklığı
nedeniyle suların kirliliği artmaktadır.
- İçme suyu ve kentsel altyapı yetersizliğinin olumsuz sonuçlan özellikle sindirim sistemi has
talıklarında (parazitoz, ishal, tifo, amipli dizanteri vb.) gözlemlenmektedir.
- Köylerini terk edip Diyarbakır'a yerleşenlerin sosyal güvencesi olmadığı için ilaç alımında
büyük sorunlar yaşanmaktadır.
- Bütün güneydoğu illerinde olduğu gibi, Diyarbakır'da bebek-çocuk ölümleri ülkenin öteki
kesimlerine göre oldukça yüksektir. 1990 verilerine göre Türkiye genelinde canlı doğan her bir be
bekten 60'ı ilk bir yıl içinde ölürken, Diyarbakır'da bu sayı binde 87 dir.
- Çocuklarda beslenme yetersizliğine bağlı olarak boy-kilo oranları olumsuzdur.
- Türkiye genelindeki sağlık personeli yardımı olmaksızın yapılan doğumların oranı %15 iken,
bölgede bu oran %70'dir.
3. İnsan Hakları Derneğince Yayınlanan İnsan Haklan Raporunda (1995), göç edenlerin so
runları ile ilgili şu ifadeler yer almıştır;
"Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak Tabip Odası Sekreteri Dr.Necdet İpekyüz ise yap
tıkları çalışmalar sonucunda, güvenlik görevlilerinin yanı sıra bölge halkının da strese dayalı çeşit
li rahatsızlıklara yakalandığını belirlediklerini söyledi. Çatışma ortamının bilimsel araştırma yap
mayı güçleştirdiğine dikkat çeken İpekyüz, "Hekim olarak yaptığımız gözlemler sonucu, sürekli
çatışma ortamının psikosomatik rahatsızlıkları körüklediğini saptadık. Çatışma ortamına bağlı ola
rak kadınlarda yoğun biçimde düzensiz adet kanamaları ve düşük tehditleri görülüyor. Çocuklarda
cilt döküntüleri, korku, panik, gece altına işeme, yetişkinlerde de yüz ve vücudun diğer bölgelerin
de nedensiz döküntüler, kaşıntı, egzama türü şikayetler çoğunlukta." dedi. Necdet İpekyüz şunları
söyledi:
"Bölgedeki sürekli gerilim ortamı kalp hastalıklarını arttırıyor. Kalp hastalıkları hipertansiyon
biçiminde kendisini gösteriyor. Hipertansiyon, özellikle ekonomik düzeyi yüksek insanlarda görü
lürken, bölgedeki insanlarda, beslenmeleri son derece kötü koşullarda olmasına karşın, yaşanan
gerginlikten dolayı bu şikayetler artmakta. Gastrointestinal şikayetler, mide ve bağırsak ülseri, is
hal, kabızlık sorunu, sürekli ekşime ve buna benzer psikosomatik rahatsızlıklar çok yaygın. Bu ra
hatsızlıkların tedavisi de olanaksız. Belki birkaç gün yararlı oluyorsunuz, ama ortam aynı kaldığı
için sonuç değişmiyor. Ben buradaki olayları suya atılan bir taşa benzetiyorum. Bu durum taşın hal
ka halka yayılması gibi, Ankara'yı, İzmir'i, İstanbul'u ve diğer illeri de etkiliyor. Bir tifo, hepatit
taşıyıcısı oralara gidip hastalığı başkalarına da bulaştırıyor ve bir sosyal uyumsuzluk doğuyor. Bu
da psikosomatik hastalıkları iyice arttırıyor. İnsanlarda ruhsal çöküntü var. Depresif duruma düş
müşler, içine kapanık, kimseye güvenmiyorlar. Koşullar değişmediği sürece tedavi olanaksız. Böl
gede ve Türkiye'de yaşanan çok sayıda insana rehabilitasyon uygulanması gerekiyor. Hepimizde
şovenist yapı gelişmiş, kin, şiddet yaygınlaşmış. Aslında toplumsal bir rehabilitasyona gereksinim
var."
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Uzmanlar, psikolojik yıkım yaşayan askerlerin büyük çoğunluğunun, tedavi görmeden toplum
içinde dolaştığına ve bunun potansiyel bir tehlike taşıdığına dikkat çektiler.
4. Bir grup hekimin yaptığı araştırmaya dayalı olarak, TMMOB'nce hazırlanan rapora göre,
"Diyarbakır ve Zorunlu Göç Grubundaki hanelerin %45'inden fazlasında tifo vakası görüldüğü be
lirtilirken, kolera, dizanteri vb ağır ateşli hastalıkların % 30 dolayında görüldüğü ortaya çıkmıştır."
5. Lice Kaymakamı Akgün Corav
Göçe maruz bırakılmış insanlarımızın sağlık sorunları ise içler acısıdır. Göç etmiş olan yurt
taşlarımızın yüzde 50'sinde çok ciddi sağlık sorunları vardır, yüzde 33'ünün ailesinde 0-5 yaş gru
bu ölüm görülmektedir ve Doğu ve Güneydoğu Anadoluda yaşayan çocukların yüzde 40'ında ge
lişme geriliği gözlenmektedir.
6. 26.07.1997 tarihli Milliyet Gazetesinde:
"Adana'nın Gül bahçe Mahallesi...
Tek oda, bir mutfak; toplam 30 metrekareyi geçmiyor. Genç bir kadın. Diyarbakır'ın Hazro İlçe
sinden gelmiş ve Türkçe bilmiyor. Elinde "Afrikalı" gürünümü veren hasta bir çocuk. Çocuğunu
doktora götürüp götürmediğini soruyoruz. Yanıt hem kısa hem net: Pere tüne(para yok)" ifadeleri
ne yer verilmektedir.
7. Kulp Belediye Başkanı Fahri Aydın:
"Altyapımız yok; hiç yok. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından 300'e yakın konut yapılmış,
Erkan Mahallesinde, çukurlar hep dışarıda, foseptik çukurları, neredeyse bu halkın hepsi koleraya
yakalanacak."(EK:l, S:297-300)
8. CHP Lice İlçe Başkanı:
"Koyun kesimi için veteriner hekim yok. İkincisi, 150 evler var, İmar İskan Bakanlığının yap
tığı, septik çukurları açıkta akıyor. Defalarca toplantılarda söyledik. Evvelki sene çocuklar tifo ol
du. Giden kaymakam iki sefer hasta oldu."(EK:l, S:306-307)
b. Eğitim Sorunları
TMMOB'ce yayınlanan "Bölgeiçi Zorunlu Göçten Kaynaklanan Toplumsal Sorunların Diyar
bakır Kenti Ölçeğinde Araştırılması" adlı çalışmada (1996), Diyarbakır ile ilgili bir araştırmaya atıf
yapılarak şu bilgilere yer verilmiştir;
"Araştırma bulgularına göre Diyarbakır nüfusunun % 15.21 'ini oluşturan 7-11 yaş grubunda
ki ilkokul çocuklarının ancak % 52.39'u okula gitmektedir. 12-18 yaş ortaöğretim çağı nüfusunun
okullaşma oranı ise % 34.26'dır. İlk ve ortaöğretim çağında olup da, okula gitmeyen çocukların
okullaşmama nedeni aile ekonomisine katkı için bir işte çalıştırılması değildir. Diyarbakır nüfusu
nun % 53.83'ü hiç bir yükümlülüğü olmaksızın boş gezmekte, ne öğrenim görmekte ne de çalışa1
cak bir iş bulabilmektedir. Aynı durum 19-24 yaş grubu için değerlendirildiğinde ise çağ nüfusu
nun % 72.84'ünün boş gezmesi ile tablo iyice kararmaktadır. Evlenme çağına gelmiş, sorumluluk
alabilecek yaş olgunluğuna erişmiş bu kesimin işsizliği, umutsuzluğu, perçinleşmekte, toplumsal
yapıyı sarsmaktadır."
Lice Kaymakamının vermiş olduğu bilgilere göre,
Halen yörede, 3.223 okul kapalıdır; 200 bin çocuk ilköğretimden yoksun haldedir, açık.olan
okullarda da eğitim standardı çok düşük, olanaklar ise çok sınırlıdır.
1995-96 eğitim yılında, bölgedeki 12 ilde, sınıf öğretmeni açığı 5567, branş öğretmeni açığı
4576 olmak üzere toplam öğretmen açığı 10143 olarak verilmekte idi (Tablo 4)
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- 2 6 TABLO: 4 BAZI İLLERİN 1995/1996 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE
ÖĞRETMEN İHTİYACI
İLLER

SINIF OGRETJ

fİ

BRANŞ ÖĞRETMENİ

TOPLAM

BATMAN

330

186

BİNGÖL

466

507

973

BİTLİS

715

-281

996

DİYARBAKIR

595

780

1 375

71

231

302

355

344

699

1279

787

2 066

MUŞ

649

448

1 097

SİİRT

452

318

770

ŞIRNAK

294

225

519

TUNCELİ

65

176

241

296

293

589

5 567

4 576

10 143

ELAZIĞ
HAKKARİ
MARDİN

VAN
TOPLAM

516

c- Göç Alan Kentlerin Sorunları
Yerleşim birimlerini terkeden insanlar en yakın bir ilçe merkezine ya da il merkezine, ya da
bölgedeki Diyarbakır, Van gibi büyük kentlere özellikle bir yakınları varsa onların yanma, yakın
ları yoksa park, garaj gibi yerlere ya da açık alanlara yerleşmişler, bazıları Mersin, Adana, Gazian
tep, İzmir, İstanbul gibi yerlere gitmişlerdir.
Göç alan kentlerde ne valilikler ne de belediyeler veya herhangi bir sivil toplum örgütü bir ka
yıt tutmamıştır. Bu yüzden kimin nereye göç ettiğini belirleme imkanı yoktur.
1. İnsan Hakları Raporunun (1995) "göç edenler" başlığı altında;
- "Göç edenlerin bir bölümü Diyarbakır, Van, Hakkari, Elazığ gibi bölgedeki yerleşim mer
kezlerine, bir bölümü de İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Adana gibi batıdaki şehirlere gitti. Di
yarbakır, Van, Adana ve Mersin'de, yerlerini yurtlarını bırakarak göç etmek zorunda kalan onbinlerce kişinin yaşadığı derme çatma mahalleler oluştuğu;
- Göç edenlerin büyük bölümü sağlıksız koşullarda yaşarken, göçün yarattığı ekonomik ve
sosyal sorunların boyutu her geçen gün daha da büyüdü. Evlerini, tarlalarını bırakarak göç etmek
zorunda kalan ya da zorla göç ettirilenlerin s'ayısı ile ilgili resmi açıklamalarda ise gerçeği yansıt
mayan çok düşük rakamlar yerilerek, olay gizlenmeye çalışıldığı,
belirtmektedir.
2. Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü
tarafından 1995 yılı sonunda hazırlanan, "GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) Bölgesi Nüfus Ha
reketleri" adlı raporda göç sorunu, göçün yoğunlaştığı iller ve göç edenlerin gittiği yerler konusu
na değinildi. Raporda, köylerden en çok göç veren kentlerin başında Olağanüstü Hal Bölgesi'ndeki illerin geldiği, Adana, İçel, İstanbul ve İzmir gibi kentlerin de en çok gidilen yerler olduğu be
lirtildi.
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Raporda, Adana ve Mersin'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden göç alan kentlerin
başında geldiği kaydedilirken, "Bunun en önemli nedeni, Adana ve Mersin'in bölgeye coğrafi ya
kınlığı ile bu kentlerin yaklaşık 50 yıldan beri mevsimlik işçilerin çalıştığı bir alan olmasıdır. Ada
na ve Mersin, mevsimlik işçilik yoluyla tanınıp bilinen bir alan olarak bölge insanı için, kalıcı gö
çün başlıca hedefi olarak görülmektedir;
değerlendirmesi yapılmaktadır.
3. Van Belediye Başkanı Aydın TALAY göç nedeniyle ortaya çıkan sorunları şu şekilde ifa
de etmiştir;
"Çok hızlı bir belediyecilik çalışması yapmamıza rağmen bunların dertlerine tercüman olamı
yoruz. Göç edenlerin oluşturduğu Yalım Erez Mahallesi ve Beyüzümü Köyü civarına asfalt yol,
altyapı, içme suyu temin edilememiştir. Çünkü bizim boyutlarımızı aşan bir maliyet arzetmektedir.
Göç durmuş da değildir, hala devam ediyor. Ayrıca şehirde korkunç bir işsizlik hüküm sürüyor.
Yerlisiyle göçmeniyle Van merkezinde 35 binin üzerinde işsiz vardır. Bunlar üç tekerlekli araba
yı kapıp sokağa fırlıyor, kaldırımı işgal ediyor. Zaten dar olan cadde ve sokakları işgal ediyor.
Van'da 7500'ün üzerinde bu arabalardan var. Bu insanların yaklaşan kış nedeniyle yakacak ihti
yaçları var. Belediye imkanlarıyla kısmen yardımcı oluyoruz. Fakat kömür fiyatları korkunç bir şe
kilde artmıştır.
Suç işleme oranı gittikçe artıyor. Köyünden kopup gelen, bir türlü yüzü gülmeyen bu insanlar,
eğer bu tedirgin durumdan kurtarılmazsa ne kendileri rahat edecek ne de bizim rahatımızı bıraka
caklar. Onun için şu anda büyük bir kaos yaşanıyor. Elektrik ve su parasını ödemedikleri gibi en
deks memurlarını dövüyorlar.
Şehirde korkunç bir yapılaşma var. Atatürk Ormanının eteklerinde tamamen çarpık yapılaş
mayla mantar gibi gecekondular türemiştir. Çarpık kentleşme nedeniyle şehrin altı üstüne gelmiş
vaziyette. Başta kanalizasyonumuz olmak üzere alt yapı üst yapı, su, yol, bütün belediyecilik hiz
meti tek kelimeyle felç olmuş durumda.
Korkunç bir şekilde ağaç ve fidan tahribatı var. Üç yıl içinde diktiğimiz 180 bin fidanın yarı
dan çoğu tahrip olmuştur.
Şehrin temizliği çok kötü bir örnek. Çöpleri poşete koymayı bırakın, sıvı atıkları bile yollara
saçıyorlar.
Göç edenler vilayetçe önce parklara yerleştirildiler. Başta Kültür Parkı olmak üzere Kurtuluş,
Dabbaoğlu Parkları çiçekleriyle fidanlarıyla baştan başa tahrip oldu." (EK:l,S:235-250)
4. Tunceli Belediye Başkanı Mazlum ASLAN karşılaştıkları sorunları şöyle izah etmiştir:
"Şehir merkezine gelen insanlarımıza el atabilecek bir kurum olarak belediyeler kaldı. Vatan
daşın sorunlarına, dertlerine çare bulmak zorunda kaldık. Belediyelerimize çok büyük yük getiril
di. Tunceli'nin 1990 nüfus sayımına göre 24.424 olan nüfusu, şu anda bizim tahminlerimize göre,
1997 yılı sonu itibariyle 40 bini aşmış durumdadır. Bu, nüfusun aşağı yukarı yüzde 80 artışını gös
teriyor. Bu da demektir ki, köylerden şehir merkezlerine çok büyük göç yığını başladı.
Köylülerin gelmesiyle birlikte, şehir merkezinde gıda ambargosu da başladı. Gıda ambargo
suyla birlikte, belirli günlerde il ve ilçe merkezlerine gitmek için, maalesef, ulaşım sorunu günde
me geldi. Şu anda, Tunceli Şehir Merkezi, Pülümür-Tunceli, Tunceli-Ovacık, Tunceli-Pertek bağ
lantıları, aşağı yukarı yok denecek kadardır; yani, ulaşım belirli günlerde verilebiliyor. Tunceli-Erzincan yolu, üzülerek söylüyorum, kapalı durumdadır.
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konvoy bulunabilirse, ulaşıma açıktır. Eğer, o gün konvoy olmazsa, askeri araç olmazsa, zırhlı
araçlar olmazsa vatandaşlarımızın Ovacık'tan Tunceli'ye gelmeleri veya Tunceli'den Ovacık'a git
mesi maalesef, mümkün değildir.
Tunceli'de bütün köy okulları kapalıdır, merkez hariç. Merkezden 3 kilometre uzakta bir ma
hallemiz var, o mahallemizde maalesef okul açtıramıyoruz. 180 hanelik, şu anda mevcut, merkeze
bağlı bir köy...
Yine, merkeze bağlı etrafında üç tane karakol olan bir köyümüz var; o, karakol olması dolayı
sıyla boşalmadı. 180 nüfuslu bir köy, bu köyde, yine, okullar kapalıdır. Tunceli'nin bu zor şartlar
da tarımı yok, sanayisi yok, hayvancılığı yok, sadece bir eğitim alarak geleceğini hazırlayabilme
olayı var. Eğitim de maalesef, elimizden alındı, okullarımız kapalı. Şehir merkezinde var olan okul
larımızda öğretmensizlik nedeniyle işlevini yitirmiş durumdadır.
Toplu Konut İdaresinin bizim sunmuş olduğumuz 600 ailelik toplukonut projesinin 1997 yılı
nın inşaat mevsimi zaten, geçti 1998 yılı başında inşaatının başlaması lazım, tüm bunlar da yetmiyor..
Projelerimiz, herşey hazır; yollarımız, altyapısını bile yapmışız, suyu getirmişiz; sadece konut
yapılacak. Bunlar yapılmış.
Bu bölgelerde köylerinden göç edip gelen hemşerilerimize işsizlik sigortası derhal gündeme
getirilmeli; hiç değilse, çocuğuna defter kalem alabilecek aylık bir geliri olmalıdır.
Bir mezar ziyareti var. Mezar ziyaretinde, törelerimize göre hemşerilerimiz mezarları ziyare
te gelirlerken yakın akrabaları gıda maddeleri getirirler. Bu bile karneye bağlandı. İki kasa elma ge
tirmek istiyorsa, bu yarım kasaya bir kasaya düşürülüyor.
Hemşerilerimizin merkez köylerinde buğday tarlası varsa, değirmene buğdayını götürmek is
tiyorsa; bu, değirmen olayı da şöyle: Diyelim ki 300-400 kilo buğdayı varsa, deniliyor ki sen 50 ki
losunu götür, öğüt, 25 gün veya bir ay onu ye, tükettikten sonra bir 50 ,100 kilo daha getir.
Şimdi, bende bir belge var. Deniliyor ki, 20 Ekim 1997 tarihinde saat 8.00-13.00 arası, Tun
celi Merkez, Karşılar ve Bekmez arasında odun toplamak için falancaya izin verilmiştir. Saat 8.0013.00 arası. Şimdi, Ovacık yolu üzerinde giderken, zaten saat 8.00'de çıkış veriliyor, kimlik kont
rolü, çıkış saat 9.00'u buluyor. Saat 13.00'te geri dönecek. Odununu veya meyve ağacını veya ce
vizini alabilmek için gideceği yer en az bir yarım saat yürümekle geçer."(EK:l,S: 187-202)
5. İnsan Hakları Vakfınca hazırlanan Düşünce Özgürlüğü ve Göç Raporunda (1994) "Göçün
Adana'da görünen yüzü" başlığı altında şu ifadelere yer verilmiştir;
Son bir yıl içinde Adana'ya göç etmek zorunda bırakılan Kürtlerin sayısı, 15-20 bin civarın
dadır.
Devletin göç edenlere yönelik politikaları öyle bir noktada ki, gelenler suçlu ve tahrik unsuru
olarak lanse edilmekte ve her hareketleri kontrol edilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle, Adana'ya
göç eden Kürtleri ciddi sorunlar beklemektedir.
Gelip yerleştikleri alanlar, hizmetin asgarisinin bile ulaşmadığı alanlardan oluşmaktadır. Ba
rınma, beslenme, sağlık ve eğitim olanakları hiç yok denecek noktadadır.
Tüm bu olumsuzluklara ilave olarak, göç edenlerin, metropollerde ucuz iş gücü olarak görül
meleri, sosyal güvenlikten yoksun bulunmaları, 10-12 saatlere varan çalışma saatleri, önemli insan
hakları ihlallerinden birisi olarak önümüzde durmaktadır."
6, Mazlum Der'in "Göç" adlı raporunda göç alan kentlerin sorunları ile ilgili olarak şu tesbitler yapılmıştır;
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tersiz olan şehirler, mantar gibi çoğalan gecekondularla baş edemiyorlar. Bu gecekonduların hiçbi
rinde altyapı yok. Suların kaçak alınması, kanalizasyon şebekesinin olmayışı, hem salgınhastalıklara neden oluyor, hem de şehrin kirlenmesine.
Elazığ, Adana ve Antalya'da yeni bir şehir oluşmuş. Adananın kuzeyi tamamen başka bir gö
rünümde. Diyarbakır'da 10 katlı gecekondular peydah olmuş. Kaçak olarak araziler üzerine yapı
lan on, oniki katlı binalar aynı zamanda mühendislik hatalarıyla dolu. Geçtiğimiz yıllarda çöken
apartmandan sonra bu yıl içinde bir çok apartman çökmüştür.
Diyarbakır'a gelen ve bütün ömrü boyunca biriktirdiği parayla bir ev almaya çalışan göçmen
ler hem arsa alırken, hem de ev yaptırırken büyük kazık yiyorlar. Adana'nın kuzey bölgelerinde
metre karesi onbin liradan satılan araziler göçmenlere yüzbin liradan satılıyor.
Sokaklar bir arabanın geçemeyeceği kadar dar. Evler birbirinin içine girmiş durumda, bir çok
şehirde. Buna bir de su, kanalizasyon ve elektrik sorunları eklenirse sorunun ne boyutlara ulaştığı
daha iyi anlaşılır."
7. TMMOB'ce yayınlanan "Bölgeiçi Zorunlu Göçten Kaynaklanan Toplumsal Sorunların Di
yarbakır Kenti Ölçeğinde Araştırılması" adlı Raporda (1996) göçün kentler üzerinde etkisi şu şe
kilde ifade edilmiştir;
"Diyarbakır kent merkezinde 1990-1996 sürecinde ortaya çıkan olağanüstü nüfus artışı istih
dam alanına çok daha acımasız bir şekilde yansımış, çalışan nüfus 11.071 kişi artarken, işsiz olup
iş arayanlar 266.122 kişi artmıştır.
1996 nüfus kestirimine göre ise kentin % 32.34'ü iş aramakta olup, bunun anlamı Diyarba
kır'da kundaktaki bebekten, 70'lik ihtiyara kadar sokakta göreceğiniz her üç kişiden birinin iş arı
yor durumda olmasıdır. Kaldı ki bu değerlendirmeye 1996 yılında Diyarbakır çalışan nüfusunun %
62.38'ini oluşturan, "günü birlik iş" adı altında amelelik, tablacılık, ayakkabı boyacalığı, vb. (mar
jinal işleri) iş edinenler dahil değildir.
Kenti giderek daha fazla yoksullaştıran ve çaresizliğini büyüten yukardaki istihdam tablosu,
kent sokaklarında gözlem amacı ile dolaşan her kişinin uzmanlık gerektirmeksizin farkedebileceği
bir tablodur.
Kırsal kesimden kendi iradeleri dışında kopup gelmiş, göç kararını almamış sadece uygulamış
olan insanlar Diyarbakır'ın bugünkü kent yaşamının değişmez bir parçası olarak, sokaklar, cadde
ler ve kahvehanelerde yerlerini almaktadırlar.
Kent merkezine taşınan insanlara, bir taraftan, konut ve yakın çevresi olanakları gibi kentsel
hizmetler geliştirilemediği ve istihdam sunulamadığı için göçe alınan insanlar, kentsel gelişme sü
recine entegre olamıyor, dahası kentsel gelişmeyi negatif etkiliyor; diğer taraftan da geride bırakı
lan kırsal potansiyelin yeniden üretim süreçlerinde kentsel ekonomilere eklenmesinin önü tıkanmış
oluyor.
Kırsal kesimden ve çevre kentlerden Diyarbakır'a yönelen göçün nicel ifadesi kent nüfusun
daki bu artışla sınırlı değildir. Diyarbakır, bir kısım göçmen için bir atlama noktası işlevi görmek
te ve ilk aşamada buraya gelen insanların bir bölümü birkaç gün ile bir kaç yıl arasında değişen sü
relerin sonunda batı illerinden birine (Adana, Mersin, Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul vb.) göç
mektedirler.
5 yıl içerisinde % 116 artan nüfusu ile kentsel fonksiyonlarını kaybetmiş, gereksinimleri kar
şılamaktan uzak bir hale dönüşmüş olan Diyarbakır için söylenebilece tek şey köyleşmedir.
"Zorunlu Göç"ün yarattığı boşluk önümüzdeki süreçte kendisini daha da fazla hissettirecek,
kırsal alanının geri beslemesinden yoksun kalan kent ekonomisi tıkanma noktasına gelecektir."
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- 30 8. Göç Alan Kentlerin Sorunlarını Şırnak Milletvekili Salih YILDIRIM şu şekilde dile getir
miştir:
"Zaten düzenli olmayan kentler, köy boşalmalarıyla daha da kalabalıklaşmakta, çarpık kent
leşme daha da artmaktadır. Altyapı yetersizliğıi, gecekondulaşma ve yoksulluk, kentleri köyleştir
mektedir. Köyleşen kentlerde sermaye ve beyin göçü artmakta, bu da sorunları büsbütün derinleş
tirmektedir. Öteden beri, sürgün yeri olarak adlandırılan bölgede, kamu görevlileri işbaşı yapma
mak veya bir an önce yöreyi terk etmek için çeşitli bahanelere başvurmaktadırlar. Yöreye tayin edi
lenlerin yüzde 60'ı göreve gitmemektedir. Yörede idare yüzde 90 vekaletle yönetilmektedir. Böy
lece, beyin göçüyle birlikte, kenti olumlu yönde değiştirilebilecek dinamikler giderek yok olmak
tadır."
9. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet BİLGÎN:
"Problemler bellidir. Ancak, acilen müdahale edilmesi lazım, çünkü 1.5 milyon nüfuslu Diyar
bakır'a hala suyu veriyor olamamamız, kanalizasyon şebekesinin olmayışı ve hijyenik açıdan bü
yük bir tehlike çanını çalıyor olması, hala Diyarbakır'da bir et kombinasının, bir kesimhanenin ol
maması nedeniyle sokaklarda, caddelerde sur duvarlarına asılarak, elektrik direklerine asılarak ya
pılan kesimlerin olması ciddi bir şekilde sağlığı tehdit ediyor olması, doğrusu insafa sığmaz.
Toplu konutla temasa geçtim ve bir arsamız var, işgal edilmişti, 250 dönümü gecekonducular
tarafından işgal edilmiş, kalanı da pamuk tarlası falan şeklinde işgaldeydi, aldık, yok pahasına on
lara verdik, yeter ki buraya bir hizmet gelsin diye. Toplu konut, 15 trilyon bugünün parasıyla para
harcadı, 2 bin konut için. Dile kolay yapıldı ama, gidin bir görün; yolu yok, paraşütle gidebilirsiniz.
Vilayet 500 ev yaptırdı deniliyor. 1-1.5 yılı geçti, sayın vali vekilim de burada. Acil Destek
Fonundan paralar geldi. Bir kısmını Köy Hizmetleri, Karayolları falan filan. Gidin bir görün, bir
çoğu çatlamış; her gün benden vidanjör istiyorlar; çünkü altyapısı yok. O kadar bağırdım, kimse
beni dinlemedi. Diyeceğim şu: yerel yönetimlere güvenmek zorundayız.(EK:l,S:263-280)
IV-BULGU VE VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşları
mızın sorunları ve alınması gereken tedbirlerin tesbiti amacıyla kurulan komisyonumuzun, sorunun
nedeni, boyutu ve sonuçlarını tesbit etmek için Diyarbakır, Şırnak, Van Mardin illerinde yaptığı in
celemeler, OHAL Bölge Valiliği ve İl Valiliği yapmış kişiler ve görev başındaki kişilerin, konuy
la ilgili bilim adamlarının, yerel yöneticilerin, sivil toplum örgütü, temsilcilerinin, köy muhtarları
ve köylülerin dinlenmesi bu konuda yayınlanan ve hazırlanan raporların, komisyona ulaştırılan dir
lekçe, yazı ve raporların incelenmesi sonucu saptanan veriler ve sorunların genel değerlendirilme
si özet olarak aşağıda sunulmuştur.
4.1. Yerleşim Birimlerinin Boşaltılması
a. Boşaltılan Yerleşim Birimleri
OHAL Bölge Valiliğinin Kasım 1997 de bildirdiğine göre, dönüş yapanlar hariç olmak üzere
OHAL uygulanan 6 il ve mücavir 5 ilde toplam 820 köy, 2345 mezra boşaltılmıştır. Toplam 3165
yerleşim biriminden 57.314 haneden 378.335 kişi çeşitli kentlere göç etmiştir.Bu sayılara tamamen
boşaltılmayan yerleşim birimlerinden ferdi olarak göç edenler dahil değildir.Ayrıca OHAL uygu
lanan iller ve mücavir iller dışında kalan bazı illerde de boşaltılan yerleşim birimleri bulunmaktadır.
Yukarıdaki iller dışındaki 10 ilde boşaltılan köy ve mezralarda dikkate alındığında (Tablo 2),
boşaltılan köy sayısı 905'e, mezra sayısı 2523'e, toplam sayı ise 3428'e tırmanmaktadır (Tablo 3)
Boşaltılan yerleşim birimleri ve göç eden vatandaşların sayısı konusunda daha yüksek rakamTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 3 1 lar telaffuz edilmekte ve OHAL Valiliği verilerinin gerçeği yansıtmadığı .boşaltılan daha bir çok
yerleşim birimi bulunduğu iddia edilmektedir. Ancak bölgenin güvenlik koşullarında bu iddiaların
doğruluğunu araştırma imkanı yoktur.
Boşaltılan yerleşim birimlerinden göç eden insanların hangi kentlere göç ettikleri hususunda,
güvenlik birimlerinde ya da diğer resmi makamlarda kayıt tutulmamıştır. Kimin nereye yerleştiği
devletçe bilinmemektedir.Sadece Van Valiliği Van kent merkezine 1994 'den sonra göç edenlerin
kayıtlarını tutmuştur.
b. Köy Boşaltma Sürecinin Ardında Yatan Nedenler:
1. Köylülerin köylerini terketmeleri:
Silahlı illegal örgütlerin lojistik desteğini kesmek için 1990'dan sonra birçok ilde mera yasa
ğı uygulamaya konmuştur. Ancak bu yasak bölgenin başlıca geçim kaynağı olan hayvancılığı
olumsuz yönde etkilemiş, hatta hayvancılığı bitirmiştir.
Gerek sözkonusu örgütün eylemleri, gerekse sürdürülen operasyonlar ve çatışmalar nedeniyle
köylü tarımsal faaliyetini sürdürememiştir. Tarlasını ekememiş veya ektiğini biçememiş, bahçesi
ne bakamamış, hatta ekili alanlar ve bahçeler tahrip olmuştur.
Özellikle bölgenin coğrafık açıdan engebeli olması ve yerleşimin dağınık olması nedeniyle
yerleşim birimleri devlet tarafından yeteri kadar korunamamıştır. Köylülere geçici Köy Koruculu
ğu almaları istenmiş bazı köyler bunu kabul ederken bazıları kabul etmemiştir. Koruculuğu kabul
edenlere örgüt baskısı yoğunlaşmıştır. Kabul etmeyenlere de güvenlik birimleri kuşku ile yaklaş
mış, PKK'nın bu-köylerden lojistik destek sağlama iddiaları üzerine kontroller, operasyonlar bu
köylerde yoğunlaşmıştır.
Yerleşim birimlerinin hem güvenliğinin sağlanamaması, hem de geçim kaynaklarının yok ol
ması buralarda yaşamı çekilmez hale getirmiştir. İnsanların köyünde, mezrasında güvenliğinin, ge
çiminin, sağlık, eğitim ve diğer hizmetlerinin sağlanamaması köylülerin yerleşim yerlerini terketmeye zorlamıştır.
2. Silahlı İllegal Örgütler Tarafından Köy ve Mezraların Boşalttırılması
. Örgüt kendine lojistik destek sağlamayan ve özellikle koruculuğu kabul eden yerleşim birim
lerine baskısını artırmıştır.
3. Güvenlik Birimlerince Boşaltılan Köyler ve Mezralar
OHAL Valiliğince 2935 Sayılı Kanun çerçevesinde boşaltılan yerleşim birimlerinin özellikle
koruculuk sistemini kabul etmeyen köyler, belki de güvenliklerinin sağlanamayacağı endişesi, bel
ki PKK'ya yardım edecekleri endişesiyle güvenlik birimlerince boşaltılmıştır.
Ancak bu uygulama yasal çerçevede yapılmamış, güvenlik birimlerince fiilen gerçekleştiril
miş olup bu uygulama özellikle 92-94 döneminde yaygınlık kazanmıştır. Azalmış olmakla beraber
uygulama günümüzde de yer yer devam etmektedir.,
. Bu şekilde köy boşaltma yasal çerçevede yapılmadığı için, köylerini terketmeye mecbur kalan
insanlar devlet tarafından 2510 Sayılı İskan Kanunu çerçevesinde iskan, iaşe ve diğer hizmetler
sağlanamamaktadır.
4.2. Göç Edenlerin Yerleşim Sorunları:
Yaşanan olağanüstü durum nedeniyle yaşadıkları yeri güvenlikli bulmayan vatandaşlar daha
yavaş bir süreçte, fakat PKK ve güvenlik güçleri tarafından boşaltılan yerleşim birimlerinden çok
hızlı biçimde köy ve mezralarını terkederek yakınlarının bulunduğu en yakın kente göç etmişler
dir,.
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- 3 2 Gidilen yerler ilçe merkezleri, il merkezleri, bölgedeki Şanlıurfa, Van, Diyarbakır gibi büyük
şehirler, batıda mevsimin uygun olduğu, tarım işçiliği gibi eğitim ve beceri gerektirmeyen istihdam
alanları sağlayabilen Mersin, Adana, Antalya gibi şehirlerdir.
Bu yüzden başta Diyarbakır ve Van il merkezleri olmak üzere bir çok şehrin nüfusunda şişme
meydana gelmiştir.
Bu yoğun göç plansız gerçekleştiğinden, mülki makamlar ve yerel yönetimler hazırlıksız ya
kalanmışlar. Gelenlere zecri tedbirlerle, çok az ve sağlıksız yerleşim sunabilmişlerdir.
Merkezi yönetimin desteğiyle Valiliklerce bazı il ve ilçe merkezlerinde çok az sayıda konut
yapılabilmiştir.
• Henüz bir konuta kavuşamayan binlerce insan, bir yakınının yanında, inşaatlarda, park, garaj
gibi sağlıksız ortamlarda, kalabalık halde yaşamaya devam etmektedir.
Köyleri boşaltılan insanlar sorunlarıyla beraber dalga dalga önce bölgedeki, arkasından tüm
Türkiye'deki büyük kentlere taşınmaktadırlar.
4.3. Göç Edenlerin İstihdam Sorunları:

>

Göç edenler beraberlerine getirdikleri hayvanlarını ve diğer mallarını satarak bir süre bunun
la yaşamlarını sürdürmüşler, ancak bu insanlar artık hazırı tüketmişlerdir.
Göç edilen yerler zaten ekonomik bakımdan gelişmiş, sanayileşmiş bölgeler olmadığından,
ayrıca bu insanların tarım ve hayvancılık dışında bir meslek ve becerileri olmadığından istihdam
imkanı bulamamışlardır. Bir kısmı seyyar satıcılık, hamallık, bekçilik gibi marjinal işler bulmuş
lar, ancak büyük çoğunluğu işsizdir.
Van, Şırnak gibi illerde sınır ticareti nedeniyle bu insanların önemli bir kısmı kendini geçindirebilecek asgari gelire sahip olabilmektedir.
Bölgede güvenlik nedeniyle uygulanan "mera yasağı" ve son yıllarda uygulanan yanlış hay
vancılık politikası bölgenin başlıca gelir kaynağı olan hayvancılığa büyük bir darbe vurmuştur. Ge
çimi tükenen insanlar zaten köy boşaltma olmasa da zaman içinde köylerini terketmek zorunda ka
lacaktı. Bu nedenle bu bölgeye dönük hayvancılığı merkezine alacak bir teşvik politikası acilen
devreye girmediği takdirde bölgede yaşayanların ve göç edenlerin istihdamı sağlanamayacaktır.
4.4. Göç Edenlerin Eğitim Sorunları:
Bölgede eğitim yönünden büyük bir olumsuzluk yaşanmaktadır. ÖHAL Valiliği verilerine gö
re bölgede 1.259 okul güvenlik nedeniyle, 357 okul öğretmensizlik ve 587 okul diğer eksiklikler
nedeniyle kapalıdır. Ayrıca açık okullarda öğretmen ve yönetici kadrolardaki eksiklikler nedeniy
le eğitim programları tam olarak uygulanamamaktadır. Ayrıca bölgede branş öğretmeni ve tecrü
beli öğretmen çok azdır.
Diyarbakır'da yapılan bir araştırmaya göre, kentte yaşayan ilkokul çağındaki çocukların ancak
% 52.39'u okula gitmekte, orta öğretim çağında bu oran % 34.26'ya düşmektedir. Okula gitmeyen
ortaöğretim çağındaki (12-18) çocukların % 53.83'U hiç bir yükümlülüğü olmaksızın boş gezmek
tedir.
Göç eden insanlara dönük özel bir araştırma yapılmadığı için okullaşma oranı bilinmemekte
dir. Ancak eğitim yönünden bu insanların durumu genel ortalamadan çok daha kötü bir durumda
dır. Eğitimsiz olarak yetişkin çağına ulaşacak bu gençler ileride işsizliğin, umutsuzluğun ve güven
sizliğin pençesine düşecektir.
OHAL ve mücavir illerdeki öğretime kapalı okulların kapalı olma sebepleri Tablo V'de gös
terilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 532)

- 3 3 4.5. Göç Edenlerin Sağlık Sorunları:
OHAL Bölge Valiliğinin verilerine göre son sekiz yılda başta tifo olmak üzere hepatit, dizan
teri gibi bulaşıcı hastalıklarda korkunç bir artış vardır. Bunun nedeni özellikle göçeden insanların
sağlıksız ortamlarda, kalabalık olarak yaşamalarıdır.
Bölgede sağlık istatistikleri güvenilir ve sağlıklı olmamakla birlikte, OHAL Valiliğince bildi
rilen rakamlara göre 1991 de 6.142 olan tifo vakası, 1997'de21.677'ye, 1991'de 4.026 olan dizan
teri vakası 1997'de 12.912'ye çıkmıştır. Bu da göstermektedir ki bölgede bulaşıcı hastalıklar hızla
yayılmaktadır.
Bölgedeki sağlık hizmetlerinde büyük bir aksama vardır. Sağlık personeli yetersizdir. Mevcut
personel büyük şehirlerde toplanmıştır. Bölgede önleyici sağlık hizmetleri çok yetersizdir. Bölge
deki birçok sağlık tesisi kapalıdır. Açık olanlar fonksiyonlarını tam anlamıyla yerine getirememek
tedir.
OHAL ve Mücavir illerde 387 sağlık ocağından 54'ü güvenlik, 18'i personel yetersizliğinden
15'i diğer nedenlerden olmak üzere 87 adedi kapalıdır. Yine bölgedeki 831 sağlık evinden sadece
88'i açıktır. 743 sağlık evi ise Güvenlik (374), personel yetersizliği (233) ve buna araç gereç gibi
başka sebeplerden (136) dolayı kapalıdır. (Tablo 6)
Kasım 1997 itibariyle OHAL ve Mücavir iller'de toplam 274 Uzman doktor bulunmakta, te
davi hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için 748 uzman doktora daha ihtiyaç duyulmaktadır.
Bölgede pratisyen doktor, ebe, hemşire ve diğer personel açığı devam etmektedir. (Tablo 7)
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TABLO V
OHAL BÖLGESİNDEKİ SEBEPLERİNE GÖRE KAPALI O
(1997-1998 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)
MEVCUT
OKUL SAYISI

İLLER

D.BAKIR

İLK ÖĞRETİM

1.077

Ü S E DENGİ

EGITIM-OGRETIME
AÇIK OKUL SAYISI
TOPLAM

İLK ÖĞRETİM

Ü S E DENGİ

EĞİTİM-ÖĞRETİME AÇILAMAYAN
OKUL SAYISI

TOPLAM

43 1.12

709

43

752

İLK ÖĞRETİM

Ü S E DENGİ

TOPLAM

368

0

0

HAKKARİ

197

11

208

105

11

116

92

0

H

SİİRT
ŞIRNAK
TUNCELİ

65
348
311

7^ 72
10 358
19 330

43
151
39

7
10
19

50
161
58

22
197
272

0
0
0

VAN

777

25

630

25

655

147

0

1677

115

1.792

1.098

0

157

20

177

186

0

143

18

161

281

0

A
L

802

115 2.89

M TOPLAM

2.775

Ü

BATMAN

343

20

363

C

BİNGÖL

424

18

443

A

BİTLİS

433

26

459

242

26

268

191

0

V

MARDİN

665

37

702

380

37

417

285

0

i

MUŞ

453

21

474

292

21

313

161

0

R

TOPLAM

122 2441

1214

122

1336

1.104

0

1

0

2

GEN. TOPLAM

2318
5.093

237 5.33

Kaynak: OHAL Bölge Valiliği: Kasım 1997

.

2.891

237 3.128

2.202

1

Tablo- VI- OHAL BÖLGESİNDEKİ SAĞLIK OCAĞI VE SAĞ
SAĞLIK OCAKLARI
İLLE*R
MEVCUT

AÇIK

KAPALI OLMA NEDENLERİ
GÜVENLİK PERSONEL
DİĞ.NED.
YETERSİZLİĞİ (Bina, Araç-Ger)

TOPLAM

MEVCUT AÇIK

GÜV

D.BAKIR

71

59

12

0

0

12

109

10

O

HAKKARİ

H

SİİRT

19
27
26
20

11
20
17
15

6
7
2
4

0
0
3
0

2
0
4
1

8
7
9
5

24
67
79
92

1
8
4
19

46
209

46
168
15

0
31
7

0
3

0
7
0

0
41
7

99
470
43

28

A

ŞIRNAK

L

TUNCELİ
VAN

M

TOPLAM

Ü

BATMAN

22

C

BİNGÖL

24

0

76

28

5

0

0
0

7

BİTLİS

17
23

7

A

5

77

1
7

V

MARDİN
MUŞ

58
46

44
33

4

i

0

9
6

1
7

14
13

113
52

9
0

R

TOPLAM

178
387

132
300

23
54

15
18

8
15

46
87

361
831

18
88

GEN. TOPLAM

Kaynak: OHAL Bölge Valiliği: Kasım 1997

0

70
1

Tablo-VII- OHAL BÖLGESİNDEKİ SAĞLIK PERSONEL

İLLER

UZMAN
HEKİM

PRATISİYEN
HEKI M

MEVCUT İHTİYAÇ MEVCUT

E

HEMŞİRE

İHTİYAÇ MEVCUT

İHTİYAÇ

D.BAKIR

94

206

301

66

471

513

0

HAKKARİ

4

43

49

2

83

456

MEVCU

4

H

SİİRT

14

67

105

142

ŞIRNAK

3

39

56
43

76

A

29

66

66

L

TUNCELİ

4

52

63

62

94

90

1

59

78

148

93

249

199

2

M

VAN
TOPLAM

178

485

660

328

1.068

1.466

1.1

Ü

BATMAN

25

20

83

10

131

40

1

C

BİNGÖL

16

57

48

75

127

93

1

A

BİTLİS

20

54

78

24

92

220

V

MARDİN

23

47

153

83

226

171

1

i

MUŞ

12

85

87

77

112

191

1

R

TOPLAM

96

263

449

269

688

715

5

GEN. TOPLAM

274

748

1.109

597

1.756

2.181

1.6

Kaynak: OHAL Bölge Valiliği: Kasım 1997

- 3 7 Göç eden insanlar, birden çok aile birarada, küçük ve sağlıksız, alt yapışız evlerde ve baraka
larda yaşadıklarından, gerekli temizlik sağlanamadığından bit, pire, uyuz gibi unsurlardan kaynak
lanan rahatsızlıklar hızla artmıştır.
Göç eden insanlarda önlenebilir ve tedavi edilebilir birçok hastalık mevcuttur. Ancak insanlar,
özellikle kadın ve çocuklar, parasızlıktan, dil bilmediklerinden, utangaçlıklarından, sağlık hizmet
lerinden yararlanamamaktadır. Doğumların büyük çoğunluğu evlerde, sağlıksız ortamlarda yapıl
maktadır.
Bölgenin güvenlik ortamından kaynaklanan psikosomatik rahatsızlıklar kadın ve çocuklarda
yoğun bir şekilde görülmeye başlamıştır. Sürekli gerilim ortamı hipertansiyon biçiminde kalp ra
hatsızlıklarına yol açmaktadır. Kadınlarda düzensiz adet kanamaları, hatta adet görmeme, düşük
ler, çocuklarda cilt döküntüleri, korku, gece altına işeme, yüzde döküntüler, kaşıntı, egzama gibi
şikayetler artmıştır. İnsanlar depresif durumlara, ruhsal çöküntüye girmekte, başkalarına karşı gü
vensizlik duymakta, şövanist duygular gelişmektedir. Kısaca, bölgede görev yapan güvenlik perso
nelinin önemli bölümü gibi bu insanlar da "Vietnam sendromunu" denen rahatsızlığı yaşamakta
dırlar. ,
4.6. Sosyal ve Diğer Sorunlar
Göç Doğu ve Güneydoğudan bölge içi kent merkezlerine oradan da yoğun olarak Mersin,
Adana, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlere yönelik gerçekleşiyor. Bu yoğun göçün askeri çatışma
ların yükselme dönemlerinde arttığı gözlenmektedir. Özellikle 1989 sonrası dönemde de göçün art
tığını görüyoruz. Kitlesel zorunlu göçe ilişkin önemli sonuçlardan birisi de çok değişik meslek ve
sosyal gruplara mensup insanların göç ettiğidir. Önemli oranda İşgücü sermaye ve beyin göçü hız
la metropollere doğru akmaktadır. Göçe maruz kalmış yurttaşlarımızın aile büyüklükleri, aile başı
na düşen çocuk sayıları, çocukların eğitimi ve aile reislerinin çocukların geleceğine ilişkin düşün
celerine ilişkin elde edile'n bulgular da şöyle sıralanabilir;
1- Göçe maruz kalmış yurttaşlarımızın aile büyüklükleri ve yapısı geleneksel toplum yapısına
ilişkin özellikler taşımaktadır. Aile büyüklüğü genellikle 5-11 arasında değişmektedir. Ayrıca kent
sel yaşamın girdabında geleneksel geniş aile yapısının da parçalanmaya başladığını da görmekteyiz.
2- Aile başına düşen çocuk sayısı da yüksek gözükmektedir. Aile başına düşen çocuk sayısı
4.37 ile 6 arasında değişmekte ve çocukların önemli bir bölümünü de 0-9 yaş arası, beslenme, ba
kım, eğitim gibi hizmetlere ihtiyaç duyan çocuklar oluşturmaktadır. Çukurova bölgesinde zorunlu
göçe maruz kalmış çocuklarının önemli oranda ayakkabı boyacılığı, simitçilik, gazete satıcılığı,
araba camı silme, tarım iş kolu gibi işlerde sosyal güvencesiz, insan hakları, çocuk hakları sözleş
melerine aykırı biçimlerde değişik işlerde çalıştıkları görülmektedir. Hanehalkı reisleri içinde bu
lundukları tüm olumsuzluk ve zor yaşam koşullarına rağmen çocuklarını okula gönderme eğilimin
den yanadırlar. Ancak çocukların örgün eğitim, öğretim olanaklarından yararlanmalarının önünde
şu noktalar engel oluşturmaktadır.
a) Ailelerin ekonomik olanaklarının yetersizliği,
b) Çocukların çalışma zorunluluğu,
c) Dil ve kültür anlaşmazlıkları.
Hane halkı reislerinin önemli bir bölümü çocuklarının eğitimi ile ilgili olarak iki ya da üç dil
li örgün eğitim, meslek ve beceri kazandırma eğitim tercihlerini ortaya koymaktadırlar. Ailelerin
genel eğilimi, çocuklarının örgün eğitime dayalı bir mesleğe yönelmeleri yönünde oluşmaktadır.
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ilişkin saptadığımız kendi asıl yerleşim bölgelerinde memlekete yapılan iş ve bu işe ilişkin özellik
lere dayalı olarak bir değerlendirme yaptığımızda tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik etkinlik
lerin ağırlıkta olmakla beraber, çok değişik mesleklere dayalı mesleklerin olduğu göze çarpmakta
dır. Ayrıca göçle birlikte ailelerin başta ekip biçtikleri toprakları oturdukları evleri hayvanları ve
değişik eşyalarını geride bıraktıkları, bu nedenle de önemli oranda geriye dönük ekonomik kayıp
ların olduğu görülmektedir.
Sağlık hizmetlerinden yararlanma, sosyal güvence ve çevre koşulları açısından ise ortaya çıkan so
nuçlara gelince;
1- Hane halkı reisleri, eşler ve çocuklar ve aile üyelerinin herhangi birinin sağlık ve sosyal gü
vence sahiplik oranı oldukça düşüktür.
2- Geriye yönelik kentsel alanlar ve çevresinde son bir yıllık dönemde sağlık hizmetlerinden
yararlanma dereceside ekonomik koşulların yetersizliği ve sosyal güvencesizlik sebebiyle oldukça
düşük kalmaktadır.
3- Aileler öncelikle çevre ilişkileri yoluyla sağlık ocağı ve devlet hastanelerinin olanakların
dan yararlanma yoluna gitmektedirler.
4- Beslenme bozukluğuna dayalı rahatsızlıklar, kadın ve doğum hastalıkları, çocukların hasta
lıkları ve yaşam koşullarının kötülüğüne dayalı eklem rahatsızlıklarına sıkça rastlanmaktadır. Gö
çe maruz kalmış yurttaşlarımız özellikle de barınaklarda (naylon çadır, tamamlanamamış derme
çatma evler v.b) yaşamak zorunda kalan ailelerin yaşadıkları çevre koşulları incelendiğinde, salgın
hastalıkların oluşabileceği ortam koşullarının varlığı gözlenmektedir. Çevre sivrisinek ve zararlı
böceklere karşı herhangi bir biçimde ilaçlanmamaktadır.
5- İçme ve kullanma suyu barınaklar açısından değerlendirildiğinde kuyu ortak çeşmeler ya da
sulama kanallarından sağlanmaktadır. Bu da ister istemez mikrobik hastalıklara açık bir çevre ya
ratmaktadır.
6- Barınakların birç çoğunda tuvalet ihtiyacı binalara eklenmiş derme çatma eklenmiş yapılar,
ortak tuvaletler aracılığıyla karşılanmaktadır. Tuvaletlerin büyük çoğunluğuda kanalizasyona bağ
lı değildir.
7- Barınakların bir çoğunda banyo yapma olanakları da sınırlıdır. Naylon çadırlar, tamamlan
mamış binalar ya da boş dükkanlarda yaşamak zorunda kalanların ortalama 10-20 günlük periyot
larda ancak banyo yapabildikleri ortaya çıkmaktadır.
İSTİHDAM VE GELİR
Çukurova Bölgesi ve çevresinde kentler ve çevrelerinde birikmiş zorunlu göç nüfusuna ilişkin
istihdam ve gelir olanaklarına İlişkin elde edilen bulgular şunlardır:
1) Hanehalkı reisi ve çalışabilir durumda olan aile üyeleri genellikle inşaat sektörü, seyyar sa
tıcılık bahçe işleri ve tarım ürünleri işleme ve depolama işlerinde çalışmaktadırlar. Ücretlerini de
ğerlendirdiğimizde; Tarlm işçiliği, tarım ürünlerini işleme ve depolama işlemlerinde cinsiyet ayırı
mına göre bir ücretlendirme sistemi uygulanmaktadır. Bu sektörde erkekler ortalama günlük
800.000 , kadınlar 600.000 ve çocuklarda 400.000 TL ücret almaktadırlar. Ancak, bu sektörde ça
lışma koşulları belirsiz (mevsim koşullarına bağlı) ve sosyal güvence de yoktur. İnşaat sektöründe
çalışma ve gelir olanakları ustalık ve beceri arttıkça yükselmektedir, erkekler açısından ücretlerin
1.000.000 ile 1.500.000 TL arasında değiştiği görülmektedir. Zorunlu göçe maruz kalmış insanlar
arasında yaygın olarak görülen bir iş türü de "tablacılık" adı verilen seyyar satıcılık işidir. Ancak,
zabıta ve kolluk kuvvetlerinin baskısı zaman zaman potansiyel suçlu ve terörist muameleleri bu
sektörde çalışanları olumsuz etkilemektedir. Zorunlu göçe maruz kalmış yurttaşlarımız bir bölümü
yanlarında getirdikleri para edebilecek değerli şeylerini satarak yer yer küçük işyeri sahipliğine de
yönelmektedirler.
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rin ortak özelliği, gelir elde etme olanakları açısından kentsel alanın yerleşik insanlarından düşük
oluşu dağınık oluşları, sosyal güvence ve insani çalışma koşullarından yoksun oluştur. Dağınıklı
ğı, sosyal güvenceden yoksunluğu ve düşük geliri aşma doğrultusunda nispi de olsa dernekler bi
çiminde örgünlenme eğiliminin olduğu göze çarpmaktadır.
2) Kentsel alanlar ve çevresinde yığılmış zorunlu göçmenler arasında işsizlik oranları da kent
sel işsizlik oranlarının üzerindedir. Hanehalkı reislere ve çalışabilir durumda olan aile üyeleri sü
rekli iş arama çabası içindedirler.
3) Hanehalkı reisleri ve çalışan aile üyelerinin önemli bir bölümü şu an yaptıkları işlerden
memnun değiller.
4) Hanehalkı reisleri eşlerinin ve yetişkin kız çocuklarının gelir getiren bir işte çalışmalarına
bakışları olumludur. Ancak sahip oldkuları geleneksel değerler gereği düşünülen işler-daha çok ev
de yapılabilecek, eve eklenmiş işler biçimindedir.
4.7. Boşaltılan Köylere Geri Dönüş Uygulaması:
Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin 11 Kasım 1997 tarihli raporuna göre boşaltılan köylerden
şimdiye kadar sadece 78 köy ve 70 mezraya 3.786 haneden 22.993 kişi köyüne geri dönmüştür. Bo
şaltılan toplam 3313 yerleşim biriminden göç eden 401.328 kişiden bugüne kadar sadece, yakla
şık % 6'sı köyüne dönebilmiştir. (Tablo: 1)
ÖHAL Bölge Valiliğince 101 köy ve 99 mezranın daha güvenlikli olduğu ve köylülerin köy ve
mezralarına dönebileceği tesbit edilmiştir. Ayrıca geri dönmek için bugüne kadar 140 köy ve 227
mezra köyüne dönmek için idari makamlara müracatta bulunmuştur.
Göç eden vatandaşların büyük çoğunluğu henüz köy ve mezrasında güvenliğin tam olarak sağlan
dığından emin olamadığı gibi köylerdeki evlerinin altyapısının ve diğer tesislerin yakılmış ve yı
kılmış olması nedeniyle köyüne dönme konusunda isteksizdir.
Ayrıca göç ettikleri kentlerde yerleşim, istihdam ve başka büyük sıkıntıları olmasına rağmen
köylerinde geçimlerini sağlayacak imkanlardan mahrum olduklarından bir çoğu da köyüne geri
dönmek istememektedir.
Ayrıca kente gelen özellikle genç nüfus yeniden köye dönmek yerine kendilerini yeni ortama
alıştırmak, buralarda sorunlarına çözüm aramak ihtiyacını hissetmektedir.
Köye geri dönüşü sağlayacak ve hızlandıracak somut uygulamalar henüz başlatılmamıştır.
4.8. Komisyon'a Sunulan Diğer Çözüm Önerileri:
Komisyon tarafından beyanlarına başvurulan ya da komisyona rapor gönderen bölgede görev
yapan Valiler, bölgedeki kentlerin Belediye Başkanları, konuyla ilgilenen bilim adamları, sivil top
lum örgütü temsilcileri ve ilgililerin sorunun çözümüne dönük görülen aşağıda özetlenmiştir;
1- Van Belediye Başkanı Aydın TALAY:
"İstekleri dışında göç eden insanlar aradan yıllar geçse de kendi yöresine dönmek istiyor.
Van'a bu şekilde gelenler için her ne kadar bir takım konutlar yapıldı ise de bu insanlar mutlu ola
madılar.
Bu insanların kendi köylerine dönmesinde büyük yarar var. Ancak devletin köye dönüş çağı
rılan Van'da olumlu tepki almadı. Henüz köyüne geri dönen yok. Fakat köyü cazibe merkezi ya
pılsa, ürettiği hayvansal ve tarımsal mamuller daha yüksek fiyattan satın alınsa bu insanların geri
dönüşü hızlanır.
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sağlanmak şartıyla göç eden köylüler köylerine geri döner.
Geçmişte hayvancılık alanında yüksek vasıflı süt ve et tipi hayvan dağıtmakla devlet yanlış
yaptı. Bu hayvanlar telef oldu. Köylü borcunu ödeyemedi ve depresyona girdi. Bölgeye en uygun
olanı küçükbaş hayvancılıktır. Meralar üzerinde seyyar hayvancılıktan birden sabit hayvancılığa
geçiremeyiz.
Bu insanlar için düzenli bir iskan politikası uygulanmadı. Yapılan konutlar sağlıklı ve düzen
li değil. Bu yönden devlet sorumluluğunu yerine getirmedi, bu insanları kaderlerine ve insiyatiflerine terketti."(EK:l, S:235-250)
2- Tunceli Belediye Başkanı Mazlum ASLAN:
"Göç eden insanların konut sıkıntısı var. Konut sıkıntısının çözümü için devlet bir adım atmış
değildir, işsizlik had safhada, lise ve üniversite mezunu gençlere bir iş imkanı yaratılamadı. Okul
lar kapalı, şehir merkezindeki açık okullar öğretmensizlik nedeniyle işlevini yitirmiş durumda. Mil
li Eğitimde yönetici kadrolar ve okullarda branş öğretmenleri eksiktir. Atanan sınıf öğretmenleri
nin formasyonu ve branş bilgisi yoktur.
Ekonomik tedbirler alınmadan, eğitim, sağlık ve konut sorununa el atılmadan silah zoruyla so
runu çözme yöntemi yanlıştır. Bu yöntemle 1980'lerden beri çözüm bulunamadıysa, teşhis yanlış
tır, başka bir çözüm yolu bulunmalıdır.
Köylüler köylerinden göç ettirilmiş ve terör bitmemişse o zaman bu köylülerin köylerine der
hal geri gönderilmesi bir çözümdür. Çünkü bu insanlar kendi köylerine gittiklerinde tarımsal ve
hayvansal ekonomileri gelişecektir.
Devlet köylülere geri dönebilirsiniz dese göç edenlerin % 70-80'i köylerine geri dönecektir.
Çünkü şehir merkezlerinde sıkıntıları var ve zor şartlar altında yaşıyorlar. Ceplerinde para yoktur.
Elektrik ve su parasını ödeyemiyorlar.
Köylüler köylerine geri gönderilirken bunların yakılan yıkılan evlerinin onarılması, ulaşımla
rının sağlanması, elektrik, su ve telefonunun tekrar yapılması gerekir.
Ziraat Bankasından faizsiz ya da düşük faizli teşvik kredileri açılmalıdır.
İlçe merkezlerindekiler de dahil köylüler geri gönderilmelidir. Eğer güvenlik nedeniyle gönderilmeyecekse, mağdur durumdaki bu insanlara şehir merkezinde acil bir şekilde konut ve istih
dam sağlanmalıdır.
Tunceli ilinde belediyeler dahil 1600 memur kadrosu boştur. Bu kadrolara atama izni verile
rek bir sınavla 1600 gence iş imkanı sağlanabilir ve bu terörü yok etmek için bir adımtır.
Milli Eğitimde yönetici kadrolara atama yapılmalı, vekaletle yürütme işine son verilmeli.
Branş öğretmenleri atanmalı. Bu bölgeye yetenekli, araştırmacı, kendini yetiştirmiş öğretmenler
atanmalıdır.
Köylerden göç edip gelen insanlara işsizlik sigortası gündeme getirilmelidir. Geçici olarak si
gorta yapılsın.
Tüm bunlar yapılamıyorsa, o zaman belediyelere imkan tanınsın; belediyelerin paylan artırıl
sın ve fonlar harekete geçirilsin. Belediyeler ekonomik yönden güçlendirilirse belediyeler bu insan
lara bakabilir; kirasını ödeyebilir, eğitim ve sağlık giderlerini karşılayabilir. Şu anda sorun beledi
yelerin gücünü aşıyor."(EK: 1, S: 187-202)
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3- Toplu Komrt İdaresi F,skj p^gtoni Yiğit GÜLOKSÜZ:
"Köyüne geri dönmek isteyenler için yapım, onarım kredisi verilebilir ve depreme dayanıklı
basit yapı teknikleri kullanılabilir. Fakat benim gördüğüm kadarıyla, özellikle genç nüfus, bir defa
dağ köyünden ovaya indikten sonra tekrar köyüne dönmek istemiyor. Başka ülkelerde de bu böyle
olmuştur. Ova köyleri ve şehirler iş bulmaya daha müsait.
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde hayvancılık, hayvancılık olarak koyunculuk, koyunculuk
olarak da mor karaman koyunu bu yaylalarda yıllarca yapıldı. Bu şekilde hayvancılık yapılan yıl
larda sınır ticareti vardı ve bu ticaret belli bir gelir kaynağı idi. Ancak hayvancılık modernleşmeye
ve gelişmeye doğru gidince bu insanların ova köylerine ve şehirlere inmesi gerekir.
Erzincan'da deprem sonrasında 200 Milyon dolarlık bir proje uygulayarak, İ02 köyde müşa
vir kontrolünde depreme dayanıklı ahır ve samanlıklar yaptırdık ve bedelini dört etapta ödedik.
Eğer köye dönenler için bir onarım ve yeniden konut yapılacaksa Erzincan deneyinden yararlanıl
ması gerekir.
.
Göç edenlerin iskanı iki kanuna dayandırılabilir: İskan Yasası, Afetler Yasası. Daha doğal ola
nı İskan Yasasıdır. İskan Yasası uygulanırken vatandaşa şu soru sorulur: kırsal iskan mı istersin,
kentsel iskan mı istersin? Kırsal iskan isteyene kırsal alanda, kentsel iskan isteyene kentsel alanda
iskan sağlanır. Ayrıca belli bir süre geçimlerini sağlayacak kadar da yardım edilir.
Afetler Yasası da uygulanabilir. Erzincan'la ilgili yasaya bir madde eklemek suretiyle bu im
kan Şırnak için kullanılmıştır. Terör bir afet kabul edilerek bir uygulama yapılabilir.
Toplu Konut İdaresinde geliştirilen ve aslında 1978-1979 yılları arasında uygulanan üç tip pro
je önereceğim:
a) Toplu Konut: Diyarbakır'da Toplu Konut İdaresince yapılan 2050 konut bunun en yakın ör
neğidir. Şehir çevresinde bir arazi bulunur ve belli miktar devlet sübvansiyonu ile batıdaki kalite
ye sahip toplu konut yapılır. Fiyatı düşüktür bunun, bir miktar peşinat yatırılır ve geri ödemesi 12
yıla kadar yayılabilir. Bunlar Bayındırlık birim fiyatlarının % 40 altında maledi lebi lir. İnşaat hızlı
ve dürüst yapılacak, yıllarca sürmeyecektir.
b) Toplu Kondu: Gecekonduya alternatif bir projedir. Şehir merkezinin 5-7 km. en fazla 10
km. uzağında, hazine arazisi ya da nerede ucuz arazi bulunursa, böyle bir yerde 250 metrekare bir
arsa verip 50 metrekare tek katlı inşaat yapmaktır. Bu evin avlusu geniş bir yaşama alanı sağlaya
caktır. Arazinin durumuna göre. arsa 200-400 metrekare arasında değişebilir. Vatandaş 50 metreka
relik evine hemen girebilir, bahçesinde ufak tefek sebze yetiştirebilir. Evinin üzerine daha sonra bir
kat çıkabilir. Daha sonra alt katını dükkan ya da işlik olarak kullanabilir veya çocuğunu evlendir
diğinde orada yaşatabilir. Ailenin bütçesine göre genişleme imkanı sağlar. Bu sistem ileride büyük
şehirler için önemli bir çözüm yoludur.
Bununla ilgili olarak Toplu Konut İdaresinde 12 değişik proje geliştirdik. Bu projeyi Dünya
Bankasına götürdük. Dünya Bankası birinci aşamada 50 Milyon dolar kredi verecekti. Bu çerçeve
de 10 bin konut tasarlanmıştır. Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep şehir merkezlerinde 8
bin, ilçe ve köylerde de 2 bin konut yapılacaktı. Bu iki proje kent merkezlerinde uygulanabilir.
c) Kırsal kesimde anahtar teslimi küçük çiftlikler yapılabilir. 50 metrekarelik bir ev ile geçi
mini sağlamak üzere arazinin sulanabilir olmasına göre 50-120 dönüm çiftlik, bu şekilde arazinin
büyüklüğüne ve diğer özelliklere bağlı olarak ortalama 1000 nüfuslu yerleşim yerleri kurulabilir.
Bu tür bir projenin bedeli (arazi, arazi düzenleme hizmetleri, altyapı, konut arsası, 50 metre
kare konut, makina ekipman ve işletme sermayesi dahil) 29.050 dolardır. Bu proje Avrupa Konse
yi Sosyal Kalkınma Fonuna götürülmüştür. Sulu tarım yapılacak yerde bu projenin bedeli 40 bin
dolardır.
,
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-42-Bu tür bir projeyi uygulamak için arazi ve planlama ile ilgili işler Toplu Konut İdaresince, ara
zideki tüm koordinasyon işleri GAP İdaresince yapılabilir. Bu idare zaten bu amaçla kurulmuştur.
Bu projenin iyi bir kredi desteğine ihtiyacı var, onu da Ziraat Bankası sağlayabilir. Bu bankanın 12
tür kredisi var. Ekipman kredisi, işletme kredisi, hayvancılık kredisi vs. Projenin yerindeki koordi
nasyonunu GAP İdaresine bırakmak lazım. Çünkü yıllardır çalışıyor, fikir üretiyor.
Bu bölgede sorun hem insanların geçimini hem de istikrarı sağlamaktır. Bu bölgede insanlar
toprak sahibi olmadan sorun çözülemez. Bölgede toprak sahipliği sadece mülk sahipliği değil aynı
zamanda özgürlük sahibi olmaktır. Uygulanan konut projeleri gibi şeyler sadece geçici istihdam ya
ratır. Oysa asıl yapılması gereken insanların yaptıklarını daha verimli yapması, daha çok ve düzen
li gelir elde edecek şekilde yapmasını sağlayacak bir istihdam politikasıdır.
Bölgede insanlar hayvancılık biliyorlar. Dolayısıyla bu bölgede hayvancılığı daima öne çıka
ran bir istihdamı geliştirmek gerekir. Ayrıca bölge insanının % 40'ı tarımla geçiniyor, fakat tarım
da çalışanların % 40'ının toprağı yok. Öncelikle bu insanları bir şekilde topraklandırmak gerekir.
Ancak toprağın gerçekten çiftçilik yapacak genç nüfusa verilmesi, bu arada bazı pratik şeyler ya
pılabilir. Mesela tarım teknisyenlerine ve ziraat mühendislerine % 3 gibi kontenjan ayrılabilir. Çün
kü buralarda yeni hizmetleri öğretmek kolay değil. Orada 8-10 adam bilerek tarım yaparsa diğer
lerinin tarım yapması kolaylaşır. Bu.toprak reformuyla hedeflenen amaçlara piyasa mekanizması
ile ulaşmaktır. Amaç ürettiği malı satmaya çalışmak değil, satılabilir malın üretimini sağlamaktır.
Bu sistemde, bu küçük çiftliklerin öğrendikçe gelirleri artacaktır.
Bu tür bir proje için 70 tane yer bulduk. 252 milyon dolarlık bu proje ile 5 bin kentsel alanda,
7 bin kırsal alanda olmak üzere toplam 12 bin konutluk bu projeyi Avrupa Konseyine götürdük.
Ancak Konseyden siyasi karar alınamadığı için kredi alınamadı.
Bölgede kamu kuruluşlarının iş yapmasında zorluklar var. Bu bölgede çok hızlı iş yapmak ge
rekiyor. Bölgede inşaatlar çok uzun sürüyor ve çok kalitesiz oluyor ve inşaatların kontrolü yapıl
mıyor. Devletin Bayındırlık Bakanlığı mevzuatına göre bunları kontrol etmesi kendini kandırmasıdır. Bu Erzincan depreminde test edildi; Kamu binalarının % 80'i yıkıldı. Toplu Konut İdaresi bu
rada önemli roller oynayabilir."(EK:l, S: 128-142)
4- Diyarbakır Eski Valisi Doğan HATİBOĞLU:
"Köyleri boşaltma kararı olmadığından bu insanların nereye göç ettikleri konusunda bilgi yok.
İnsanlar göç ettirilmiş ve bırakılmıştır. Kimisi Adana'ya, kimisi Mersin'e, kimisi Antalya'ya, ki
misi İstanbul'a, kimisi de Manisa'ya gitmiştir. Bu insanlarla valiliklerin hiçbir bağı yoktur.
Köyleri boşaltılan insanlar güvenlik nedeniyle köylerine döndürülmeyecekse bunların köyle
rindeki bağ, bahçe ve tarlaları kamulaştırılıp, bedelleri kendilerine ödensin. Bu insanlar kendi be
lirleyecekleri bir yerde ya da devletin belirleyeceği bir yerde iskan edilsin.
Bu insanlar topraklarını kullanamadıklarına göre mülkiyet hakkında bir kısıtlama sözkonusudur. Bunların arazileri kamulaştırılsın, bu insanlarda bu paralarla istedikleri yere ev yapsınlar, bah
çe alsın, hayvan alsın. Sırf zilyet olarak arazi kullananlar vardır. Tapulu yerleri olup mülkiyet bağ
lamında kullananlar vardır. Bir de başkasının arazisinde çalışarak geçimini sağlayanlar vardır;
üçüncü şıkta olanlara bir şey yapamayız ama mülkiyet yani tapusu olan kişilerin tapudan veya ken
dilerinin kanıtlayacakları belgeler üzerinden buraların kamulaştırılıp, bedellerinin ödenmesi müm
kün. Zilyetlik de, bir yerde, belli bir kullanımdan sonra tapu gibi haklar tanıyor insanlara; yani, ora
yı uzun süre, yirmi yıldan beri, zilyet olarak kullanıyorsa tapuymuş, tapulu malıymış gibi onu ka
nıtlamak suretiyle haklar sağlıyor. Belediyedeki emlak vergileri de bu zilyetin kanıtıdır, belgesidir.
Özel idaredeki kayıtlar var, onlar da bunun belgesidir. Bu şekilde istihdamını sağlasın. Boşaltılan
köylerden göç eden vatandaşların mağduriyetleri giderilsin. Dönülebilecek köylerde de köyüne dö
necek vatandaşın güvenliği sağlansın.
,
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tır. Terör tehdidinden boşaltılan bu köylerin elektrik ve telefon bağlantıları yok olmuştur. Yollan
bakımsızlıktan harap olmuştur. Sağlık ocakları devre dışı kalmıştır. Okullar yakılmıştır. Evler kul
lanılmayacak duruma gelmiştir. Vatandaşın geçim kaynağı olan hayvancılık ortadan kalkmıştır.
Göç eden vatandaşların yerleştirilmesi için Diyarbakır bazında üç tane uygulama var. Beşyüzevler uygulaması, birisi Toplu Konut uygulaması, birisi de, ödeneği bölge valiliğince sağlanmak
suretiyle, vatandaşa hatta arsası da verilerek, kendi evini kendi yapana yardım metoduyla kent mer
kezlerinde, köylerde veya belli yerleşim yerlerinde yaptırılan afet evler.Bölgesel kalkınma modeli geliştirilmeli; Bölgesel kalkınma otoritesi kurulmalı ve bölgede konuşlandırılmalıdır. Dünyada bu şekildeki uygulamalar incelenmeli. Yerleşim ve istihdama yönelik
sorunları böyle bir yapı giderebilir. Aksi takdirde merkezden Bayınodırlık Bakanlığı bünyesindeki
Yapı ya da Afet İşleri veya başka bir birimin yapacağı bir iş değil bu."(EK: 1, S:204-218)
5- Olağanüstü Hal Bölge Eski Valisi HayırKOZAKÇIOÖLU:
"Her şeyden önce köyünü terkeden insanlar arasında çok ciddi bir araştırma yapılmalıdır; Kö
yüne dönmek istiyor musun? istemiyor musun? Köyüne dönmek istiyorsan, döndüğünde senin en
önemli sorunun nedir? Bunlar tesbit edilmelidir.
Böyle bir araştırmanın sonunda bir grup vatandaş köyüne dönmek isteyecek, bir grup da dön
mek istemeyecektir. İstemeyeni köyüne döndürmek için zorlamamak gerekir.
Böyle bir araştırmadan; şu kadar köy, şu kadar hane, şu kadar insan, bunun şu kadarı Diyar
bakır'da, şu kadarı Mardin'de, vs. ve bu insanların şu anda çalışma durumları ve-yaşam şartlan or
taya çıkmalıdır.
Diğer taraftan da yerleşim yerlerinde de bir inceleme yapmak lazım. 3-5 hanelik yerleşim yer
leri var, yılların yağmur ve rüzgar erezyonu oralarda toprak da bırakmamış. Ekonomik bakımdan
kendini doyurabilecek yerleşim yerlerini tesbit etmek lazım. Eğer 2-3 haneli, okulu, yolu, telefonu,
arazisi olmayan yere vatandaşımızı gönderirsek oralarda yarın yeniden sıkıntı çıkaracaktır.
İnsanların gittiği yerlerde insanca yaşam şartları var mıdır, yok mudur? bunu da tesbit etmek
gerekir. Köylerin durumu nedir? Köylerdeki evlerin büyük bölümü, okul, içme suyu harap olmuş
tur. Altyapının yapılması lazım. İkinci olarak da köylünün karnını doyuracak işletmesine imkan
sağlamak. Eğer toprakla uğraşıyorsa araç, gereç, tohum ve kredi belli bir proje içerisinde verilebil
meli. Hayvancılıkla uğraşıyorsa yeniden hayvancılığa imkan verilmesi, veya başka şeyle uğraşıyor
sa o mesleği icra etmesine imkan verilmesi lazım. Bu konuda bankanın ve diğer kuruluşların ola
ya bölge kalkınması yönünden ve sosyal yardım yönünden yaklaşması gerekir.
Bazı kritik köylerin afet bölgesi kabul edilip yeniden inşaası lazım. Bu, o köylerde oturan in
sanlara istihdam yaratacaktır.
Yani, bir taraftan kendi köyünde otururken, kendi köyünün bütün altyapısında, okulunda, kah
vehanesinde, bina yapımında, mesken yapımında çalışmalı ve kendi imkanını doğuracak bir olay
ortaya çıkması lazım.
Bu bölgedeki devlet üretme çiftliklerinin ve hazinenin bol miktarda arazileri var. Buralarda
ciddi bir üretim yok, arazi israf edilerek kullanılıyor. Muş ovasına bakıyorsunuz, ortada devlet üret
me çiftliği var, araziyi çok israf ederek kullanıyorlar, ciddi bir üretim de yok, buna karşın Muş'un
dağlarında ve civarında vatandaş da bir karış toprağı olmadan bekliyor. O halde demek ki, milletin
bu toprağından oradaki fertlerin faydalanması lazım.
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ki hazine arazileri değerlendirilerek bu insanlara ekonomik yönden katkıda bulunmak gerekir.
Bu bölgede insanlar sanayi işçisi değil, vasıfsız işçidir. Vasıfsız işçiye iş yaratmak için sürat
le ağaçlandırma projeleri yapılmalıdır. Zaten bölgenin pckçok yerinde ormanlar tahrip olmuştur. O
halde uygun yerlerde süratle ağaçlandırma projeleri yapılmalıdır.
Bölgenin çocuklarına mutlaka eğitim imkanı yaratılmalıdır. Yüksek öğretime kadar yatılı okul
sistemi geliştirilmeli, şu anda yatılı okullar yetersiz ise, özellikle meslek okulları bakımından, Tür
kiye'nin belirli yerlerinden kontenjan ayrılmak suretiyle o bölgenin yetenekli çocuklarına parasız
eğitim imkanı verilmelidir.
Yüksek öğretim için de bu bölge dışındaki lise mezunları yüzde kaç oranında üniversiteye gi
rebil i yortarsa o oranda kendi aralarında imtihan yapmak suretiyle üniversiteye girme şansı tanın
malıdır. Bunların lise eğitiminde yetersizlik varsa gittikleri fakültelerde bir yıl hazırlık ile intibak
ları sağlanabilir.
O bölgede köyüne dönmek istemeyip de şehir merkezlerinde kalanlar olacaktır. O insanlara da
devletin mutlaka bir imkan yaratması lazım; kredi ise kredi, mesken kredisi ise mesken kredisi, sos
yal konut ise sosyal konut sağlaması gerekir.
Yarım kalmış yatırımlarla ilgili bir kararname vardı. Bir kere devlet bütün ağırlığını koyarak
yarım kalmış bu yatırımları mutlaka tamamlamalıdır. Çünkü bölgenin en büyük sorunu istihdamdır.
Oradaki müteşebbisin, oradaki insanın emeğiyle o bölgenin kalkınması gerekiyor. Onun için
de o bölgedeki teşvik tedbirlerinin çok daha ciddi hale getirilmesi lazım."
Güneydoğu'nun yıllardan beri ekonomide geri kalmışlık sorunu var, o sorunları aşıldıkça,
GAP projesi geliştikçe bazı şeyler aşılır, bazı şeyler değişir. Yani, Güneydoğu'daki sorunların bir
kısmını Doğu Anadolu'da da görebiliriz, başka yerde de görebiliriz; ama, Güneydoğu Bölgesinin
insanını ayrı görerek birşeyler yapmaya kalkarsak bence o yanlış olur, Güneydoğu Bölgesi insanı
nın da bütün Türkiye'nin insanı olduğunu, bütün Türkiye ile beraber olduğunu ve onun da derdi
ne, onun da şikayetine kulak vermek gerektiğini, hadi canım sende bu zaten böyle istiyor veya ta
mam bu zaten bölücülük peşindedir, bu ayrıcalık peşindedir falan gibi peşin fikirle karşılamak ye
rine olumlu yönlerini ele alarak çözülebileceği kanaatindeyim."(EK: 1, S:74-86)
6- OHAL eski Valisi M. Necati ÇETİNKAYA:
Bu problemin iki yönlü mütalaa edilmesi lazım. 1- Bizatihi göç eden köylüler, 2- Devletin on
lara güvenliğini sağlaması veyahutta güvenli olduğunu burada onlara o intibai verebilmesi, o psi
kolojik güveni verebilmesi;
Şimdi, gayet tabii ki, geri göçler haddizatında, insani yönden de son derece önemli, Bazıları,
dönmeyebilirler, niye dönmeyebilirler, bunun bence çok büyük bir rakam olacağını zannetmiyo
rum. Niye dönmeyeceklerdir? birincisi kendini kesin olarak orada güvenli addedemeyecegı için
dönmek arzusunu izaa edemeyecektir, birisi de geldiği yeni yerleşim yerinde iş bulmuştur, iş sahi
bi olmuştur. Ekonomik yönden, kendisini daha iyi hissetmektedir; onun için, geri dönüşü isteme
yebilir; ama, devlet olarak biz, onların oradaki güvenliğini sağladığımız takdirde ve oradaki altya
pıyı onlara hazırladığımız takdirde, yeniden yapılaşmayı sağladığımız takdirde, ben, inanıyorum ki,
gelenlerin büyük bir kısmı tekrar geri dönecektir.
Şimdi, Diyarbakır'da, Batman'da ve diğer merkezi şehirlerde, özellikle 2 şehirde, adam gel
miştir, üst üste yığılmıştır. Her oda, birkaç ailenin yaşadığı bir hal almıştır. Bu öyle ev değil, kü
çük küçük odalar, oda bir ailenin evi durumuna gelmiştir; çünkü, çocuğu orada, kızı orada, gelini
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ama, orada arsa sorunu var, şehirde bunu yapamayacaktır. Yani çoğunluğu şu anda şehirde olduğu
durumdan memnun değildir. Ekonomik sorunu, geçim sıkıntısı, çocuğunu okutma sıkıntısı vardır,
her yönüyle sıkıntıları vardır. O sebeple, devlete de sağlayacağı bir fayda vardır.
Devlet orada o köylülerin evini bizzat yapmalıdır ve tek tip proje hazırlamalıdır bence. O böl
genin şartlarına uygun olan tek bir proje hazırlamalıdır ve o projeyi o köylerde uygulamalıdır. İn
sanca orada yaşanmasını sağlamalıdır. Altyapı hizmetlerini yeterli derecede yerine getirmelidir. Bi
raz önce söylediğim gibt, yol, su, elektrik, okul, sağlıkevi, sağlık ocağı.
Hükümetlerin bu konuda insanca yaşamanın şartlarını bihakkın yerine getirmesi lazım. (EK: 1,
S:180-185)
7- Mardin Valisi Fikret GÜVEN:
İlk yapılacak şey bu meselenin uzlaşma boyutunu yakalamaktır. Buna temiz bir yerinden baş
lamamız lazım her yeri kirli, karanlık kabul ederseniz, hiçbir yere bakamazsınız.. Herkesi terörist
gözüyle görerek birşey yapamazsınız.
Benim derdim, Çmarönü falan değil; bizim burnumuzun dibinde, şurada, Zinnar Dağları,
Ömerli Tepeleri ki, evvela oraları temiz bölge ilan edebilelim, vatandaşın orada nefesini açabile
lim. Bu askeri bir mesele değildir; bu, devlet meselesidir.
Gelin, bana takviye kanunlar çıkarın parlemento olarak. Vatandaşı temize çekelim. Hangimiz
hata yapmadık?.. Ben sizi o dağın başında bir gece tutayım, ertesi gün PKK'ya elinizde ne var, ne
yok vermezseniz gelin sorun. PKK'ya bir kere ekmek verdi diye bu vatandaşı hain ilan edemezsiniz.
Köye geri dönüşü bir temize çıkarırsanız, bu vatandaşın devlete karşı güveni artar. Şu anda bu
vatandaş zaten terk ettiği yerlerin büyük çoğunluğuna geri dönmez, şehirli oldular, biraz yozlaştılar. Köye dönüşü bir merhale daha ileri götürelim. Genelkurmayı bu yönde ikna etmek lazım. Öy
le yerler varki köyle şehrin farkı kalmamış, şehirde oturuyor, köyden istifade ediyor. Bu istifadele
ri açalım. Kızıltepenin bazı köyleri var; asfaltla içice olmuş. Devlet artık orada yasağı biraz yumu
şatsın. Bunun yolu, sizin üslubunuzdan geçer.
Buraya ayrı bir hizmet programı uygulayacaksınız; gönüllü hizmet adamları görevlendirecek
siniz burada. Kendini buraya adayacak. Bir devlet politikası belirlenecek, yöre halkının tümünü
kapsayacak ekonomik ve sosyal yönü olan bir politika belirlenecek, ana hatlarıyla ortaya konacak."(EK:l,S:l 12-126)
8- OHAL Eski Valisi Necati BİLİCAN:
5 bin küsur konut yapıldı o bölgede, Olağanüstü Hal Bölgesindeki illerde. Mesela, Diyarba
kır'daki Beşyüzevler, Şırnak'ta, Beytülşebap'ta, Şırnak'ın diğer köylerinde, Kumlucasında, Bin
göl'ün Solhan'ında, Genc'inde, Hakkari'nin Şemdinli'sinde, Çukurca'sında, Muş'ta, Diyarbakır
Kulp'ta, Diyarbakır'ın merkezinde, Siirt'in Hizan'ında, Baykan'ında, buralarda vatandaşların yer
leştirilmesi için 5 bin küsur konut yapılmıştır. O dönemde de hükümetlerimizin hep yaklaşımı, bu
vatandaşlarımızı köye geri döndürüp, tekrar eski yaşamlarına kavuşturmak olmuştur. Daha önceki
hükümet döneminde çok önemli bir proje olarak bu ortaya çıktı.
Bölgedeki insanlarımızın ileri gelenleriyle konuşarak dönebilecek köyler tespit edildi, o köy
leri Hükümetimize, Başbakanlığa yazdık, dedik ki, bu köylerde geri dönüş mümkündür, ama, bu
köylerimizin ihtiyaçları vardır, yolu, suyu, elektriği, okulu, camisi, gibi tüm bu ihtiyaçlarını yap
mamız lazım.
Ben, 52 proje gönderdim Bakanlıklara, 52 proje yaklaşık 38 bin insana iş imkanı sağlıyordu.
Bunun karşılığı da o zaman Milli Güvenlik Kurulunda da girdiğim her kurulda da diyordum ki, bu
istihdam konusu, ben diyorum ki, bölgenin eğitim sorunu var, bölge okullarıyla sıfırlamak müm
kün değil ama, sorun olmaktan çıkarılabilir.
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uygun projeler geliştirilmek suretiyle bu kısa sürede çözülebilecek konulardır bunlar.
1996 yılında Hükümetimiz 11 ile, valiliklere 450 milyar gönderdi; her ile 50'şer milyar lira pa
ra gönderdi. Bir sıkıntımız şu oldu bölgede, şu köylere dönüş mümkündür diye ilanı yapıldı bunla
rın. Bu ilan yapıldıktan sonra müracaatlar alınmaya başlandı, ama, hiçbir müracaat yapılmıyor.
Bir ay geçti, iki ay geçti, para var, haydi yapacağız, müracaat etmiyor. Yani, köye geri dönüş
te. arzulanan başarının elde edilememesinin sebebi köylü istekli değil. O zaman ne yapalım dendi;
yeni bir yaklaşımla cazibe merkezleri oluşturalım. Bu cazibe merkezlerinde bütün binalarını yapa
lım, iskan işlerini halledelim, hem küçük projeler yapalım, bu projelerle onlara geçim imkanlarını
dasağlayalım."(EK:l, S:74-86)
Bölgede yarım kalmış yatırımlar vardı, onların mutlak bitirilmesi lazım. Kalkınma Bankası
kredileri de açıldı sanıyorum; ben orada iken krediler başlamıştı verilmeye, orada bir tıkanıklık var
sa onu süratle çözüp, yarım kalmış yatırımların yapılması lazım ve küçük projelerin devam ettiril
mesi gerekiyor.
Orası cazibe bölgesi olacak, bu programların aksatılmaması lazım. Yani, sulama, enerji amaç
lı olan bu projeler aksatılmadan devam ettirilip, hedeflenenden önce bitirilmesi gerekir. Bu da is
tihdamı halleder.
Sağlık konusu bir anda çözülebilecek bir konudur, alınan bir kararla bölgedeki sağlık konusu
çözülür. Sağlık ocaklarının yapımı, oradaki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasıyla çok kısa sü
rede çözülebilecek konulardır, bunlar.(EK.l, S:74-86)
9- Prof.Dr. Doğu ERGİL:
"Şimdi, göç, bir erezyondur. Aynı fiziki erezyon gibi, toprağın verimli ve üretken tabakası na
sıl kayıp giderse, göç olgusu da, bu verimli tabakanın kayıp gitmesi etkisini gösterir. Hele zorunlu
göç, fidanların koparılması veyahut da ekinin zamansız biçilmesi gibidir. Bütün bunlara rağmen,
bütün yaşanan acılara, bütün istenmeyen kopuşlara ve acılı yerinden oynayışlara rağmen, bugün,
eğer, Türkiye'de yaşanan sıkıntıları, yani Kürt sorunu başlığı altında toplayabileceğimiz sorunu, bir
Türk-Kürt çatışması olarak sunmak isteyenler varsa, bence yanılıyorlar. Şunun için yanılıyorlar;
eğer, gerçekten bir Türk-Kürt çatışması olsaydı, bugün Türkiye'nin sokaklarını kan götürürdü.
Halk, son derece sağduyuludur. Birlikte barış içinde yaşamanın bir yolunu bulacaktır.
Bugünkü göç olayı, hele zorunlu göç olayı, maalesef, siyasi nedenlerle, insanların yerlerinden
yurtlarından kopartılması biçiminde tecelli etmiştir. Göç, her zaman olur; modernleşme dediğimiz
süreç içinde, kırdan kente göç, yani daha az olanaklı alandan daha olanaklı alana, insanların daha
özgürce yaşayabilecekleri alanlara, daha geleneksel yapılardan çözülüp gelmeleri zaten olağandır.
Şimdi, talihsiz olan, bunun zorunlu olması; ama, bu olacaktı. Şimdi, o zaman, her serden bir hayır
bekleneceği gibi, bu göçü yönetmek lazım. Şimdi, göçü nasıl yönetebiliriz?
Bu talihsiz göçü nasıl yönetebileceğimizi düşünelim. Bir kere bu insanlar bir zamanlar üreti
ciydi. Şu anda hem ekonomik olarak hem de sosyal ve psikolojik olarak tüketici durumdalar. En
önce bunları kendilerini besleyecek duruma getirmek lazım. Bu insanları yeniden nasıl üretici kı
labiliriz? Bu insanlar umut isteyecekler,, statü sahibi olmak isteyeceklerdir. İnsanın temel isteği
olan tanınmak, tanımlanmak ve sayılmak ihtiyacı göç eden insanlar için hem de daha fazlasıyla var
dır. Sadece İstanbul'da 23 bin tetikçinin olması göçle ilgili değil midir?
TMMOB'un Diyarbakır'da yaptığı bir araştırmaya göre göç etmiş bulunan insanların % 80'i
köylerine dönmek istiyor. Fakat benim yaptığım araştırmaya göre bu insanlar köylerine falan dön
mek istemiyorlar. O zaman kentte kalmanın koşullarını hazırlamak lazım. Bu insanları köylerine
döndürmeye çalışmak bir hayaldir. Zaten modernleşme ve gelişme kentte sonuçlanacak. Bu insanTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 47 lan kentlileştirmek, önce başlarını sokabilecek bir yuvaya kavuşturmak ve ondan sonra da yeni ko
şullarda daha modern bir işlev kazandırmak gerekli.
Göçmüş olan insanları geriye götürmek çare değildir. Nasıl olsa bunlar tekrar buraya gelecek
lerdir. Çare onları burada yaşama kazandırmaktır. Çünkü artık orada modern yaşam tarzı falan yok
tur. Fakat burası da modern olmaktan çıkıyor, burası da köyle'şiyor. Köylülüğü dönüştürmek lazım.
Çünkü köylülük üzerine ne ekonomi ne de demokrasi inşa edilebilir.
Özellikle göç edenleri düşünen, onlara göre tasarlanmış bir yeni yerleşim planı yapmak lazım.
Köylerine geri dönmeleri için verilecek parayı kendi konutlarını kendilerinin yapmaları için kullan
dırmak gerekli. Devlet her şeyi yapmasın, devlet herşeyi yaptığı zaman insanlara nasıl yaşayacak
larının ve nasıl davranacaklarının da emrini beraber getiriyor. Herkes için ev sahibi olmak çok
önemli, fakat göç edenler için bu çok daha önemlidir.
Kent alanlarının göçe göre yeniden düzenlenmesi lazım ve bölgenin plan şartlarını bozmadan,
plan ve proje bakımından yardım edilerek bu insanlar kendi evlerini kendileri yapsınlar.
Güneydoğunun en büyük ekonomik kaynağı hayvancılıktır. Güvenlik nedeniyle meralar dev
re dışı bırakılmıştır. Meralar kullanılırken de bunları kimin ne zaman ne kadar kullanacağı hep
problem olmuştur. Bir kere bunların kullanımı kaba güce dayanmaktadır. Kesinlikle meraların kul
lanımının düzenlenmesi ve İslah edilmesi lazım.
Toprak dağıtalım deniyor. Toprak dağıtmak köylü sayısını çoğaltmaktır. Köylüyü çiftçileştirmek ve çiftçiyi de sanayi ile ilişkilendirmek lazımdır.
Ceylanpınar'da 1 milyon küsur dönem arazi alınmış ve halka dağıtılmıştır 1970'lerde. Bunun
yüzde 70-80'i, devlete geri döndü biliyorsunuz; çünkü, kural kondu, verimli işletilecek, şöyle ya
pılacak, böyle yapılacak; bu insanlar, bu kurallara uyamadı. Sadece toprak vermekle olmaz, o top
rağı işlemesini öğreneceksiniz, o toprağı verimli işletebilmek için onları örgütleyeceksiniz, yeni
teknolojiyle pazarla ilintisini sağlayacaksınız falan. Bir de, oradaki insanları, sadece karın doyur
mak için değil, yani tarlasından aldığı ürünle yaşayamıyor insan, sanayi ürünü alabilecek düzeyde
bir gelir seviyesine kavuşturacaksınız; bunları yapmadan geri döner.
Çiftçi , pazar için üretim yapan insan demektir. Pazar için üretim yapan insan, hem gelişmele
re açıktır hem de çok daha fazla örgütlenebilir; köylü gibi bağımsız, kendi kabuğuna çekilmiş, ge
leneksel tavırlarını sürdürmek durumunda olmayan bir insandır.
Güneydoğu Anadolu'da ortaya çıkmış olan üretim araçları, bu meralar ve topraklardır. Artık,
inek gibi bakmak lazım; yani, her şeyinden yararlanılabilecek; hayvancılık yapılacaksa oraya ku
racaksınız kombinayı, dericilik de orada gelişecek, süt sanayii de gelişecek, kemiklerden ne yapı
lacaksa yapılacak, dışkısından da biyoenerjide yararlanılacak; ama, orada yararlanılacak, orasının
gelişmesinde kullanılacak bu girdiler.
Boşaltılmış köylerin ve hayvancılık alanlarının tekrar köylülerle iskan edilmesi değil, artık
bugün ekonominin gereği orta ve büyük işletmeler yaratmaktır. Hem tarım alanlarının hem de hay
vancılık alanlarının artık küçültülerek ekonomik olarak marjinalleşmesinin önlenmesi gerekir. Bü
yük meralar ve büyük çiftlikler kurularak, insanların köylü olarak değil, bilgi ve becerileri artırıla
rak orada işçi olarak istihdamınının sağlanması lazım. İşçilik hem ağasından şıhmdan bağımsızlık
demek hem de demokrasinin gerektirdiği insanın ortaya çıkması demektir. Hem de ekonomik ola
rak geleceği olan bir kitle, sanayii besleyen, sanayide dünyaya açılan bir tarım ekonomisinin altya
pısının oluşturulması demektir.
Buradaki insanlar güvenlik nedeniyle eline silah verilerek asalak hale getirilmiş. Bu insanla
rın ekonomik faaliyete şimdiden sokulması lazım. Bunlar alt yapının yapılmasında işçi olarak ve
bu bölgenin ormanlaştırılmasında devreye sokulmalıdır. Artık bir şey olma değil bir şey yapma kar
şılığında maaş verilmelidir.
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- 4 8 Güvenlik devletin sorunudur. Halkı silahlandırıp başka bir halk grubu karşısına çıkarmak son
derece sakıncalıdır. Ülke kendi içinde düşmanlaşır. Güvenliğin yumuşağı sağlanmadan sadece ka
bası kalır. Güvenliğin yumuşağı insanlara iş, aş, saygınlık ve insanların katılımını sağlamaktır. İn
sanları silah kullanmaya mecbur etmemek gerekir.
Bırakalım artık Türkiye yerinden yönetilsin. Oranın sorununu buranın anlaması mümkün de
ğil. Tepeden yönetim artık işlememektedir. Keyfi, duyarsız ve otoriter olduğu için de giderek yasa
dışına çıkmakta sakınca duymayan bir pervasızlık, maalesef yönetim sistemimize egemen olmaktadır.
Şimdi, biz, Güneydoğu Anadolu'da olağanüstü hal diye kendi kendimize yaratmış olduğumuz
o hali, artık olağanlaştırmak durumundayız. Çünkü, oradaki halk, bakın, Jandarma Genel Komu
tanlığının Dersim diye bir kitabı var 100 adet basılmıştır ve hizmete özeldir; çoğaltıldı o şimdi, bel
ki onbinlerce var orada, 1880'den beri Kürt hareketlerini incelemiş. Kim incelemiş? Vali, umumi
müfettiş ve ülkenin generali incelemiş. Diyor ki "Dersim yöresinde asayişsizlik var, sebepleri şun
lardır, şunlar yapılırsa giderilir." 5 veya 10 yıl sonra yine başka bir yüksek devlet görevlisi aynı şe
yi söylüyor, 5-10 sene sonra hemen hemen aynı sözler. Ee, insaf, yüz yıldır aynı sorunlar var ve
aynı biçimde yaklaşılıyor.
Şimdi, bu işe sadece güvenlik açısından bakmamak lazım. Güvenliği de sadece, polisiye ön
lem olarak görmemek lazım. Güvenlik, insanların aş sahibi, iş sahibi, itibar sahibi olmalarıyla sağ
lanır. Zaten, o insanlara o güvenlik sağlandıktan sonra, insan, güvensizlik unsuru olmaktan çıkar.
Kürtlüğü bir kuşku, bir bölünme nedeni olarak görmemek lazım. İşte, benim yaptığım araştır
mada Kürtlerin yüzde 90'nı ayrılmak falan istemiyor; ama, Kürtlüklerine saygı duyularak....
Bir; demokratik yapılanmanın artık, ne etnik ne dinsel tercihlere dayanmaması lazım. Bizim
ülkemizde, adı konması bile, hem etnik hem dinsel tercihler söz konusudur hem vatandaşlık hem
de ulus tanımında ve tabii bütün yasal düzenin de bu felsefeye göre düzenlenmesi lazım.
Ondan sonra, göçün fiziksel sorunlarına eğilmemiz lazım. Birincisi, göç edenleri geri döndür
mek gibi, onlara hiç sormadan yine tepeden inme bir zorlamaya gitmemek lazım. Kaldıkları yerde
de yerleşmelerini sağlamak, yaşamalarını sağlayacak bilgi, sanat, işte zanaat, neyse işle onları do
natmak lazım.
Güneydoğu Anadolu'daki tarım ve hayvancılık alanlarını, artık büyük, verimli ve dünya piya
salarıyla rekabet edebilecek üretimi yapacak işletmelere dönüştürmek lazım ve orada insanların
köylü değil, üretici, işçi olarak istihdam edilmesi lazım söyleyeceklerim bu kadar ve ne yapılırsa
yapılsın artık, Türkiye yerinden yönetilmelidir; çünkü, tepeden yönetim artık işlememektedir. Key
fi, duyarsız ve otoriter olduğu için de giderek de yasa dışına çıkmaktan sakınca duymayan bir per
vasızlık, maalesef, yönetim sistemimize egemen olmaktadır.(EK: 1, S:97-111)
10- İHD Başkanı Akıp BJRPAl;
"İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 1-21 inci maddelerinde kişisel ve siyasal haklar, 21-28
inci maddelerinde de ekonomik, toplumsal haklar tarif edilmiştir ve bu hakların kullanımında da
özne herkes için esas alınmıştır. Kimsenin diline, dinine, cinsiyetine, siyasi görüşüne ve kimliğine
bakmaksızın, burada tarif edilen haklardan ve özgürlüklerden herkesin eşit ve serbest yararlanma
sı öngörülmüş, ne yazık ki bölgede bu haklardan ve özgürlüklerden insanların yararlanamadığını
görmekteyiz. Değişik bir hukuk, değişik bir toplumsal anlayış oradaki yaşanmakta olan sorunların
çözümsüzlüğünün de bütün Türkiye'deki hak ve özgürlük sorununun da daraltılmasının ve sınırlandırılmasının da nedenini oluşturmaktadır.
Üç nedenle'bu göç olayının yaşandığını belirledik; devletin bizzat güvenlik güçleri eliyle uy
guladığı şiddet sonucu halkın göçe zorlanması. İkincisi, yayla yasağı ve temel ekonomik gereksin
melerinin karşılanmasının önüne birtakım engellerin çıkarılması sonucu ekonomik nedenler. Üçün
cüsü de, güvenlik gerekçesi, işte, oradaki yurttaşların güvenliğinin sağlanamaması.
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- 4 9 İnsan haklan bağlamında Türkiye'nin taraf olduğu başta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve
AGÎT çerçevesinde, Paris Şartı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AGİT 1991 İnsani Boyutu
Moskova Toplantısı Belgesi ve 1993 Viyana Bildirisinde insan yerleşimlerinin düzenlenmesine
ilişkin haklar belirlenmiştir. Fakat, ne yazık ki bu, Türkiye'de, özellikle bölgede yaşama geçirilememiştir.Sorun bugüne kadar inatla çözümsüz "bırakılmaktadır. Merkez köy projeleri ve benzeri ha
yali projeler soruna çözüm getirmeyecektir.Bölgede yaşam hakkı, bir tehdit altındadır. Mersin'de,
Adana'da yaptığımız araştırmalar sonucunda, beslenme, barınma, sağlık, eğitim, çalışma hakkı,
göç ettirilmiş yurttaşlar arasında ciddi sorunlardır.
O nedenle, öncelikle kendi iradesiyle, göç ettirilmiş oldukları topraklarına, evlerine dönmeyi
özendirici önlemlerin alınması gerekiyor. Bu önlemler de öncelikle ekonomik önlemler olmaktan
öte, siyasal ve kültürel önlemler olması gerekir. Bugün, başta Anayasa olmak üzere, bütün yasalar,
insan haklarına dayalı, ulusal Üstü Türkiye'nin taraf olduğu belgelere bağlı düzenlemeleri gerektir
mektedir.
Mesele barış meselesidir, demokrasi meselesidir ve insan hakları meselesidir. Herkese göre
demokrasi olmaz. Demokrasi, Türkiye'nin de taraf olduğu 1993 yılında kabul ve ilan edilen Viya
na Bildirgesinin 8 inci maddesinde yer alan tarife uygun bir düzenleme bulmalıdır. Nedir bu; her
kesin kendisini siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel olarak serbestçe ifade edebildiği bir reji
min adıdır.
Kürt sorunu var. Ve bu sorunun demokratik, barışçıl çözümüyle ilişkili bir sorundur diyoruz.
Yoksa, bu sorunun varlığını kabul etmezsek, bu sorunun sonuçlarının da giderilmesi açısından çö
zümsüz kalacağı kanısındayız.
Öncelikle, bu sorunların çözümüne ilişkin toplumun üzerinde bir vesayetin olmaması gerekti
ğini düşünüyoruz. Sorun, bugüne değin çözümsüz bırakılmaktadır ve inatla çözümsüz bırakılmak
tadır. Bunun adına ne denilirse denilsin; ister çatışma, ister düşük yoğunlukta bir savaş, isterse kir
li savaş. Ne denilirse denilsin orada bir sorun yaşanmaktadır ve bu sorun sadece Kürt halkının kim
liğinin, kültürünün, dilinin reddiyle birlikte getirdiği sonuçlardır. O nedenle, sorunun Kürt sorunu,
demokratik, barışçıl, insan haklarına ve hukuka bağlı çözümüyle ilişkili görüyoruz biz bunu.
Burada, yerleşim hakkının, bütün uluslararası, Birleşmiş Milletler 1969 yılında Toplumsal Ge
lişme ve Kalkınma Bildirgesini kabul etmiş, onunla başlayan bir süreçte yerleşim hakkının düzen
lenmesine ilişkin bildirgelere yer verilmiştir. Yalnız, biz, bölgede bunun tanıklığını yapmadık. Göç
ettirilmiş yurttaşlarımızın gerek Diyarbakır, Mardin, Hakkari çevresinde, gerekse biraz olanak bul
muş, tarlasını ve benzeri olanaklarını yok pahasına elden çıkarıp Güneye, Ege'ye göç etmiş yurt
taşlarımızın da sorunlarını yerinde inceledik. Yine, daha önce Başkanlığınıza bununla ilişkin bir
araştırma sonuçlarını sunmuştuk. Başta yaşam hakkı, bir tehdit altındadır. Ve o da bütün yurttaşla
rımızın Anayasada kimlik haklarının, kültürel haklarının varlığını kabul etmekle başlar.
Özetle; Kürt sorununun demokratik, barışçıl çözümüyle ilişkili bir durumdur, göç ettirilmiş
yurttaşlarımızın göç etmelerine neden olan durum ve onların sonuçlarının giderilmesi. Tam ve ek
siksiz bir demokrasi insan haklarına saygı... Bu da yetmez; insan haklarına ve hukukun üstünlüğü
ne dayalı temel demokratik bir anayasa ile mümkündür. Yoksa, sizin alacağınız sonuçlar onlarca
da ve başkalarınca da bilinmektedir. Gerçekten, bu sorun, yalnızca göç ettirilmiş yurttaşlarımızın
değil; bütün yurttaşlarımızın ortak sorununa dönüşmüştür ve kanayan bu yaranın bir an önce dur
durulması, sarılması gerekmektedir. Umarım, bu çalışmalar sonucunda da böyle bir katkısı
olur."(EK:l,S:170-180)
11- TMMOB Başkanı Yavuz ÖNEN:
"Zorla göç ettirme-olayı yerel bir sorun olmaktan çıktı. Şimdiye kadar dile getirilen çözüm
önerileri palyatiftir, bir işe yaramaz.
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- 50 Bir kere zorla göç ettirmeyi derhal durdurmak lazım, yani bunun devam etmemesi lazım. Ola
ğanüstü hal şartlarının derhal sona erdirilmesi lazım ve ondan sonra yerine ikame olacak olan İller
İdaresi Yasası ve Kriz Merkez Yönetmeliği gibi aslında OHAL şartlarını daha da kötüleştirccek uy
gulamaları engellemek onları uygulamaya koymamak lazım. Aksi halde OHAL kalkmamış olacaktır.
Özel tim derhal bölgeden çekilmelidir. Çünkü özel tim köy boşaltmada müthiş bir rol oynadı.
Özel tim gibi özel görevlendirilmiş bir heyet, neyse silahlı bir güç bütün yasaları, hukuku bir ke
nara bırakıp göçü örgütlermiş adeta. Nasıl yapmış, tehdit etmiş, evini yıkmış, işkence yapmış vb.
Bir örnekle demek istediğimi anlatmak için Sayın Algan HACALOGLU'nun da Tunceli'de yaptı
ğı gezi sırasında öğrendiği bir şey vardı, valinin süre verilmiş köyün boşaltılacağından haberi yoktu.
Bölgenin ziyarete açılması, serbest dolaşılabilir bir alan haline getirilmesi çok önemli. Bölgey
le direkt, objektif haber alma olanaklarının sağlanması lazım. Şu anda iki kaynak var, biri devlet,
biri PKK. Bu haberlerin objektifliğinden kuşku duyuyoruz, sağlıklı bilgi ve haber alamıyoruz.
Boşaltılan köylere geri dönüş nasıl olacak? Burada sadece konut değil, yok edilen tarım, hay
vancılık, bahçecilik vs. henüz hesaplanmamış şeyleri de hesaplarsanız dünyanın parasını da toplarsanız buna ne para ne proje yetişir.
Çözüme bölge halkıyla birlikte ulaşılacaktır. Bölge halkı devreye girmeden, fiilen kendi so
runlarına sahip çıkmadan kesinlikle çözemeyiz. Bu para dağıtımında, ev yapımında, hayvancılık
yapacaksa kendi şartlarının sağlanmasında herşeyde geçerli.
' Bölge halkının kullanılabilmesi için bölge halkıyla devlet arasındaki sorunun çözülmesi lazım.
Bu bir güven sorunudur. Bölge halkının devlete güvenmesi lazım. Bu işin siyasi boyutu var. Siya
sal adımlar atmak lazım.
İnsanlar 80'e kadar ekonomik nedenlerle göç etmişler vesaire, 80 sonrası siyasallaşma ve as
keri zorlama var; ama, şöyle diyorlar: "Biz 80'den önce de çok çok mutlu değildik, özgürlüğümüz
yoktu, kısıtlılıklar içinde yaşadık. Doğal, cumhuriyet tarihini tekrar edecek değiliz; ama, 80 sonra
sı daha önce var olan şeylerimizi de kaybettik; hem özgürlüğümüzden olduk, hem tavuğumuzdan,
keçimizden, hayvanımızdan, ağacımızdan, ormanımızdan olduk."
Dünya Standartlarının çok altında bir gelir sözkonusu. Türkiye'de açlık sınırı yıllık 400 dolar
dır. Bölgede ortalama 200 dolardır. Aslında 70-80 dolarla bir yılda geçinmek zorunda olan aileler var.
Toplu Konut aracılığıyla yapılanlar ne kadar küçük ve bir de yöre halkının yaşam şartlarıyla
ilgisi yok. 100 metrekare civarında konut yapacaksınız ondan sonra iki yıl önceki fiyatlarla önüne
1-1,5 milyarlık ödeme koyacaksınız. Böyle bir proje yöre halkına hizmet etmez, etse etse varlıklı
bir küçük azınlığa eder ya da koruculara, polislere verilir o lojmanlar.
Mayınlanmış bölgeler var. Yüksek dağlık yörelerde hayvancılığı yasakladılar biliyorsunuz.
Askeri nedenlerde; ama, yürünebilir, gidilebilir yaylalarda mayınlanmış vaziyette. Bir kere bu ma
yınların derhal temizlenmesi lazım.
Bölgede işlenmiş suçlar var, bunların hiçbirinin üzerine gidilmiyor. Güven ortamının yaratıla
bilmesi için bir kere suçluların yargı önüne çıkarılması lazım.
İşsizliğin çok arttığı bir ortamda sadece para verip al geçimini sağla demek yetmez. GAP kap
samında ciddi ekonomik projeler hazırlanmalı.
Belediyeler yönünden bir kere yapı denetimi yok, alt yapı yok. Hastalıklar arttı, çünkü temiz
su, pis su karışıyor. Tifo ve diğer bulaşıcı hastalıklar giderek yükseliyor. Yörede açlık hüküm sü
rüyor. Sağlıkta olduğu gibi eğitimde de kötü bir sürece girilmiştir. Okullaşma oranı küçük yaş
gruplarında % 20'ye düşmüştür.
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- 5 1 Köy geri dönmek istiyor; ama, komşu köyler dönmüyorsa cesaret edemiyor. Ya da, ancak, ko
ruculuğu kabul şartına bağlı olarak geri dönebiliyorlar.
Köy boşaltmaların tekrar olmayacağına ilişkin olarak bu insanların ikna edilmesi ve köylerin
mayın ve benzeri birtakım unsurlardan temizlenmesi gibi bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Yo
ğun göç almış yerleşim birimlerinin afet bölgesi ilan edilerek, buna paralel politikaların ve o böl
gelere yönelik kaynak aktarımlarının uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.
Bu işi biraz yerelleştirmek lazım. Gelin bu işi bütün kapsamıyla insanların görüşlerine de bı
rakalım. Bu demokratik ortamı açalım. Ben önlemleri sıralarken tabii ki eğitim boyutunu da, sağ
lık boyutunu da kattım. İş boyutunu hızlı geçtim. Sadece bir iki zirveye değinebildim, sorunların
önemli olanlarına.
Bunun dışında, komisyonunuzun, ben özellikle süreklileştirilmesi gerektiğine inanıyorum;
çünkü, göç sürekli devam ediyor. Yani, yarın birgün bitmeyecek. Siz 1 ay sonra komisyonun çalış
ma süresi bitiyor, bir rapor verilip çekilecekseniz, ondan sonra göç olayının izlenmesi gene inkıtaya uğrayacak demektir. Yani, göçle ilgili bir komisyonun süreklileştirilmesi ve sivil toplum örgüt
leriyle daha yakın iletişim içinde soruna yönelik sürekli politikalar geliştirilmesi ve Meclise, hükü
mete birtakım öneriler götürülmesi.
Ben, bir diğer öneri olarak da, bir göç müsteşarlığı ya da göç izleme ve değerlendirme merke
zi gibi bir birimin, kurumun oluşturulması gerektiğini yine bir öneri olarak sunuyorum; ama, buna
rağmen, bu komisyon devam etmeli.
Burada aslolan, güvenlik sorununu çözümleyerek, o insanı tekrar yerine, yurduna, toprağına
avdet ettirmektir. Bunu, döndürebilmenizin yolu da, güvenliktir. O adam, tekrar oraya döndüğü za
man kendisini güvenli hissedecekse, zaten kendiliğinden dönecektir. (EK:1, S:87-96)
12- MAZLUM-DER Genel Başkanı Yılmaz ENSAROĞLU:
"1994-1995 ve 1996 yıllarında dernek olarak göçle ilgili bölgeye giderek yaptığımız incele
melere dayalı raporlarımız vardır.
Önce sorunun doğru tanımını yapmak gerekir. Güneydoğuda göç diye bir sorun yok. Göç, kurt
sorununun, Güneydoğu sorununun ya da terör sorununun (adına ne derseniz deyin) sonuçlarından
biridir.
Göç ettirilmiş vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik arayışların bu sorunu doğuran ana
sorunun çözümüne katkı sağlayacak doğrultuda olması lazım. Güneydoğu sorununu göz ardı ede
rek göç sorununun içinden çıkamayız.
Yetkililer bölgeye gidip köye geri dönmeye çağırıyor. Fakat daha yetkililer ili terketmeden bir
kaç köy boşaltılıp, peşinden yakılıyor. Uygulanan politikalar sorunu çözmek yerine çözümsüzlüğe
doğru götürüyor.
İnsanlar çok ciddi biçimde gayrimeşru işlere kayıyor: Fuhuş yaygınlaşıyor ve bu sorun köy
lerden çıkıyor, kentlere ve tüm Türkiye'ye yayılıyor.
Yoğun göç olan Adana, Mersin, Antalya gibi şehirlerde Türk mahalleleri, Kürt mahalleleri
oluşuyor. Türkler Kürf mahallesine, kürtler Türk mahallelerine giremiyor. Bunun ileride ufak tefek
provokasyonlarla çok ciddi toplumsal çatışmalara sürükleyebileceğini şimdiden görmek lazım.
Bu insanlar sadece ununu ekmeğini değil, onurlarını da kaybettiler. Çocuklarına dilendiricilik
yaptıran binlerce aileyi gözardı etmemek lazım. Yani olayın çok ciddi sosyo-psikolojik boyutları var.
Öncelikle bu sorunun özgürce konuşulup tartışılmasının önündeki yasal ve fiili engeller kaldı
rılmalıdır. Şu anda Türkiye kamuoyu sorunu yeterince bilmiyor.
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— 52 Göç ettirilmiş insanların sorunlarının en kolay ve sağlıklı çözümü bu insanların köylerine ge
ri dönmelerinin yollarının açılmasıdır. Bunun sağlanabilmesi için bu insanların can güvenliklerinin
sağlanması, köylerin yeniden inşa edilmesi, geçim kaynaklarının oluşturulması, toplu olarak geri
ye dönüşün sağlanması gerekir; eğer komşu köyler dönmüyorsa bir köy dönmeye cesaret edemiyor.
Yoğun göç olan yerleşim birimlerinin afet bölgesi olarak ilan edilmesi ve kaynak aktarımının
gerçekleşmesi gerekir.
Göç ettirilen vatandaşlar üzerinde sağlıklı bir sosyo-psikolojik araştırma yapılması, bu insan
ların problemlerinin belirlenmesi açısından önemli. Çünkü şu anda elde sağlıklı bilgi yok.
Göçle ilgili olarak sivil toplum örgütleri ile sıkı işbirliği yaparak çalışacak sürekli bir komis
yon kurulması, ya da bu komisyonun sürekli hale getirilmesi için Meclise ve hükümete öneri götü
rülmelidir. Bir Göç Müsteşarlığı yada Göç İzleme Merkezi kurulması gerekir."(EK:l, S: 158-179)
13- VAN Valisi Abdülkadir SARI:
"Doğu ve Güneydoğu'da en çok göç alan iki il varsayarsak, bunlardan birincisi Diyarbakır,
ikincisi Van'dır. Van'da, büyük çoğunluğu Hakkari ve çevresinden olmak üzere büyük göç olayı
yaşanmıştır. Tabela nüfusu 153.000 olan Van'ın, bizim yaptığımız bir araştırmaya göre, Merkez
nüfusu 457.380'dir.
Burada önce boş inşaatlara yerleşiyorlar, sonra gelip devlet olarak bize sahip çıkın diyorlar.
Biz de elimizden geldiğince bu insanlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfının imkanlarını sonuna kadar kullanıyoruz bu insanlarımız için. Eğer, devlet bu
göç edenlere yardım edecekse bunun bir politikası olması lazım, devletin bize imkan vermesi la
zım ki biz de bu insanları rahatlatmalıyız.
Bizim bu insanlara iş edindirme konusunda da çabalarımız var, kadınlarına halıcılık ve kilim
cilik kursu veriyoruz. Şu anda Özel İdarenin Halı ve Kilim atölyesinde 1.540 kadın çalışıyor, bun
lara ücretlerini veriyoruz. Yalım Erez Mahallesinde okuma yazma kursumuz var.
Bir insan buraya isteyerek gelmez, bir zorunluluk vardı da evini barkını terk etti geldi. Bunun
birinci müsebbebi bölgemizdeki terör olaylarıdır. İkinci sebebi, geriye giden hayvancılıktır. Et it
halatı bölgedeki hayvancılığı öldürmüştür. Gerçi güvenliğin sağlanmasıyla beraber yaylalar yeni
den hizmete açılmaya başlandı, yasaklama kaldırıldı; ama, bu sefer de hayvan kalmadı. Yani, bu
raların cazip hale getirilmesi lazım, aksi takdirde bu göç olayının önüne geçmek mümkün değil.
Bizim köye dönüş projesi kapsamında yaptığımız bir çalışma var. Dönüşü mümkün olan 820
hane var, bu 820 hanenin yaklaşık 118'ini yeniden yerleştirdik, gönderdik ve şu anda göçünü sağ
lamaya uğraştığımız 702 hane var. Bunun için de 1997 yılının birim fiyatlarıyla 286 milyar para is
tedik; ama, bu para gelmedi. Bu para gelmeyince o çalışma yarım kaldı.
Geri dönüşün tam anlamıyla sağlanabilmesi için birincisi, güvenliğinin sağlanmış olması la
zım. İkincisi fiziki mekan olarak konutunun sağlanmış olması lazım. Üçüncüsü, birkaç mezrayı en
uygun şekilde bir araya getirip, arazilerine uzak olmayacak bir tarzda yerleşimlerini bu şekilde sağ
lamak lazım. Dördüncüsü, bu insanların geçimini sağlamanız lazım.
Van'a göç eden işsiz insanlarımız tablacılık yapmaktadır; yani, sınır ticaretinden dolayı Van'a
gelen sebze ve meyveleri satmaktadırlar. Bana göre buradaki en önemli mesleklerden biri sınır ti
caretinden dolayı tablacılık. Eğer biz, sınır ticaretini üç gün kapatalım, Van'da büyük patlama olur.
Van'a göç edenlere 1996 yılında 29 milyar 102 milyon lira para harcamışız. 1997 yılının ilk
sekiz ayında ise, 46 milyar, 760 milyon lira vermişiz.
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- 5 3 1990'dan günümüze kadar terör baskısıyla Van'a 1.065 aile toplu olarak göç etmiştir. Bir de
münferit gelenler var. Bunların 436'sının 1994'te, 432'sinin 1995 yılında ilimize geldiğini tesbit
ettik. Kayıtlar 1994 yılından itibaren tutulmaya başlandı, bundan önce gelenlerin kayıtlan yok. Bi
zim tahminimiz göçle gelen nüfusun 200-250 bin civarında olduğudur.
Biz, bunlardan 258 aileye ev yaptık Bunun için harcanan paranın 80 milyarını Odalar ve Bor
salar Birliği verdi, bir kısmını Acil Destek Fonundan karşıladık.
14- Van Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İsmail AYDIN:

-

Nüfusumuz bir anda 150 binlerden 600-700 binlere çıktı. Problemlerimiz çok büyük. Bölgede
yaşanan olumsuz çatışmalar, güvenlik nedeniyle sınır boyundaki köylerin boşaltılması, orada hay
van besleme olanaklarının ortadan kalkması, yani, meralara çıkma yasağı, yaylaların kapatılması,
dolayısıyla hayvancılığın yok olması.
Hayvan besleme ortamı ortadan kalkınca köylünün hepsi göç etti ve illere geldi. Bu insanları
mızın sermaye birikimleri de yok. Yapabildikleri tek şey, üç tekerlekli bir arabayla işportacılık yap
maktır. Yani çok sağlıksız bir yapılaşma, ilk geldiklerinde çadırlarda, daha sonra biriketlerle baş
larını sokabilecekleri, tamamıyla imardan yoksun; suyu, kanalizasyonu ve yaşam standardı hiç ol
mayan, varoşlarda yaşamaya başladılar. Bunların ellerinde ilk zamanlar sattıkları hayvanlardan do
layı biraz para vardı, onu da tüketmeye başladılar.
Van'da küçük küçük sanayiler var. Sanayinin gelişmesi için organize sanayi bölgeleri temel
taştır. İlimizde gerçekleşmiş bir organize sanayi bölgesi yok;
Bizim bu 55 inci Hükümetten beklentimiz, söylemde doğru olan; ama, gerçekleşmesi bir tür
lü mümkün olmayan geriye dönüş politikasını destekleyecek ekonomik tedbirleri de birlikte getir
mesidir ve bunları gerçekleştirmesidir.
Bu insanlara bulundukları yerde iş imkanı yaratmak gerekir. Bunun da tek yolu, devletin ya
pacağı sanayi tesislerinin kurulması. Birkaç tesisin devlet desteğiyle gerçekleşmesi, bence bu soru
na bir rahatlama getirecektir.
Bir diğer konu; Van ilimizde toplu konut projelerinin uygulamaya konması. Bunun düşük kre
dili ve köylerden göç edenlerin kullanabileceği şekilde yapılması gerekir. Yoksa, Emlak Bankası
nın yaptığı gibi üç-beş milyara satılan konutlar yapılırsa, elbette göç eden insanların bundan fayda
lanma olanağı olmayacaktır. Odamızın önderliğinde TOBB Genel Merkezinin aktarmış olduğu pa
rayla gerçekleştirilen 258 konutluk bir toplu konut projesi uygulandı. Köye dönmek isteyen insan
ların nasıl desteklenebileceğinin net bir şekilde ortaya konmasını istiyoruz.
Bence, olayı iki aşamada değerlendirmek lazım. Birincisi, göç edenleri göç etmiş oldukları
yerlerde yaşanabilir bir ortama kavuşturmak, ikincisi, göç etmiş olanları tekrar geriye götürme im
kanımız var mı bunları araştırmak. Bizim burada insanlarımızı köye götürebilmenin temel iki şar
tı var. Bir tanesi, orada tekrar güvenliğini sağlamak, yani, güvenli bir ortamda yaşamasını temin et
mek. İkincisi, ona ekonomik bir destek vermektir. Sermaye sahiplerinden birçok insanımız büyük
şehirlere göçmüştür. Bunun geri dönüşünü sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Bunun da gerçek
leşmesinin tek yolunun organize sanayi bölgesi olduğuna inanıyoruz."(EK: 1, S:24,31,70-72)
15- Van Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yekta HARDAROĞLU:
"Van'da ilk kez bir organize sanayi bölgesi kuracağız, projesi biteli bir yıl olmuştur; ama da
ha tapumuzu alamıyoruz, devletten arsamızı alamıyoruz. Sınır ticareti meselesine gelince: Bugün
Van'da 15 bin civarında seyyar satıcı vardır. Sınır ticaretinin kapatılması isteniyor, bu yanlış olur,
zira, şu anda 15 bin işsiz insanımız bu yoldan para kazanmaktadır. Sınır köylerinin boşaltılmasmTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 5 4 dan dolayı buraya işsiz insanlar göç etti. Hayvancılıkla uğraşan insanlar buraya gelince boş kaldı
lar. Eskiden İran'a, Irak'a, Arabistan'a hayvan ihraç eden ilimizde, en fazla küçükbaş hayvanın ol
duğu ilimizde hayvan sayısı azaldı ve 30 milyondan 2 milyona düştü. Şimdi biz, İran ve Irak'tan
kaçak yollardan küçükbaş hayvan alıyoruz. Bizim burada batıya en büyük göçümüz beyin göçüdür.
700 bin nüfuslu Van'da 6-7 tane KOBİ kredi almıştır. Bunlar batıdaki holdinglerin küçük or
taklarına verilmiş olan diyet borçlandır. 200'e yakın okulumuz kapalıdır, 3 bine yakın öğretmen
açığımız vardır."(EK:l,S:36-39)
16- Van Sanayi ve'Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan PERİHANOGLU:
"Göçün en büyük nedeni, bence eğitimde, sağlıkta ve devletin sağlayabileceği güvenlik unsur
larının noksan oluşudur. Eğer, devlet, buradaki vatandaşına eğitimini verebilirse, güvenliğini sağ
layabilirse, aşını, işini ve geleceğini garanti altına' alabilirse, bu göçler ortadan kalkar. Ne hastane
lerimiz, ne okullarımız, ne havaalanımız ne de diğer tesislerimiz ihtiyaca cevap vermektedir. Mas
tır bir projeyle bütün bunların yapılması ve halkımıza sunulması lazım.
Köylerine geri döndüreceğimiz insanlar bilmeliler ki, ben köyüme gittiğimde evimi devlet ya
pacak, okulumu devlet yapacak, öğretmenimi gönderecek, sağlık hizmetlerini, telefon, elektrik hiz
metlerini getirecek. İnsanlarımız bunları bilmeli ki, köye dönüş daha kolay olsun. Bize basiretli yö
neticiler gönderin, basiretli idareciler gönderin başka bir şey istemiyoruz. "(EK:1, S:39-40)
17- Van Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Feridun IRAK:
Bu bölgede yatırım yapabilmemin tek yolu devletin teşviklerinin cazip hale getirilerek uygu
lamaya koymasıdır. Teşviği veren devletin bunu denetlemesi lazım. Merkezimizde organize hay
vancılık bölgeleri kurulmasında da büyük fayda vardır diye düşünüyorum; bunun için büyük para
lara da ihtiyaç yoktur. Hazineye ait araziler bu konu için tahsis edilebilir."(EK: 1, S:41 -43)
18- Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M.Şirin YİĞİT :
Komisyonumuza verdiği 27.07.1997 tarihli raporda bu konuda orta ve uzun vadede alınması
gereken tedbirleri şu şekilde belirtmiştir:
"Toplumsal düzenin yeniden inşasını sağlamak üzere ön araştırma niteliğinde bilimsel bir an
ket çalışmasıyla göç nedenleri, sonuçları ve tekrar geriye dönüşün şartlan araştırılmalıdır.
Toplu yerleşim birimlerinin oluşturulmasından ziyade, gelenekçi toplum yapısı dikkate alına
rak isteyenin istediği yerde iskanı sağlanmalıdır. Yeniden iskan ve ekonomik faaliyetler için mut
lak desteğin sağlanması şarttır. Bölge, bir sosyal afet kapsamı içerisinde yeniden ele alınarak imar
edilmelidir. Rahat ve huzurlu yaşamanın, üretim ve ticaret yapabilmenin zemini oluşturulmalıdır.
Destekler kişisel desteklerle sınırlandırılmamalı, mutlak kamusal destekler oluşturulmalıdır. Arıcı
lık, ipekböcekçiliği ve Halıcılık gibi ekonomik faaliyetleri artırıcı mekanizmalar devletçe destek
lenmelidir. Geriye dönüş programı, bir kırsal kalkınma projesi ile desteklenmelidir. Kısacası ko
nu ekonomik ve insani boyutu ile ele alınmalıdır. GAP faaliyetlerine hız verilmeli ve bölgenin ma
kus kaderini yenecek unsur olarak kabul edilen sulama yatırımlarına daha fazla kaynak aktarılma
lıdır. Kent merkezlerinde yaşamak isteyenler için 5000 bin sosyal konut yapılmalıdır. Bu alanlar
da el sanatları gibi ekonomik faaliyetler için de destekler sağlanmalıdır. Sosyal afet kapsamında,
sosyal konut ve iş kurma tazminat fonu kurulmalıdır. Bölgede istihdam alanında büyük paya sahip
olan KİT özelleştirilmeleri ertelenmelidir. Ergani Çimento örneği bir daha yaşanmamalıdır. Sana
yi geliştirilmeli ve ayrıcalıklı yöre kavramı ile yeni teşvikler sağlanmalıdır. Bölge için yeni bir teş
vik kararnamesi süratle hayata geçirilmeli, Bölgede oluşan yatırım heyecan, ve şevki desteklenme
lidir. KOBİ kredilerinde, bölgenin mevcut şartlarına uyacak düzenlemeler yapılmalı ve bölge giri
şimcilerine ayrıcalıklar tanınmalıdır. Yarım kalmış yatırımlar devletçe desteklenerek hızla üretime
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tedbirler alınmalıdır. Bölge illerinin tümünde Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalarına hız
verilmelidir.
Büyükşehir Belediyelerinin İller Bankası ve Genel Bütçeden aldıkları paylar artırılmalı ve böl
ge kentlerinde alt ve üstyapı hizmetleri artırılmalıdır.
Bölgeyi ve bölge halkını iyi tanıyan, mesleğinde başarılı, siyasi kaygıları olmayan yöneticile
rin bölgede hizmet yapmaları teşvik edilmeli ve bu yöneticiler siyasi tercihlerden arındırılarak sos
yal ve ekonomik yönden de desteklenmelidirler. Kısacası, devlet ve halkı birbiriyle bütünleştirebilecek yöneticiler bölgeye atanmahdırlar."(EK: 1, S:344-350)
19- TMMOB Genel Başkanının Kamuoyuna Sunduğu İnsan Hakları Raporu (1995)
- Yakılan ve boşaltılan köylere güvenli şekilde dönülmesi sağlanmalıdır.
- Köylülere, evlerinin yakılması, hayvanların öldürülmesi, bağ ve bahçelerin tahrip edilmesi
sonucunda verilen zararlar ile göç döneminde yapılan harcamalar faiziyle birlikte Ödenmelidir.
- Köye geri dönenlere ev yapabilmeleri için inşaat malzemesi verilmelidir.
- Yörede uygulanan gıda ambargosu kaldırılmalı, giyecek, yiyecek, ilaç vb. ihtiyaçların engel
siz alınması sağlanmalıdır.
- Geçimini hayvancılıkla sağlayanlara sınırsız yaylaya çıkma izni verilmelidir.
- Yöre halkını potansiyel suçlu olarak gören anlayış terk edilmeli, tüm baskılar kaldırılmalıdır.
- Yörede yaşayanların banka kredi borçları affedilmeli ve faizsiz kredi verilmelidir.
- Göç edenler, evlerine dönene kadar, halen ikamet ettikleri çadır, garaj, depo ve okul gibi yer
lerden alınarak sağlık koşullarına uygun yerlere götürülmeli, sağlık, yiyecek ve giyecek gibi ihti
yaçları karşılanmalıdır.
20- TMMOB Ranoru (19961
Terörist faaliyetler ve devletin aldığı önlemler sonucu konutunu kaybedenler ve göç etmek du
rumunda kalanların yeniden yerleştirilmesi ve konut sağlanması için bu durumda olanların afet ve
iskan yasalarının ilgili maddelerinden yararlanabilmesini sağlayacak kapsam genişletilmesinin ya
pılması gerekir.
Bir bölgemizde yaşanan ve bu nüfus kitlesinin hemen hemen tamamını etkileyen, toplumsal
ve ekonomik yapıyı altüst eden, kırsal alanları boşaltıp, kentsel alanları yaşanmaz hale getiren, eği
timden istihdama kadar çeşitli sosyal göstergeleri belirsiz kılan, gelinen noktada Türkiye'nin doğu
su ve batısında yaşayan tüm insanların gündemini etkileyen bu olaya tüm toplumun eğilmesi bir
zorunluluktur.
21- Van İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı, Mahmut;
"Bu göçün nedenlerini devlet bizden çok daha iyi biliyor. Burada Oda olarak bir çalışmamız
oldu., Sosyologları getirerek 15 günlük bir çalışma yaptık yaklaşık 150 aile ile görüştük ve Van'ın
civarındaki acı durumu gördük.
Bu insanlar evsiz.barksız. Öyle hadiselere şahit olduk ki, afedersiniz kadın doğuracak parası
yok, hastaneye gidemiyor, çocuğunu okula gönderemiyor.
Bu insanlar göç ettiği zaman altyapısının hazırlanması gerekiyor. Ben seni köyünden çıkart
tım nereye gidersen git, bu olmuyor. Köyünde okula giden çocuk şimdi okuluna gidemiyor. Vatan
daş derdini anlatacak nasıl anlatacak Türkçe bilmiyor, bütün meselelerden çok uzak. Burada sos
yal bir sıkıntı var.
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GÖÇMEN yarınını düşünemiyor. Yani, GÖÇMEN'in yarına dair garantisi yok. Bütün bunlar
birike birike bir gün çok büyük sosyal patlamaya neden olacak.
Göç eden insanların ellerinde bir sanatı yok, çünkü daha önce hayvancılık yapmışlar, tarımla
uğraşmışlar bunun dışında ellerinden bir şey gelmiyor. Bana göre bu insanların köylerine dönmesi
lazım.
Mühendislik literatüründe göçler doğal afet statüsünde gözükür ve bununla ilgili özel prog
ramlar yapılır. Bu göçten, bu tabii afetten dolayı bu bölgeye özel bir program uygulanmalıdır. Ya
tırımla ilgili, sanayileşmeyle ilgili özel programlar uygulanmalıdır. Bu bölgeden her sene bin aile
sermayesiyle beraber Batıya göç ediyor. Bu bölgenin hem güvenlik sorunu, hem de altyapı sorunu
vardır."(EK:l,S:51-53)
22- Van Makine Mühendisleri Odası Temsilcisi Özcan BAYRAKÇI:
"Bunların hepsi bir araya geldiği zaman doğal afeti katmerleştiriyor. Buradan göç edenler Antalya'lıyı rahatsız ediyor. Mersin'liyi rahatsız ediyor, bundan dolayı da sorunlar çıkıyor. Bu bölge
de istihdam sorunu halledilse o insanlar oralara gitmez. Devletin buraya teşvikle ilgili yeni prog
ramlar uygulaması lazım."(EK: 1, S:55-56)
23- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Cengiz ANDİC:
"Van'a göç 1989 yılından itibaren yoğun bir şekilde yaşanmaya başladı. Bu durum beraberin
de birtakım sorunları da getirdi. Göçün bir çok nedenleri vardır. Bunların içerisinde zorunlu göçe
tabi olanlar olmuştur, buna paralel olarak ayrıca köy şartlarında artık, ekonomik olarak geçinemeyecek durumda olanların şehre akını da söz konusudur; ama, bu fazla bir oran tutmaz.
Bu olgu şu anda yaşandı ve Van için de büyük bir yük getirmiş oldu. Çünkü, gelenler köyle
rinde, mezralarında üretici durumundaydılar, hayvanı vardı, bahçesi vardı, tarlası vardı, buralarda
küçük de olsa bazı şeyler üretiyordu ve kendini geçindiriyordu. Bunlar Van'a geldiğinde satmış ol
duğu arazi ve hayvanların parasıyla belki bir iki yıl kendini idare edebildi, ondan sonra tamamen
tüketici durumuna girdiler, iş bulamamaları nedeniyle ekonomik yönden sıkıntıya düştüler. Ayrı
ca, bunlar bir de sosyal problemler yaşamaya başladılar.
Yöremiz insanlarının ekonomisinin temelini tarım ve hayvancılık oluşturuyor. Dolayısıyla, bu
insanlarımızın bildiği iş, tarım ve hayvancılık. Bu insanlar buraya geldiklerinde bu imkanlardan
yoksun kaldılar. Bunların tek beklentisi devletin yapabileceği yardımlar. Bize her gün yüzlerce in
san başvuruyor acaba iş varmı diye.
Van'ın tabelada nüfusu 153 bin görünür, fakat, Valilikle beraber bir sayım yaptık, bunun 457
bin olduğu ortaya çıktı, yani aşağı yukarı üç katı bir artış olduğu görüldü. Van'ın bu kadar nüfusu
istihdam edecek bir sanayisi yoktur. Bu insanlar tüketici durumda ve işsiz durumdalar."
Sevindirici bir durum vardır, o da şudur: Bize başvuran insanlar iş istiyor, yani, gidip hırsızlık
yapmıyor, soygunculuk yapmıyor, başka şey yapmıyor, iş bekliyor. Bu, halkımıza güvencemizin
en büyük dayanağıdır.
Tarım ve hayvancılık potansiyeli gerçekten kullanılamaz duruma gelmiştir. Yörede ahır hay
vancılığı başarılı olabilir, ama, yoğun yatırım gerektirir ve bu da Van'a yakın yerleşim yerleri için
sözkonusu olabilir. Burada esas çözüm küçükbaş hayvancılık ve meraya dayalı hayvancılık çok
önemlidir. Meralar da kullanılamaz durumda olduğu için bu potansiyelden hiçbir şekilde yararla
nılmıyor. Belki, kültür ırkını getirip halka dağıtmak bir çözüm gibi görünse de bunun pratikte uy
gulamasında bazı aksaklıklar ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bunu şehire yakın yerlerde yapacaksı-
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nız, ancak, o şekilde ahır hayvancılığı, kültür ırkı hayvancılığı başarılı olabilir, onun dışında başa
rıya götürecek tek yol meraya dayalı küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi. Onun için de köylümü
zün mutlak surette meradan yararlandırılması sağlanmalıdır. Çünkü, bu insanların bildiği tek iş de
odur zaten. Vatandaşlarımız küçükbaş hayvancılığı çok iyi bilirler.çok iyi şekilde yaparlar, verim
li bir şekilde yaparlar. Meralarımızın durumu ve kalitesi de ancak bizim yerli ırklarımızdan oluşan
küçükbaş hayvancılığa uygundur.
Bu terör olgusu olmasa bile bu göç olgusu ister istemez yaşanacaktı, ama bu, bu kadar kısa sü
rede değil daha uzun bir periyotta olacaktı. Sınır ticaretinin geliştirilmesinde büyük yarar var. Çün
kü, burada üretebileceğimiz her şeyi çok uzaklara taşımadan hemen değerlendirme imkanınız vardır."(EK:l,S:62-67)
24- Diyarbakır Demokrasi Platformu'nun Komisyona Gönderdiği Raporda:
Yıllardır izlenen politikalardan geri dönülerek, barışın tesis edilmesi ülkenin en temel ihtiya
cıdır. Diyalogla çözüm esastır. Bu nedenle 55. Hükümetin bu güne/kadar izlenen politikalardan
arındırılmış bir zihniyetle başta Kürt sorunu ve bunun uzantısı olan tali sorunlara yaklaşım göster
mesi gerekmektedir.
Köylerin yakılıp yıkılmasında Kürt sorununun çözümüne ilişkin bilinen yanlış politikalarının
belirleyici olmasının yanı sıra bölgenin sosyal yapısı gereği koruculuk sisteminin mevcut sonuçta
payı oldukça önemlidir.
Göç sorununun çözümü, üretimden zorla uzaklaştırılan insanların tekrar üretime katılmalarına
uygun ortamın sağlanmasıdır. Köy-Kent Projesi'yle bunun hiçbir şekilde mümkün olmayacağı
açıktır..
Tüm bunların yanısıra görünümde ne söylenirse söylensin somut ve yakıcı olan, köylerin ha
len yakılıp boşaltıldığıdır. Son olarak Batman'ın Sason Ilçesi'ne bağlı Havre KöyU'nün güvenlik
güçlerince boşaltıldıktan sonra yakılıp yıkılması mevcut hükümetin iddialarını ve yaklaşımlarını
anlamsızlaştıran bir gerçekliktir. Yine 1994 yılı başlarında boşaltılan Mardin'in Nusaybin Ilçesi'ne
bağlı Zivinge Köyü 20 Temmuz 1997 günü askeri birlikler tarafından yakıldı.
Bölgede bulunan bürokratların, yetkililerin seçimi yaşanan sıkıntıları arttırıcı tarzda olmama
sına dikkat edilmelidir.
Türkiye'deki çifte hukuk standartları ortadan kaldırılmalı, Türkiye Cumhuriyeti'nin altına im
za attığı uluslararası sözleşmelerle düzenlenen hak ve özgürlüklerin uygulanması için gerekli dü
zenlemeler yapılmalıdır.
Sonuç olarak suni çözümlerden vazgeçilerek köylerinden göç ettirilen insanlar için; güvenlik
li ve barışçı bir ortamda zararları tazmin edilerek köye dönüşleri serbest bırakılmalıdır."(EK:l,
S:322-326)
V-KONUNUN İNSAN HAKLARI VE HUKUKSAL BOYUTU:
Güneydoğu Anadolu'da, devletin terör örgütü ile mücadele sürecinde bedeli ağırlıklı olarak
yöre insanı veriyor. Terör örgütünün acımasız şiddet uygulamaları ile güvenlik güçlerinin bir bö
lümünün zaman zaman şiddet boyutlarına ulaşan gereksiz ve kuralsız baskısı altında bunalan yurt
taşlarımız giderek yabancılaşmakta; insanca yaşama umudunu yitirmektedir.
Güvenlik güçlerinin geniş bir coğrafyayı bölücü terör örgütü ile açık ve sıcak mücadele alanı
olarak belirleme zorunluluğu altında kalması; bu geniş coğrafyada, kırsal kesimin bütününde, me
ra ve otlakların yurttaşların kullanımına kapatılması; yöredeki köy ve mezraların boşaltılması,
400 000'e yakın yurttaşımızın doğrudan, yüzbinlerce diğer yurttaşlarımızın da dolaylı mağduriye
tine neden olmuştur.
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kılan, mera ve otlakları hayvanlarına kapatılan, işledikleri ve yaşadıkları topraklarından kopartıla
rak göçe zorlanan bu yurttaşlarımız, ne yazıkki yıllardır ihmal edilmişler; mağdur edilmişlerdir.
Kurulan her yeni hükümetin programında bu soruna yer vermesine, bu konuda onarım ve des
tek projelerini uygulamaya koyacağını belirtmesine, hatta Köye Dönüş Projesini yaşama geçirece
ğine ilişkin söz vermesine rağmen, kısa sürede projeler rafa kaldırıldı, verilen sözler unutuldu.
Yörede, barıştaki kanamanın devam etmekte oluşu, Olağanüstü Hal Uygulamasına son verile
memesi, hukukun üstünlüğünün yeterince yaşama geçirilememesi, hukukun üstünlüğünün yeterin
ce yaşama geçirilememesi, idari ve güvenlik hizmetlerinin sürdürülmesinde keyfiliğin, kuralsızlı
ğın hatta hukuksuzluğun önünün çoğu kez alınamaması, köy ve mezralarını boşaltma zorunda ka
larak kente göç eden, ancak göç ettikleri kentlerde barınma, işsizlik, sağlıklı yaşam ve geçim so
runları ile boğuşmak zorunda kalan yurttaşlarımızın daha da derinleşmesine, giderek çözümsüzlü
ğe taşınmasına neden olmaktadır.
Köy ve mezralarından göçe zorlanan, bir anlamda yaşamdan kopartılan bu yurttaşlarımızın
mağduriyetlerinin giderilmemesi ile, temel hak ve özgürlüklerinin doğrudan ihlal edilmesi sonucu
doğmaktadır.
Çok kısa süre içinde köyünü terkedip daha güvenlikli bir kente gelen insanlar sağlıklı konut
ve geçimini sağlayacak iş bulamamakta, sağlığını koruyamamakta ve çocuklarının eğitimini sürdürcmemektedir. Dolayısıyla göçe maruz kalan bu insanlar eğitim ve öğretim hakkından, çalışma
hakkından, konut hakkından mahrum bırakılmaktadır.
5.1. Konunun Anayasa Boyutu
Yurttaşlarımızın karşı karşıya bırakıldıkları mağduriyetler, Anayasamızın birçok maddesi ile
vazedilen ilkelerin, doğrudan ve dolaylı olarak ihlali anlamındadır.
- 1982 Anayasası'nın 2. maddesi, Türkiye Cumhuriyetini, "İnsan haklarına saygılı, demokra
tik, laik ve sosyal bir hukuk devleti" olarak tanımlamaktadır.
- " Kanun önünde eşitlik" ilkesini vaaz eden 10'uncu maddesi, Devlet organları ve idare ma
kamlarının bütün işlemlerinde "kanun önünde eşitlik" ilkesine uygun olarak hareket etmelerini ön
görmektedir.
- 17'inci maddesi; herkesin, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı
na sahip olduğunu belirtmektedir.
- 20'inci maddesi; Herkesin, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı
na sahip olduğunu; Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulmayacağını öngörmektedir.
Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; gecikme
sinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin üs
tü, Özel kağıtları ve eşyasının aranamayacağını ve bunlara el konulamayacağını belirtmektedir.
- 21'inci maddesi; Kimsenin konutuna dokunulamıyacağını; kanunun açıkça gösterdiği haller
de, usulüne uygun hakim kararı olmadıkça, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yet
kili kılınan merciin emri bulunmadıkça kimsenin konutuna girilemeyeceğini; arama yapılamayaca
ğını, buradaki eşyaya el konulamayacağını öngörmektedir.
- 35'inci maddesi; herkesin mülkiyet ve miras haklarına sahip olduğunu, bu hakların ancak ka
mu yararı amacıyla kanunla sınırlanabileceğini belirtmektedir.
- Temel hak ve hürriyetlerin korunması ile ilgili 40'ıncı maddesi; Anayasa ile tanınmış hak
ve hürriyetleri ihlal edilen herkesin, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlan
masını isteme hakkına sahip olduğunu,
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re, Devletçe tazmin edileceğini öngörmektedir.
Madde: 36
Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya
davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.
Anayasanın 40. maddesi; "Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes yetkili
makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.
Kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, konuma gö
re, devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye riicu hakkı saklıdır." hükmünü
amirdir.
Anayasanın 42. maddesi "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz" denme
sine rağmen OHAL Valiliğince boşaltılan köylerden göç etmek zorunda kalan 57.314 ailenin ço
cuklarının büyük bir çoğunluğu zorunlu ilköğretime bile devam edememektedir.
- 46' ncı madde; Devlet ve Kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği hallerde, kar
şılıklarını peşin ödemek kaydıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir
kısmını, kanun ile gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifak
lar kurmaya yetkili olduklarını belirtmektedir.
- Keza, 57'nci madde; Devletin şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planla
ma çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri almasını, toplu konut teşebbüslerini des
teklemesini öngörmektedir.
5.2. Konunun Dış Hukuk Boyutu
İç hukukumuzun temel taşı olan Anayasamızın yukarıda belirtilen maddeleri ile öngörülen il
keler kadar taraf olduğumuz dış hukukta, bireylerin temel hak ve özgürlüklerin korunması alanın
da Devlete vazgeçilmez ve ertelenemez yükümlülükler vaaz etmektedir.
5.2.1 İnsan Haklan Evrensel Bildirgesinin 1-21 inci maddelerinde kişisel ve siyasi haklar, 2128 inci maddelerinde ekonomik ve toplumsal haklar tarif edilmiştir.
Madde: 8
Her şahsın kendisine Anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı "fi
ili netice verecek şekilde" milli mahkemelere müracaat hakkı vardır.
Madde: 9
Hiç kimse keyfi olarak tutulamaz, alıkonulamaz veya sürülemez.
Madde: 12
Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve
şöhretine karşı tecavüzlere maruz kalamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile ko
runmaya hakkı vardır.
Madde: 17
1- Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olmak hakkını haizdir.
2- Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez.
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1- Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli
sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve
işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkanlarından iradesi dışında mahrum bı
rakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.
5.2.2 İnsan Haklarının ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmede (Avrupa İnsan Hakla
rı Sözleşmesi);
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1-1.8 inci maddelerinde temel hak ve hürriyetler, siyasal,
ekonomik ve sosyal hak ve hürriyetler güvence altına alınmıştır.
Madde: 8
1- Her şahıs hususi ve ailevi hayatına, meskenine ve muhaberatına hürmet edilmesi hakkına
maliktir.
2- Bu hakların kullanılmasına resmi bir makamın müdahalesi demokratik bir cemiyette ancak
milli güvenlik, amme emniyeti, memleketin iktisadi refahını, nizamın muhafazası, suçların önlen
mesi sağlığın veya ahlakın ve başkasının hak ve hürriyetlerinin korunması için zaruri bulunduğu
derecede ve kanunla derpiş edilmesi şartiyle vuku bulabilir.
Madde: 13
İş bu Sözleşmede tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen her şahıs ihlal fiili resmi vazifeleri
ni ifa eden kimseler tarafından bu vazifelerin ifası sırasında yapılmış da olsa, milli bir,makama fi
ilen müracaat hakkına sahiptir.
5.2.3 İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye (Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi) Ek Protokol;
Madde: 1
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Her hakiki veya hükmi şahıs mallarının masuniyetine riayet edilmesi hakkına maliktir. Her
hangi bir kimse ancak amme menfaati icabı olarak ve kanunun derpişeylediği şartlar ve devletler
hukukunun umumi prensipleri dahilinde mülkünden mahrum edilebilir.
Madde: 2
Kimse tahsil etmek hakkından mahrum edilemez
5.2.4 Keza;
- Avrupa Parlamentosu Temel Haklar ve Özgürlükler Bildirgesi'nin 15/4'üncü maddesi ise,
"kendi kusuru bulunmaksızın kendisine uygun konut temin edemeyenlerin, bu konuda, ilintili ka
mu makamlarından yardım alma hakkı"nı öngörmektedir.
5.3 Konunun Avrupa İnsan Hakları Yargı Boyutu
5.3.1 Devletimiz bu sözleşmeleri onayladığı gibi haklarının ihlal edildiğini düşünen vatandaş
ların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkını tanımıştır.
Oysa Anayasamızın 20,21,35,36,41,42. maddelerinde teminat altına alınan özel hayatın giz
liliği, konut dokunulmazlığı, mülkiyet hakkı, hak arama hürriyeti, ailenin korunması, eğitim ve öğ
retim hakkı gibi temel hak ve hürriyetlerinin ihlali karşısında Anayasamızın 40. maddesinde ifade
edildiği şekilde yetkili makama geciktirilmeden başvuru imkanı sağlanamamaktadır.
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ile ilgili 425 ve 430 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin 7
ve 8. maddelerinde: Olağanüstü Hal Bölge Valisi ve il valilerine tanınan yetkilerin kullanılması ile
ilgili olarak dava açılamayacağı hükmü getirilmiştir. Ancak vatandaşlar bölgede uğradığı hak ve
hürriyetlerinin ihlaline yönelik uygulamalar için başvuru imkanını kullanamamaktadır.
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KHK'nın 7 ve 8 inci maddeleri nedeniyle OHAL bölgesinde yapılan işlemlerin hukuka aykırılığı
nı ileri sürerek yetkili ve görevliler hakkında cezai işlem yapılması yolu kapalıdır.
Uğradığı zararların tazmini için bunları yargı mercileri vasıtasıyla tesbit ettirmesi gerekir. An
cak bölgede güvenlik olmadığı gerekçesiyle yargı mercileri gerekli tesbiti yapmak üzere köylere
gidememektedir. Dolayısıyla bu durum yetkili olmadığı halde, devlet adına hareket ettiğini iddia
eden bazı görevlilerin keyfi davranışlarına cesaret vermekte hukuk dışı uygulamalara kolaylık sağ
lamaktadır.
5.3.2 Dışişleri Bakanlığının 28 Kasım 1997 tarihli yazısı ile (Ek - 9,1) ülkemizin Avrupa İn
san Hakları Divanı ile ilişkileri hakkında bilgi verilmektedir. Buna göre;
a. Bireysel başvuru hakkını tanıdığımız 1987 yılından bu yana Avrupa İnsan Hakları Komis
yonu ile bunun bir üst organı olan Avrupa İnsan Hakları Divanına ülkemiz aleyhine açılmış dava
lardan hükümetimize intikal etmiş bulunan başvuru sayısı toplam 1800 civarındadır. Başvuruların
konulara göre dağılımı ise aşağıda maruzdur;
- Güneydoğu Anadolu Bölgesine ilişkin köy yakma ve
boşaltma

:

358 başvuru

kayıplar

:

114 başvuru

- Parti kapatma

:

6 başvuru

- Kamulaştırma

:

205 başvuru

- İşkence ve gözaltı süresinin uzunluğu

:

136 başvuru

- İfade özgürlüğü

:

59 başvuru

- Yargılama süresinin uzunluğu

:

48 başvuru

- Kayıp, ölüm ve faili meçhul

:

23 başvuru

. - Güneydoğu Anadolu Bölgesinde işkence, faili meçhul

( Bu rakamın 34'ü Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
kamulaştırmayı kapsamaktadır.)

- Devlet başvurusu

:

2 başvuru

- Mülteci başvurusu

:

1 başvuru

- Hükümetimiz aleyhindeki GKRY başvuruları

:

847 başvuru

b. Çalışma yöntemi açısından Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna yapılan bireysel başvuru
larda, Komisyon, müracaatı şekil ve süre bakımından ön incelemeye tabi tutmakta, bu incelemenin
sonucunda başvurunun kabul edilebilirliği hususunda karar vermektedir. Komisyon, sözkonusu ka
rarı vermeden önce-istisnai durumlar hariç- taraflardan ilk görüşlerini sunmalarını da talep etmek
tedir. Komisyonun, başvuruyu kabul edilemez bulması halinde dosyanın incelenmesine son veril
mektedir. Başvurunun kabul edilebilir bulunması durumunda ise dosyanın esas açısından incelen
mesine geçilmektedir. Bu inceleme sırasında gerekli görülürse tanık dinleme duruşması düzenlen
mekte ve esasa ilişkin inceleme sonucunda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ihlal edilip edil
mediği hususunda rapor yayınlanmaktadır.
Komisyonun Sözleşmenin ihlal edildiği kararına varması durumunda bu husustaki rapor De
legeler Komitesine gönderilmektedir. Bu tarihten itibaren üç ay içerisinde Komisyon ya da sözleş
meye taraf ve şikayete muhatap olan Devlet başvuruyu Avrupa İnsan Hakları Divanına götürme
hakkına sahip görülmektedir. Divanın bu husustaki kararı bağlayıcıdır. Konu, ilgili taraflarca Di
vana götürülmediği takdirde 3 aylık müracaat süresi hitamında Delegeler Komitesi eline ulaştırıl
mış bulunan Komisyon raporu konusunda karar almaktadır. Bu karar da Divan kararı gibi bağlayıcıdır.
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liye Turhallı ve Sariye Uvat başvurusu ile ilgili kararını açıklamıştır.
Başvuruya konu teşkil eden iddialar, Bingöl ili, Genç ilçesi, Sağgöze köyündeki evlerinin 23
Haziran 1993 tarihinde güvenlik görevlileri tarafından yakılıp göçe zorlandıkları gerekçesiyle ko
nut dokunulmazlığını güvence altına alan Sözleşmenin 8. maddesinin, bu olayın insanlık dışı bir
muamele olduğu gerekçesiyle Sözleşmenin 3. maddesinin, kişisel özgürlükleri dışında göçe zorlan
dıkları için Sözleşmenin 5/1. maddesinin, şikayetlerini dile getirebilecekleri yargılama makamının
bulunmadığı gerekçesiyle Sözleşmenin 6/1. maddesinin, ihlal fiilini işleyen resmi görevli aleyhine
başvurulabilecek bir makam olmadığı gerekçesiyle Sözleşmenin 13. maddesinin, kurt kökenli ol
dukları için bu tür muameleler gördükleri gerekçesiyle Sözleşmenin 14. maddesinin, Sözleşmeye
getirilen sınırlamaların amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle Sözleşmenin 18. maddesinin, baş
vuranlardan birinin göçten kaynaklanan erken doğum çerçevesinde ikiz bebeklerin öldüğü gerek
çesiyle yaşam hakkını koruyan Sözleşmenin 2. maddesinin ihlal edildiği şeklindedir.
Divan kararında ilk Uç başvuran (Azize Menteş, Mahile Turhallı, Suliye Turhallı) için Sözleş
menin 8. ve 13. maddelerinin ihlal edildiğine, 3., 5/1 ve 6/1. maddelerinde ihlal olup olmadığı ko
nusunda karar vermeye gerek olmadığına, 14. ve 18. maddelerin ise ihlal edilmediğine karar ver
miştir. Sariye Uvat için ise Sözleşmenin iddia konusu olan 2., 3., 5., 6., 8., 13., 14. ve 18. madde
lerinin hiçbirinde ihlalin gerçekleşmediği kararını vermiştir.
Divan, Azize Menteş, Mahile Turhallı ve Suliye Turhallı'ya ödenecek maddi ve manevi taz
minat için bu aşamada bir karar vermeyeceğini belirtmiş, Hükümet ve üç başvuranı üç ay içinde
tazminat hakkında yazılı görüş vermeye davet etmiştir. Divan Hükümetimizin yargılama masrafı
ve avukatlık ücreti olarak toplam 27.795 İngiliz Sterlininden Komisyon tarafından ödenmiş olan
13.295 FF adli yardımın düşülerek başvuranlara ödemesine karar vermiştir. Divan, ayrıca Kürdistan İnsan Haklan Projesinin davaya sağladığı hukuki yardım için 4.000 İngiliz Sterlini ödenmesi
talebini reddetmiştir.
5.4 Konunun Hukuk Boyutu
5.4.1 Köy Boşaltma Uygulamaları Yasal Dayanaktan Yoksundur.
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun alınacak tedbirlerle ilgili 9. maddesinin a bendi;
"Bölgenin belirli yerlerinde yerleşimi yasaklamak, belirli yerleşim yerlerine girişi ve buralar
dan çıkışı sınırlamak, belli yerleşim yerlerini boşaltmak veya başka yerlere nakletmek" şeklinde
ifade edilmiştir.
14.7.1987 tarih ve 285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin 4. maddesine 18.7.1997 tarih ve 286 sayılı Kanun hükmünde kararname ile ekle
nen h bendinde;
"Olağanüstü Hal Bölge Valisi güvenlik yönünden gerekli düzenlemeleri yapabilmek için ge
çici veya sürekli olarak görev alanı içinde bulunan köy, mezra, kom ve benzeri yerleşim birimleri
ni boşalttırabilir, yerlerini değiştirebilir, birleştirebilir ve bu maksatla gereken kamulaştırma ve di
ğer işlemleri re'sen ve ivedilikle yapabilir.
İskan konusunda 2510 sayılı İskan Kanunu uygulanır" hükmünü amirdir.
Olağanüstü Hal Kanununda, olağanüstü hal ilan edilen illerde belli yerleşim yerlerinin boşal
tabileceği veya başka yerlere nakledilebileceği öngörülmüş ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İh
dası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile de güvenlik yönünden gerekli düzenlemeleri ya
pabilmek için geçici veya sürekli olarak köy, mezra, kom ve benzeri yerleşim yerlerinin Olağanüs
tü Hal Bölge Valisince boşalttırılabileceği, yerlerinin değiştirebileceği veya birleştirilebileceği ifa
de edilmiştir.
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Kurulduğu günden itibaren Olağanüstü Hal Bölge Valiliği yapan Valilerle yapılan görüşme
lerde, bu Valiler kendi dönemlerinde ilgili kanunda ve Kanun hükmünde Kararnamede belirtilen
köy boşaltma yetkisini kullanmadıklarını ifade etmişler. Ayrıca görevdeki Olağanüstü Hal Bölge
Valisi, OHAL Valiliği arşivinin incelenmesi sonucu böyle bir yetkiye dayanılarak boşaltılmış köy
bulunmadığını ifade etmiştir.
Dolayısıyla, kanunda ifade edildiği şekilde, yetkili kılınan merci (OHAL Valisi) tarafından gü
venlik düzenlemeleri için boşaltılan köy bulunmamaktadır.
5.4.2 Köy Boşaltmalar İle Hukuk İhlal Edilmiştir.
Boşaltılan köylerle ilgili olarak aile hayatının ve konut dokunulmazlığının, mülkiyet hakkının,
hak arama ve başvuru hakkının kısıtlanması ve ihlal edilmesi ile ilgili yoğun iddialar bulunmaktadır.
Boşaltılan köylerden göç eden insanlar köylerini iradeleri dışında terketmektedir. İnsanlar ev
lerini, topraklarını ve diğer varlıklarını terketmek zorunda kaldığından bu insanların mülkiyet hak
kı , konut dokunulmazlığı hakkı ihlal edilmektedir.
Köylerinin, evlerinin yakılıp-yıkıldığı iddialarına karşılık adli ve idari soruşturma yapılama
maktadır. Zarar görenler zararlarını tesbit ettirme ve hukuk çerçevesinde tazmin ettirmeye dönük
hak arama hürriyetlerini kullanamamaktadırlar.
Çeşitli gerekçelerle boşaltılan yerleşim birimlerinin sakinleri bu keyfi muamelelere karşı "fi
ili netice verecek şekilde" mahkemelere müracaat edememektedirler. Bu insanlar keyfi olarak ya
şadıkları yerlerden adeta sürülmektedir.
Oysa bu insanlarımızın meskenlerine keyfi bir şekilde karışma ve tecavüz sözkonusudur.Bu
tür keyfi muamelerere karşı bu insanların korunamaması ve fiili netice verecek şekilde mahkeme
lere müracaat edememesi İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 8, 9, 12, 17. maddelerine ve Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesinin 8,13 ve ek protokolün. 1. maddelerinin ihlali sonucunu yaratmaktadır.
Zorunlu köy boşaltmaları, hangi iradenin baskısı veya talebi çerçevesinde gerçekleşmiş olur
sa olsun, devletin ülkenin her yöresinde, yurttaşların güvenliğini sağlama yükümlülüğü vardır. O
nedenle, köy ve mezraların kimin tarafından boşalttırılmış olduğu değil, boşaltma işleminin fiilen
ortaya çıkmış olup olmaması önemlidir.
Yurttaşlarımızın köy ve mezralarını boşaltma sürecinin ardında;
- İster devletle çatışma içinde olan örgütün baskısı olsun,
- İster Devletin yetkililerinin veya güvenlik güçlerinin belirli unsurlarının talep veya dolaylı
baskısı olsun,
- İsterse, köy ve mezranın çevresinde çatışma ve şiddet ortamının mevcudiyetinin yarattığı
olumsuz koşullar olsun,
Sözkonusu yurttaşlarımızın; yaşam, barınma, sağlık, eğitim gibi temel hak ve özgürlüklerinin
ihlal edilmiş olmasından kaynaklanan mağduriyetlerinin Devlet tarafından giderilmesini beklemek
ve talep etmek hakkı vardır.
Boşaltılmış olan 3500 köy ve mezranın hiç bir alanına ilişkin bir kamulaştırma işlemi bugüne
değin uygulanmadığına; ekonomik veya teknik nedenlerle yerleşim alanlarının boşaltılması (baraj
yapımı gibi nedenlerle) ve rehabilite hizmetlerinin yürütülmesi gibi bir durum sözkonusu olmadı
ğına; bunlara karşın topraklarını fiilen kullanamadıklarına; mülkiyetten kaynaklı bir bedelle kendi
lerine ödenmediğine göre ortada mevcut hukuksuz, haksız durumun düzeltilmesi, mağduriyetlerin
giderilmesi, hukuk devleti olmanın ve iç barışın sağlanmasının temel koşullarındandır.
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likli olduğu, bu insanların köylere dönebileceği OHAL Valiliğince ilan edilmiştir. Güvenlik olma
dığı OHAL Valiliğince kabul edilen ve köylerine dönüşlerine izin verilmeyen yüz binlerce insanın
kullanamadığı mülkiyet haklarından doğan zararlarının, kaybettikleri mal ve gelirlerin makul ölçü
ler içinde devlet tarafından karşılanması gerekir.
Bu yerleşim yerleri OHAL Kanununda belirtildiği şekilde OHAL Valisince güvenlik düzen
lemesi nedeniyle boşaltılmadığı için İskan Kanunu da uygulanmamıştır. OHAL Valisinin kanunla
verilen bu yetkiyi kullanmamasına karşılık devlet adına hareket eden birimler bazı yerleşim yerle
rinin boşaltılmasını sağlamışlardır. Gerek PKK'nın tehdidiyle, gerek güvenlikli ortam olmadığın
dan, gerek operasyonların etkisiyle, gerekse güvenlik birimlerinin gayri resmi boşaltma işlemi çok
kısa süre içinde gerçekleştiğinden bu insanlar en yakın ya da yakınlarının olduğu bir yere taşınmış
lar, ancak sağlıklı bir yerleşime ve sağlıklı bir yaşantıya kavuşamamışlar, geçimlerini sağlayacak
iş bulamamışlardır.
Bu insanların PKK tehdidi de dahil olmak üzere güvenliklerinin sağlanmasından, devlet so
rumlu olduğuna ve köylerinin güvenlikli olmadığını kabul ettiğine göre bunlara konut, istihdam,
sağlık ve eğitim hizmetleri sağlamak devletimizin en temel görevidir. Bu hizmetlerin sağlanmama
sı göçe maruz kalan insanların Anayasada teminat altına alman en temel haklarının ihlali anlamına
gelmektedir.
Devlet bu zorunlu göçü durdurup, engellemediği, göç ettirilenlerin zararlarını karşılamadığı
mağduriyetleri devlet tarafından, sosyal hukuk devleti anlayışı içinde karşılanmadığı sürece, bu so
runla ulusal ve uluslararası hukuk alanında sürekli muhatap olacak, yaptırımlarla karşılaşacak ve
onarılması güç sıkıntılara girecektir.
VI. HÜKÜMET PROGRAMLARINDA ÖNGÖRÜLEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
6.1 19.11.1991'de kurulan 48. Hükümet Programı:
"Yurttaşlarımızın etnik, kültürel ve dile ilişkin kimlik özelliklerinin özgürce ifadesinde, korun
ması ve geliştirilmesinde karşılaştıkları yasal ve fiili eksiklik, engel ve sınırlamalar, Türkiye'nin de
imza koyduğu Paris Şartının ruhuna uygun bir biçimde ve ulusal bütünlük içinde giderilecektir."
6.2 30.6.1993'de Kurulan 49. Hükümet Programı
"1987 yılından beri süren "Olağanüstü Hal" uygulaması, yetki ve otorite boşluğu yaratmaya
cak yeni yasal düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte yürürlükten kaldırılacaktır.
Hükümetimizce, koruculuk sisteminin tasfiyesi ilke olarak benimsenmiştir. Bunu gerçekleştir
mek için, öncelikle koruculuğun kaldırılmasının yaratabileceği istihdam ve güvenlik sorunlarının
çözümlenmesi gerekmektedir. Hükümetimizin etkin, cesur ve kalıcı önlemleri uygulamaya koyma
sıyla bu hedefe varılacaktır.
Yurttaşlarımız arasında kültür, düşünce, inanç, dil ve köken farkları olması doğaldır. Bunlar
başka ülkeler için de geçerlidir. Böyle çeşitlilik demokratik ve üniter devlet için zaaf değildir. Üniter bir yapı içinde çeşitli etnik, kültürel ve dile ilişkin kimlik özellikleri özgürce ifade edilebilir. Bu,
ulus ve devlet birliğinin gücünü azaltmayacak, aksine pekiştirecektir.
Türkiye'de herkes eşittir ve birinci sınıf yurttaştır. Ülkemizde uluslararası anlaşmalarla kabul
edilen azınlıklar dışında hiçbir yurttaşımız azınlık değildir. Herkesin kendi ana dilini, kültürünü, ta
rihini, folklorunu, dini inançlarını koruması temel insan hak ve özgürlükleri kapsamındadır.
Terörle'mücadelenin yamsıra, bölgenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınması, yaşam koşul
larının iyileştirilmesi, bozulan dengelerin düzeltilmesi, haksızlıkların önlenmesi ve istihdam ola
naklarının arttırılması, Güneydoğu politikamızın vazgeçilmez temelini oluşturacaktır. Bu amaçla,
sağlam kaynaklara bağlanmış bir bölge planlaması hızla yürürlüğe konulacaktır."
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"GÜNEYDOĞU ONARIM PROJESİ
Hedef: Güneydoğu'da güvenliğin ve barışın egemen olması.
1) Güneydoğu sorunlarının çözümüne dönük önerileri geliştirmek amacıyla TBMM'deki par
tiler arasında düzenli bir diyalog sürecinin Hükümet tarafından organize edilmesi; sonuçların öte
ki partilerle birlikte değerlendirilmesi;
2) Göç zorunda kalmış insanların sorunlarına yardımcı olmak için var olan çalışmalar doğrul
tusunda konut ve iş imkanını genişletmek üzere;
Hükümetteki özel bir koordinasyon birimmin yönetiminde çalışmaların düzenlenmesi; finans
manın sağlanması;
3) İl İdaresi Yasasının en kısa sürede gerçekleştirilerek, olağanüstü hal uygulamasına son ve
rilmesi;
4) İstihdam ve güvenlik sorunlarına yeni çözümler oluşturmaya dönük sistemli çalışmaların
devam ettirilmesi;
5) Özel istihdam projelerinin oluşturulması; Güneydoğudaki kamu işletmelerinin özelleştiril
mesinin, bölge gerçekleri ışığında yeniden değerlendirilmesi;
6) Vatandaşın etnik ve kültürel kimlik özelliklerini özgürce ifadesinde ve geliştirilmesinde
karşılaştığı yasal ve fiili eksiklerin, engel ve sınırlamaların ulusal bütünlük anlayışı çerçevesinde
giderilmesi için somut adımların planlanıp gerçekleştirilmesi;
7) Faili meçhul cinayetlerin önlenmesi için gösterilen çabanın artarak sürdürülmesi;
8) Kolluk güçlerinin halkla terörist arasındaki ayrımı daha iyi yapabilmesi için gerekli dona
nımın, eğitimin ve bilginin geliştirilmesi;
9) Silahlı Kuvvetlerin zaman içinde görevlerini olağan kolluk güçlerine devretmesi için başla
tılmış bulunan çalışmaların geliştirilerek sürdürülmesi; bu amaçla gerekli maddi imkanın Silahlı
Kuvvetlere sağlanması;"
6.4. 10.10.1995'de Kurulan 51. Hükümet Programı:
"Güneydoğu'da boşaltılan köylerden güvenlik yönünden uygun olanlarına vatandaşlarımızın
geri dönüşü sağlanacak ve bu köylerde vatandaşlarımızın uğradıkları zararlar karşılanacaktır."
6.5. 31.10.1995'de Kurulan 52. Hükümet Programı:
"Hükümet, terörle mücadeleyi sürdürme, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne yönelik bütün teh
ditleri bertaraf etme ve terörden zarar gören Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizle bu yörelerde yeralan vatandaşlarımızın sorunlarını öncelikle kucaklama kararlılığını taşımaktadır.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu kucaklanacak; yaraların hızla sarılması hedef alınacaktır.
Hükümetimiz, Doğu ve Güneydoğu'da terör ve şiddetten zarar gören, yaşam koşulları bozu
lan, köy ve mezralarını terk etmek zorunda kalan, ekonomik hayattan kopan yurttaşlarımızı kucak
lamayı, onların yaralarını sarmayı en öncelikli görevleri arasında.görmektedir.
Güneydoğu'da boşaltılmış olan köylerden güvenlik yönünden uygun olanlarına yurttaşlarımı
zın geri dönüşü sağlanacak; köylerinde yeniden yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli destek
sağlanacaktır.
Hükümetimiz, Güneydoğuda, altyapı ve sınai yatırımlarının aksamadan sürdürülmesi ve ola
naklar içinde hızlandırılmasına; özellikle eğitim, sağlık ve tarım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına
büyük önem vermektedir.
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- 66 Doğu ve Güneydoğu illerinde hayvancılığı geliştirme amacına yönelik, "Onarım Projesi" kap
samında % 20 faizli 2 trilyon liralık kredi, bu öncelik de dikkate alınarak, Türkiye genelinde son
günlerde 20 trilyon liraya çıkarılmıştır. % 80'i hayvan tedariki, % 20'si yem ve girdilerin tedariki
ile hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasında kullanılacak olan bu kredinin uygulaması,
kuralları içinde hızla gerçekleştirilecektir."
6.6. 7.3.1996'da Kurulan 53. Hükümet Programı:
"Şiddet ve terör yolu ile devletin varlığına ve demokratik otoritesine saldırı, insan hak ve hür
riyetleri çerçevesine giremez ve hiçbir hukuk sisteminde kabul edilemez. Devletin görevi, hukuka
ve insan haklarına bağlı demokratik bir devlet anlayışını tavizsiz uygulamaktır. Hükümetimiz bu
temel anlayışa sıkı sıkıya bağlı kalacaktır.
Terör ve anarşi yaratanlar, cebir ve şiddet kullananlar, en sert ve kararlı cevabı alacaklardır.
Hükümetimiz sorunların çözümü için genel tedbirlerin yanısıra şu tedbirleri alacaktır.
.* Olağanüstü Hal tedricen kaldırılacaktır.
* Geçici köy koruculuğu sistemi gözden geçirilecek ve aksayan yönleri ıslah edilecektir.
* Terörle mücadelede terörist ile masum halk mutlaka ayrılacaktır.
* Yöre halkının terk ettiği, fakat güvenliği sağlanan köylerine dönmeleri için, bütün imkanlar
seferber edilecektir. Dönemeyenlerin konut edinmeleri hızlandırılacaktır.
* Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde yaşayan insanlarımıza refah ve huzur getirecek ekonomik
ve sosyal tedbirler alınacaktır.
* Güneydoğu Anadolu Projesine hız kazandırılacaktır.
* Yörede yatırımları artırmak için.-devlet imkanlarının yanısıra özel sektör daha yaygın bir şe
kilde devreye sokulacaktır.
.
. Hükümetimiz, demokratik siyasi mücadelede tek yolu ikna, uzlaşma ve fikirlere hürmet ola
rak görür; hür bağımsız, gelişmiş, itibarlı büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşmayı en önemli ga
yesi sayar.
Huzur ve güvenin sağlam ve kalıcı temellere oturtulması siyasi, ekonomik ve sosyal politika
ların bir bütünlük içerisinde uygulanmasına ve birbirleriyle ahenkli ve dengeli yürütülmesine bağ
lıdır.
Huzur ve güvenin bedelinin, demokrasi düzeninden, hak ve hürriyetlerden vazgeçmek olama
yacağına samimiyetle inanmaktayız.
Dengelerin, güven ortamının tesisi ve serbest piyasa ekonomisinin tüm koşullarını sağlayacak
ortam yaratılması ekonomik icraatımızın ana hedefi olacaktır.
Gümrük Birliğine girişimiz yeniden yapılanmanın önemini daha da arttırmaktadır. Hükümeti
miz herşeyden önce Gümrük Birliğinin başarılı olmasını ve ülkemizi Avrupa ile bütünleşmeye gö
türmesini hedeflemekte, Bunun için de ekonomimizin ciddi boyutlara ulaşan rekabet gücü sorunla
rının çözülmesini gerekli görmektedir.
Ekonomik programımızın temel amacı enflasyonla etkin bir şekilde mücadele etmek ve fiyat
istikrarını sağlayarak ülkemizi sürekli bir ekonomik büyüke ve gelişme süreci içerisine sokmaktadır."
6.7. 3.7.1996'da Kurulan 54. Hükümet Programı.
Dış kaynaklı bölücü terör, iç güvenliğimizi tehdide devam etmektedir. Anayasamızda yer alan
esaslar Ve bilhassa üniter-milli devlet yapısı muhafaza edilerek terörle; içte ve dışta kararlılıkla mü
cadele edilecektir.
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güvenlik güçlerimizi zaafa düşürecek tartışmalara mahal verilmeyecektir.
Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yaşayan insanlarımıza refah ve huzur getirecek bütün ekono
mik ve sosyal tedbirler alınacaktır. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları pekiştirilecektir.
Hükümetimiz, sorunların çözümü için genel tedbirlerin yanısıra aşağıdaki tedbirleri de alacaktır:
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde güvenlik nedeniyle köylerini terk etmiş vatandaşlarımızın
güvenliği tekrar tesis edilerek isteyenlerin geri dönüşlerinin temini ve mağduriyetlerinin giderilme
si için her türlü imkan seferber edilecektir.
Olağanüstü hal, gerekli tedbirler alınarak kaldırılacaktır.
Geçici köy koruculuğu sistemi gözden geçirilecek ve aksayan yönleri islah edilecektir.
Güneydoğu Anadolu Projesine hız kazandırılacaktır. Yörede yatırımları artırmak için devlet
imkanlarının yanısıra özel kesim daha etkin bir şekilde devreye sokulacaktır.
6.8. 7.7.1997'de Kurulan 55. Hükümet Programı
"Güneydoğu Anadolu Projesi Türkiye'nin ve Güneydoğu Anadolu'nun en önemli projesidir.
Bu bölgedeki tarımsal ve sınai üretimin artması ile üretilen enerjinin yurtiçinde kullanılması tüm
ülke ekonomisini etkileyecektir. Bölgede yeni yatırım sahalarının açılması, insanımıza iş imkanı
sağlanması, bozuk olan gelir dağılımını iyileştirirecektir. Bu manada bölgedeki tarım, tarımsal sa
nayi ve imalat sanayiinin gelişmesi için özel sektöre ve bölge girişimcilerine, küçük ve orta ölçek
li işletmelere, esnaf ve sanatkarlara her türlü destek ve teşvik sağlanacaktır.
Güneydoğu Anadolunun ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamak için, bir yandan yörede
ki özel yatırımlar teşvik edilirken diğer yandan kamu sektörünün bölgede gelişmeyi hızlandıracak
Öncü yatırımlar yapması sağlanacaktır.
Güneydoğu Anadoluda evlerde ve küçük işletmelerde fason imalat yapmayı özendirmek sure
tiyle bölgede istihdam olanaklarının yaratılması için gereken önlemler alınacaktır.
Bölgede hayvancılığın yeniden geliştirilmesine yönelik projeler uygulamaya konulacaktır.
Güvenlik nedeniyle köylerini boşaltma zorunda kalan vatandaşlarımızın sorunlarına sür'atle
çözüm getirilecektir. Bölgede üretkenliği arttırıcı bir yerleşim düzenlemesine geçilecektir.
Bölgede güvenlik önlemleri nedeniyle kapatılmış okulların öğrencilerine eğitimde fırsat eşit
liğini sağlayabilmek için yatılı bölge okullarının imkanları ve kapasiteleri geliştirilecektir.
. Bu çerçevede mesleki ve teknik eğitim olanaklarından da bölgenin daha fazla yararlanması
sağlanacaktır.
Geçmişte bölge ekonomisine önemli katkısı olan sınır ticaretinin önündeki engelleri kaldırmak
için gereken önlemler alınacaktır. Sınır ticaretindeki bu düzenlemelerde, bölgedeki üreticimizi ko
ruyacak ve kollayacak önlemlere önem verilecektir. Böylece sınır ticaretinin yeniden bölgenin eko
nomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunması sağlanacaktır.
Güneydoğu Anadolunun, dolayısıyle tüm ülkemizin güvenliğine yönelik tehdit oluşturan, Kuzey
Irak'taki otorite boşluğu giderilene ve Irak'ın toprak bütünlüğü sağlanıncaya kadar, bölgeye yöne
lik gerekli her türlü önlem alınmaya devam edilecektir.
VII- DEVLETİN BU KONUDAKİ UYGULAMALARI
7.1. Boşaltılan yerleşim birimlerinden göçeden insanlara valilikler, kaymakamlıklar, beledi
yeler ve bazı sivil toplum kuruluşları barınma, iaşe, ve istihdam konularında yardımcı olmaktadır.
Ancak yapılan çalışmalar çok gerekli ve yararlı olmakla birlikte yeterli olmaktan çok uzaktır.
51-55. hükümetlerin programlarında boşaltılan köylerden göç etmek zorunda kalan köylülerin
köylerine geri dönmelerini sağlanacağı, yeniden üretken hale getirileceği, zararlarının telafi edileTürkiye Büyük Millet Meclisi
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miş, ne köylüler köylerine dönebilmiş ne bu köylüler ekonomik faaliyete sokulup üretken hale ge
tirilebilmiş, ne de uğradıkları zararlar tesbit ve tazmin edilmiştir.
7.2. 26.08.1995 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde zamanın Devlet Bakanı Algan HACALOĞLU'nun;
"İnsanlar köylerine dönmek istiyor, ancak mağdur durumdalar. Eğer bu insanlar evlerine dö
nerlerse ev ve ağıllarının yapımı için gerekli malzemeyi vereceğiz. Ev ekonomisini kalkındırmak
için de gerekli destekde bulunulacaktır.
Her aileye asgari iki büyükbaş hayvan verilecektir. Köyün okulu ve sağlık ocağının onarımı
yapılacak ve köyün en yakın kentsel yerleşim birimine ulaşımı sağlanacaktır. Yurttaşlarımıza bun
ların tümü karşılıksız olarak verilecektir. Bu bir model olarak belirlendi. Bu yıl bölge için ayrılan
2,6 trilyon lira ödeneğin 1,6 trilyon lirasını bu iş için ayırdık." beyanlarına yer verilmektedir.
7.3. OHAL Valiliğinin Komisyonumuza gönderdiği 11 Kasım 1997 tarihli raporunda;
Diyarbakır Merkez ve Kulp İlçesi, Bingöl Merkez, Solhan ve Genç İlçeleri, Bitlis Hizan İlçe
si, Şırnak Merkez ve Cizre İlçesi ile Kumçatı, Akçay, İkizce ve Kızılsu Köyleri, Hakkari Merkez
Yüksekova ve Şemdinli İlçeleri, Tunceli Petek ve Ovacık İlçeleri ve Van merkezinde toplam 5.524
konut yapılmıştır.
Yaptırılan konutların kentlere dağılımı Tablo VlII'da gösterilmiştir.
Ayrıca Van ilinde Türkiye Odalar ye Borsalar Birliği ve Bölge Valiliğinin katkıları ile 258 ko
nut yaptırılarak göç eden aileler iskan edilmiştir.
TABLO VIII
1994-1995 YILLARINDA GÖÇ EDENLER İÇİN YAPILAN KONUTLAR
MİLYON TL
İLİ
DİYARBAKIR

YAPILAN EV SAYISI

HARCANAN PARA

693

86.250

932

46.360

2767

154.413

Merkez
Kulp
HAKKARİ
Merkez
Kırıkdağ
Çukurca Çığlı
Yüksekova
Çukurca-Zap
Şemdinli Akbal Merası
ŞIRNAK
Merkez
Akçay
Kumçatı
Kızılsu
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YAPILAN EV SAYISI

HARCANAN PARA

175

5837

VAN
Merkez

152

12.850

BİNGÖL
Merkez

258

26.750

BİTLİS
Hizan

62

3920

MUŞ
Merkez

465

23.250

MARDİN
Dargeçit

20

7800

TOPLAM

5524

367.430

Beytüşşebap Taşarası
Beytüşşebap Başaran
Beytüşşebap Ayvalık
Cizre Düzova
Silopi Merkez
Silopi Doruklu
İdil Karalar
Uludere Gülyazı
Uludere Şenoba
Uludere Şıhan
TUNCELİ
Pertek Sağman
Ovacık

Genç-Selvi
Kiğı
Solhan

1996 yılında güvenliği sağlanan köylerden dönüş yapabilecek olanlara eylerinin onarımında
kullanılmak üzere bölgedeki il valiliklerine toplam 490 milyar TL. gönderilmiştir.
Diyarbakır ve Muş-Yenikent'teki afet evleri göç edenlere tahsis edilmiştir.
Bölge Valiliğince 2800 konutun daha yapımı için çalışmalar sürdürülmekte olduğu, ancak bu
konutlar için henüz kaynak temin edilemediği bildirilmiştir.
Kent merkezlerine gelen göçün ağırlık ve sorumluluğunu belediyeler çekmektedir. Ancak ye
rel yönetimlerin kaynakları sınırlı olduğundan göç edenlere daha ziyade yiyecek, giyecek yardım
ları yapılmakta, sağlık, barınma ihtiyaçları için kısmi yardımlar yapılmaktadır.(EK:9.2)
7.4. Tunceli-Hozat Belediye Başkanının Tunceli Belediye Başkanı kanalıyla Komisyonumu
za ulaştırdığı 06 Kasım 1997 tarihli yazısında şu ifadeler yer almıştır;
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- 70 "İlçe merkezine göç eden ailelerden; 8 aile Belediye Düğün Salonuna 4 aile inşaat durumun
da olan Belediye misafirhane binasına, 4 aile sağlık ocağı garajına, 73 aile yakınlarının yanlarına
ve boş olan evler ile boş durumda bulunan onarılarak mecburen oturmaya uygun duruma getirilen
ahır ve samanlıklara yerleşmişlerdir.
Belediye Başkanlığımız 1994 yılından beri köylerinden göçederek ilçe merkezinde kalan aile
lere yakacak ve tedavi giderleri ile gıda ve giyecek yardımını kesintisiz yapmıştır. Kirada oturan
ların kira giderleri ile elektrik bedelleri ödenmiş, Belediyemizin bütün hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılmışlardır.
Belediyemizce yapılan yardımlar yetersiz olup, bu vatandaşlarımızın içinde bulundukları ya
şam koşulları toplumsal bir yaraya dönüşmüştür. Sosyal hukuk devleti anlayışı içinde köklü tedbir
ler alınamazsa başlayan kişilik çözümlenmesi ileride telafisi zor sonuçlar doğuracaktır."
EK: 9.8)
7.5. Diyarbakır Valiliğinin 25-28 Temmuz 1997 tarihli Göç Raporunda; yapılan konutlara
ilave olarak Diyarbakır Merkezinde 2500 konuta daha ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.
Diyarbakır Valiliğince başlatılan köyleri boşaltılanlar başta olmak üzere bölge insanına istih
dam sağlayıcı emek-yoğun projeler şunlardır: Eğitici Anne Yetiştirme Projesi, Karacadağ Bölgesi
Beşyüz Baş İvesi Koç Projesi, Dokumacılık, Taşlık Alanların Tarıma Hazırlanması Projesi, Teknik
Arıcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi, Diyarbakır Hayvancılığı Geliştirme Projesi, Kon
feksiyonculuk Projesi, Koyunculuğu Geliştirme Projesi, Seracılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma
Projesi, Sıralık ve Standart Çeşitlerle Modern Bağ Tesisi Projesi, Yabani Antep Fıstığı Aşılama
Projesi, İpekböcekçiliği Projesi, Köylere İçmesuyu Temin Projesi.
Bu projelerle küçük yatırımlarla çok insana beceri kazandırma, üretken hale getirme ve istih
dam sağlama amacı güdülmüştür. Çünkü göç eden ailelerin bireylerinin çoğunluğu iş için yeterli
eğitimi ve belirli meslekleri olmaması yüzünden iş bulamamaktadır. (EK: 9.5)
7.6. Mersin'de kurulan Göç Edenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Göç-Der) kurduğu
bir klinikle göç eden hastaların muayene ve ilacını temin etmektedir. Göç-Der'in Komisyonumuza
gönderdiği 7.11.1997 tarihli raporunda:
Valilikle işbirliği içinde çalıştıklarını, ailelere gıda yardımı dağıtımını organize ettiklerini, göç
edenlerin boş evlere yerleştirilmesine yardımcı olduklarını, iş bulma konusunda aracı olduklarını,
okullar açılırken bu ailelerin çocuklarına okul malzemesi dağıttıklarını, bayramlarda ailelere gıda
maddesi dağıttıkları ifade edilmiştir.
Dernek tarafından içinde poliklinik hukuk bürosu, kültür ve eğitim birimi, meslek edindirme
kurslarının da yer alacağı çok amaçlı bir Toplu Hizmet Merkezi kurmak amaçlanmış, henüz kay
nak sağlanamamıştır. (EK:9.7)
VIII- SONUÇ VE KOMİSYON ÖNERİLERİ
Doğu ve Güneydoğu Anadoluda boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşları
mızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla kurulan komisyo
numuzun yaptığı çalışmalar neticesinde ulaşılan sonuçlar ve Komisyonumuzda belirlenen öneriler
bu bölümde özetlenmiştir.
8.1 Genel Tespitler
8.1.1 - Göç toplumun nüfus yapısı .büyüklüğü ve nüfusa ilişkin olayları, süreçleri etkileyen
başlıca parametrelerden birisidir. Göç bir nüfus hareketidir. Bireylerin, ailelerin, grupların, toplu
lukların ya da kavimlerin geçici veya sürekli doğduğu yeri terkedip başka yerlere gitmesidir.
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- 7 1 - Nüfusun bir bölümünün yer değiştirme eylemine "göç etmek" bu eyleme katılan nüfusa da
"göçmen nüfus" adı verilir. Göç olgusunu sınıflandırmada kullanılan temel ölçütlerden birisi "ulu
sal sınır" ölçütüdür. Göçler gerçekleşme alanına göre, ulusal sınırlar içerisinde gerçekleşen göçler
(İç göçler) veya ulusal sınırlar ötesine taşan göçler (Dış göçler) biçiminde sınıflandırılarak incele
nir. Demografik bir süreç olarak değerlendirildiğinde coğrafi bir bölgeden bir diğer coğrafi bölge
ye yönelik nüfusun yer değiştirme hareketi iki biçimde gerçekleşir. Bu biçimler "Kitlesel göçler"
yada "bireysel göçler, ailevi göçler".
a- Kitlesel Göçler:
Doğal veya doğal olmayan koşullara bağlı olarak geniş ölçekli gruplar veya toplulukların ve
ya kavimlerin nüfusunun bir bölümünün bir bölgeden başka bir bölgeye göçü şeklindedir.
b- Bireysel, Ailevi Göç:
Bireysel yada ailevi göç bireylerin gelişmemiş bölgelerden, gelişmiş bölgelere yönelik yer de
ğiştirme jeylemidir ve evrensel bir olgudur.
8.1.2. Göç konusunda başvurulan bir diğer sınıflama ölçütü de, göç kararının alınış süreci ile
ilgilidir. Göç etme kararı bu eylemi gerçekleştiren, bu eyleme katılan nüfus tarafından gönüllü ola
rak verilmişse bu türlü gerçekleşen göç "gönüllü", yani "isteğe bağlı" göç, göç etme kararı göç ey
lemine katılan, bu eylemi gerçekleştiren nüfus tarafından "baskı ve zor uygulamaları" sonucu ve
rilmiş, bir başka irade tarafından uygulatılmış, ya da yerleşim alanında ortaya çıkan doğal, sosyal,
ekonomik, kültürel ve psikolojik koşullar, yerleşim alanında yaşamayı çok zor hale getirmiş, göç
kararının temel belirleyeni olmuşsa bu tür göç "zorunlu göç" olarak adlandırılmalıdır.
1771-1989 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'ye Kırım, Kuzey Kafkasya,
Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya, Kıbrıs, Doğu Türkistan ve Afganis
tan gibi ülkelerden gerçekleşen zorunlu göçün nüfus toplamının 8.000.000 olduğu tahmin edilmek
tedir. Cumhuriyet döneminde ise sayısal olarak 2.300.000 gibi bir toplamdan söz edilmektedir. Oy
sa ülkemizde son onbeş yıllık zaman diliminde gerçekleşen iç göçün toplamı asgari 3.000.000 tah
min edilmektedir. Bu bile sorunun aciliyetini ve vehametini ortaya koyan bir durumdur.
8.1.3. Yoğun bir şekilde göçe maruz kalmış yurttaşlarımız üzerine Çukurova bölgesinde ya
pılan birçok sosyolojik çalışmalar zorunlu göçün ardında iki ayrı neden yattığını ortaya koymakta
dır. Bu nedenler;
a- Ülkemizde yönetim ve siyasal erk tarafından kamu güvenliği gerekçesi ile Doğu ve Güney
doğuda nüfusun oluşturduğu köy ve mezra, yani yerleşim alanları boşaltılmaktadır.
b- Zorunlu göçün ardında yatan ikinci neden ise askeri çatışmaların varlığı, çatışmalar sonu
cu ortaya çıkan sosyal ekonomik kültürel ve psikolojik koşullardır.
Yapılan sosyolojik araştırmalarda zorunlu göç nedeni olarak şunları da sayabiliriz.
1) Olağanüstü Hal uygulaması, Olağanüstü halin baskıya dönüşen uygulamaları.
2) Yayla yasağının uygulanması.
3) Çatışmalara dayalı olarak kır ölçekli yerleşim alanlarında can güvenliği riskinin fazla olması.
4) Güvensizlik ortamı, şiddet ortamından uzaklaşma isteği.
5) Hane halkı reislerinin çocuklarının geleceğine ilişkin duydukları kaygılar.
6) Çatışma ortamının ailelerin ve işletmelerin ekonomik işleyişini bozması.
7) Özel birlikler, özel kuvvetler ve koruculuk sisteminden kaynaklanan rahatsızlıklar.
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- 7 2 8) Silahlı illegal örgütlerin kendine destek vermeyen, vermek istemeyen köy ve mezralara yö
nelik baskı sistemi.
9) Silahlı illegal örgüte gider endişesiyle birçok bölgelerde gıda ambargosu uygulanması.
10) Siyasi faili meçhul cinayetlerin işlenmesi.
gibi nedenler göçü doğuran ve hızlandıran sebepler olarak karşımıza çıkmaktadır.
8.1.4. "Abartılı güvenlik konsepti"çerçevesinde Güneydoğuda geniş bir coğrafyanın boşaltıla
rak aktif hareket alanı haline getirilmesi nedeniyle güvenlik birimlerince uygulanan çok sayıda köy
ve mezranın, zorunlu boşaltılması OHAL Kanunundaki yetki çerçevesinde yapılmamıştır.
8.1.5. Köy boşaltması hukuki çerçevede yapılmadığından, köylerini boşaltan insanların gü
venli bir yere yerleştirilmesinde iaşe ve iskanlarında devlet bir sorumluluk üstlenmemiş veya son
derece isteksiz davranmış İskan Kanununun hükümlerini uygulamamıştır.
8.1.6. Özetle, köy ve mezralarından göç etmek zorunda bırakılan yurttaşların mağduriyetleri
ni giderme, hak ve hukuklarını sağlamaya yönelik Devletin çaba ve girişimleri yetersiz kalmış; bu
yurttaşlarımızın yaşam, barınma, çalışma, mülkiyet, sağlık, eğitim, dolaşım gibi temel insan hakla
rı ihlal edilmiştir.
8.1.7. Zorunlu olarak Göç edenler, önce en yakın bir ilçe ya da il merkezinde yakınlarının ya
nına, yakınları yoksa park, garaj, inşaat gibi yerlere, bazen kamuya ait sosyal tesislere sığınmışlardır.
Van, Diyarbakır, Şırnak gibi bazı kentlerde Valilikler eliyle bir kısım konutlar yapılarak bazı
aileler yerleştirilmiştir. Ancak zorunlu olarak göç edenlerin çok büyük bölümü henüz sağlıklı bir
konuta yerleşememiş durumdadır.
8.1.8. Bu göç cebri, ani ve toplu olduğundan kentler göçedenleri özümseyememiş, tersine bir
çok kent köyleşmiştir. Diyarbakır, Van, Şanlıurfa ve diğer birçok kentte hızlı ve çok çarpık bir ge
cekondulaşma olmuş; bu süreç halen devam etmektedir. Devlet ve yerel yönetimler göçü yönet
mekte aciz kalmıştır.
8.1.9. Göç eden insanların büyük çoğunluğu, sağlıklı bir yerleşimden yoksun olduğu gibi ye
terli beslenmeden, sağlıktan, eğitimden ve geçimden de yoksundurlar. Bu insanlar arasında bulaşı
cı hastalıklar ve diğer rahatsızlıklar hızla yayılmakta ve bu sorunlar ülkedeki diğer kentlere taşın
maktadır.
8.1.10. Göç edenler kente geldiklerinde arsa çetelerinin tuzağına düşmektedir. Bu olgu, hem
göç eden halk için, hem de arazileri yağmalanan devlet için çok önemli bir problemdir.
8.1.11. Göç eden işsiz gençler büyük şehirlerde gayri meşru işlere yönelmekte, suç örgütleri
nin tuzağına düşmekte, bir kısmı doğal olarak terör batağına malzeme oluşturmaktadır.
8.1.12. Göçün yönlendirilememesi sonucu kentlerde gettolar oluşmaktadır. Bu oluşum ileride
toplumsal sorunlar doğuracaktır. Göç alan kentler süratle gecekondularla dolmakta, yapı denetimi
sağlanamamakta, şehir alt ve üst yapısı yetersiz kalmakta ve sonuçta bu kentler köyleşmektedir.
8.1.13. Göç alan kentlerin nüfusu aniden şişme göstermiş, bu insanların yerleşimi, iaşe ve di
ğer ihtiyaçları ile kent alt yapısı için küçük yardımlar dışında yerel yönetimlere kaynak sağlanma
mıştır.
8.1.14. Göçeden insanlara dönük ciddi bir araştırma bulunmamaktadır/Kimin nereden, nere
ye göç ettiği resmen izlenemediği gibi, cinsiyetleri, yaşları, göçten önceki uğraşları v.s. bu insan
ların ihtiyaç ve sorunları devletçe tesbit edilmemiştir.
Göçeden insanların barınma, beslenme, sağlık, eğitim ve diğer ihtiyaçları devlet tarafından ele
alınmamıştır.
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- 7 3 8.1.15. Göç eden ailelerden, çocukları eğitim çağında olanlar, bu temel haklarından yararla
namazken, göç alan illerde de var olan eğitim altyapısı göç nedeniyle oluşan yığılmayı karşılaya
mamaktadır. Sınıflardaki öğrenci sayısının artması ile orantılı olarak eğitimin kalitesi düşmektedir.
8.1.16. Göç edenlerin köylerinde bıraktıkları ev, tarla, bağ ve bahçeleri ile bağlantıları kop
muştur. Bu insanların köyleri ile irtibatlarına çoğu kez ürünlerini toplamalarına, kovanlarını sağ
malarına, odunlarını kesmelerine izin verilmemektedir.
8.1.17. Yerleşim yerlerinin bu şekilde boşaltılması bölge ekonomisinde büyük kayıplara yol
açmıştır. Bölgenin hayvansal ve tarımsal üretimi büyük ölçüde düşmüştür. Köyünde üretici olan bu
insanlar göç ettikleri kentlerde tüketici hale gelmiştir.
8.1.18. Hükümetlerce telaffuz edilen köye geri dönüş projesi göç edenler tarafından fazla cid
diye alınmamıştır. Zira uygulama gönüllülük temelinde ve gerekli devlet desteği eşliğinde sunulmamıştır. Zaten yetkili makamlar tarafından sadece 200 yerleşim biriminin güvenlikli olduğu tesbit edilmiş, diğerlerinin güvenlikli olmadığı, köylülerin geri dönemeyeceği belirtilmiştir. Köylüle
rin köylerine geri dönebilmeleri için özellikle geçici köy korucusu olmaları şart koşulmaktadır. Ba
zı köylere geri dönüş ise çevre köylerdeki korucular tarafından engellenmektedir. Tüm bu oluşum
lar zorunlu göçe zorlanan yurttaşların temel haklarının ihlalini derinleştirmektedir
8.1.19: Güvenliğin sadece askeri tedbirlerle sağlamak mümkün değildir. Bölgedeki insanların
güvensizlik unsuru olmaktan çıkarılması, onların aş, iş ve itibar sahibi olmaları, genel demokrasi
koşullarında hak ve hukuklarının korunması, kimliklerine ve insanlık onurlarına saygı duyulması
ile mümkündür.
Terörle mücadele etmek, ülkenin bütünlüğünü korumak devletin asli görevidir. Ancak bu böl
gede yaşayan insanların haklarını, hukuklarını korumak da devletin asli görevidir.
8.2 Sorunların Çözümü için İzlenmesi Gerekli Genci İlkeler
8.2.1 Yıllardır devam etmekte olan köy boşaltma uygulamalarına derhal son verilmelidir. De
ğişik unsurların sebep olduğu boşaltmalar engellenmelidir
8.2.2 Boşaltılan ve geri dönüşü mümkün olmayan köy ve mezralar tesbit edilmeli ve gerek
çesi ile beraber ilan edilmeli, yeniden iskan edilemeyecek köylerdeki gayrimenkuller kamulaştırılarak bedelleri sahiplerine ödenmeli, hukukun üstünlüğü sağlanmalıdır.
8.2.3 Boşaltılan köyler afet kapsamına alınarak, yanan ve yıkılan evler ile hasar gören elekt
rik, içmesuyu, telefon ve okul, cami gibi diğer tesisler devletçe yapılarak, geri dönülebilecek köy
lerin yaşanabilir hale getirilmesi hızla sağlanmalı, köylülerin köylerinde normal, sağlıklı, sürdürü
lebilir bir yaşam ortamına kavuşmaları devlet tarafından sağlanmalıdır.
8.2.4 Köylerine geri dönmek istemeyenler tesbit edilerek bulundukları ya da yerleşmek iste
dikleri kentte barınma, istihdam, sağlık ve eğitim sorunları derhal çözülmelidir.
8.2.5 Göçedenlerin sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesinde yerel yönetimler ve sivil toplum ku
ruluşları devreye sokulmalı, sorunlarının çözümünde göçedenlerin katkısı ve katılımı sağlanmalıdır.
8.2.6 Köylere geri dönüş kapsamlı bir destek projesi eşliğinde devlet tarafından teşvik edil
meli; uygulama demokratik bir biçimde gerçekleştirilmelidir. Herkese geri dönüş konusunda, ken
di özgür iradeleri ve gönüllü tercihleri doğrultusunda serbestçe karar verebilme ortamı sağlanmalı
dır. Bunun için öncelikle, yayla-mera-otlak yasağı, gıda kontrolü gibi uygulamalara son verilmeli
dir. Geri dönüş (korucu olmayı kabul etmek vb.) kısaca, teşvik veya vazgeçirme konusunda her tür
lü (resmi veya gayri resmi) olumsuz ve anti demokratik uygulamalara karşı gerekli tedbirler alına
rak uygulama gerçekleştirilmelidir.
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seferberlik başlatılmalıdır.
8.2.8 Önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerine işlerlik kazandırılmalı, göçedenler sağlık ta
ramasından geçirilmelidir.
8.2.9 Gerek göçeden insanlarda, gerekse bölgede yaşayan insanlarda yıllardır süren silahlı
mücadele nedeniyle oluşan psikosomatik rahatsızlıkların ileride korkunç sonuçlar doğurmaması
için çalışmalar başlatılmalı, kentlere göçeden insanlara sosyal hizmetler götürülmelidir.
8.2.10 Köye geri dönüşle birlikte bölgenin en önemli geçim kaynağı hayvancılığın tekrar can
landırılması yolunda tedbirler alınmalı. Köyüne geri dönenlere gerekli yardım ve kredi imkanı sağ
lanmalıdır. Mera ve yaylaların İslahı ve kullanımı düzenlenmelidir.
8.2.11 Bölgede yok olan orman varlığının ekolojik felakete yol açmadan bir an evvel yeniden
kazandırılması için ağaçlandırma seferberliği yapılmalı, başlatılacak geçici kırsal üretken istihdam
projesinin katkısı ile bölge insanı bu ağaçlandırmada istihdam edilmelidir.
8.2.12 İllegal silahlı örgüt ile mücadelede olayın terör boyutu belli bir seviyeye çekilmiştir.
Ancak yıllardır süren mücadele nedeniyle bölge halkı çok boyutlu zarar görmüştür. Zararların te
lafisi, güven ortamının oluşturulması için ekonomik, siyasi ve.sosyal tedbirler bir an önce devreye
sokulmalıdır.
8.2.13 Boşaltılan köylerden kent merkezlerine yerleşen insanlara beceri ve meslek kazandır
mak için Valiliklerce yürütülen çalışma ve projelere merkezden teknik ve mali anlamda ciddi des
tek verilmelidir.
8.2.14 Bölgedeki hizmet açığını kapatmak ve halkın güvenini kazanmak için bölgeye bilgili,
tecrübeli, insan sevgisiyle dolu kamu görevlileri gönderilmeli. Bunların gönüllü olarak gitmesini
sağlayacak önlemler alınmalıdır. Kürt kökenli yurttaşların bölgedeki kamu kuruluşlarında yönetici
olmalarını engelleyen uygulamalara son verilmelidir.
8.2.15 Boşaltılan köyler nedeniyle göç eden insanların iskan, istihdam, eğitim, sağlık gibi ih
tiyaçlarının giderilmesi, köy ve kentlerin altyapı ve yatırım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için böl
gedeki belediyelerin, il özel idarelerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının paylan ar
tırılmalı, Afetler Fonu, Acil Destek Fonu ve diğer sosyal fonların kaynakları münhasıran bölgeye
kanalize edilmelidir.
8.2.16 Gerek köylerin iskanında, gerekse oluşturulacak yeni yerleşim yerleri ile ilgili olarak
GAP İdaresi, Toplu Konut İdaresi gibi birimler etkin şekilde hizmetin organizasyonunu üstlenme
lidir.
8.2.17 Göç olayının çok ciddi, sosyolojik, psikolojik boyutu olduğu için^göçertilen yurttaşla
rımızın sorunlarına yönelik arayışların, bu sorunu doğuran ana sorunun çözümüne katkı sağlayacak
doğrultuda olması lazımdır.
8.2.18 Göç olgusu devam ettiğinden dolayı, göçü izleyecek göç ile ilgili her sahada araştırma
yapabilecek, TBMM'ni bilgilendirebilecek, sürekliliği olan bir göç komisyonunun olması veya
Göç Müsteşarlığı veya göç ile ilgili araştırma yapabilecek bir kurumun kurulması düşünülmelidir.
8.3 Sorunların Çözümü iyin Özel Politikalar
8.3.1.Köyc Dönüş Projesi
İsteyenin kendi köyünde yaşamak istemesi en doğal hakkıdır. Silahlı illegal örgütlerin baskı
sı, güvenlik güçlerinin öngörüsü veya genelde güvenlikli-uygun yaşam ortamının kalmaması ne
deniyle "köylerini boşaltmak zorunda bırakılan' yurttaşlarımızın köylerine geri dönmek istemelcTürkiye Büyük Millet Meclisi
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ri, hem Anayasa'dan hem de taraf olduğumuz Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinden kaynak
lanan temel haklardır. \
Bu amaçla, resmi düzeyde ilk genel çerçevesi ve temel ilkeleri 1995 yılında belirlenen "Köye
Dönüş Projesi"nin. güvenlikli bölgelerde uygulamaya konularak; evleri yıkılan, ekinleri yakılan,
köylerindeki yaşamlarından koparılan yurttaşlarımızın "yaşam-barınma-çalışma-sağlık-eğitim"
gibi temel haklarının ihlaline son verilmesi sağlanmalıdır.
"Köye Dönüş Projesi'nin uygulama ilkeleri aşağıdaki çerçevede belirlenebilir."
a. Genci İlkeler
1. Köye dönüşte zorlama olmamalı, bireyler dönme kararını özgür iradeleri ile baskısız, de
mokratik ortam ve koşullar altında verebilmelidir.
2. Devlet, ülkenin her yöresinde, yurttaşlarının güvenliğini, resmi güvenlik güçleriyle sağlama
yükümlülüğü altındadır. Devletin, bu görevini geri plana iterek, teröre karşı mücadeleyi insandan
boşaltılmış çok "geniş bir coğrafyanın koşullarında sürdürmeyi tercih etme lüksü" olamaz.
Devlet, yurttaşlarına güvenmek zorundadır; devletin yurttaşı potansiyel suçlu olarak görme
hakkı yoktur.
Bu nedenlerle, hangi köylere geri dönüleceğini güvenlik güçleri değil, o köyün nüfusuna da
hil olan yurttaşlar vermelidir. Güvenlik güçlerinin görevi, geri dönülen köyde güvenliği sağlamak;
diğer kamu kesimlerinin görevi ise mağduriyetlerini gidererek, geri dönülen köyde insani yaşam
ortamının doğmasına gerekli desteği vermektir.
3. Geri dönülmesi mümkün olan/olmayan ayırımı yapılırken özellikle yeniden iskan edilebi
lirlik kriterinden hareket edilmeli, bunun dışında güvenliğin sağlanamayacağı vb. gibi bölgenin ya
pısı gereği objektifliğin korunamayacağı nedenler ileri sürülmemelidir.
4. 10-15 haneden oluşan mezralar, yetersiz olan soyo-ekonomik altyapının iyileştirilmesini,
kamusal hizmetlerin yurttaşlara gereğince verilebilmesini son derece zorlaştırmaktadır.
O nedenle yurttaşlarımızın çok ısrarlı talepleri dışında, boşaltılmış olan mezralar, "Köye Dö
nüş Projesi" kapsamına alınmamalıdır.
Yasal haklarını kullanarak mezralarına geri dönmek isteyen yurttaşlarımızın, maddi kayıpları
karşılanmalı; ancak orada yerleşmelerini özendirici "destekleme politikaları" kapsamı dışında tu
tulmalıdırlar. Aksine, mezradan göçedenlerin, bağlı oldukları köylere geri dönmeleri, veya "yerle
şim projelerine" katılmaları halinde özendirici "destekleme politikalarından" gereğince yararlandırılmalıdırlar.
5. Koruculuk sistemi güvenlik kurumumuzun zaafıdır. "Köye Dönüş" projesinde uygulamanın
koşulu, hiçbir şekilde "korucu olma" baskısına dönüşmemelidir. Koruculuk sistemi "geçici istih
dam projesi" şemsiyesi altında uygulamadan kaldırılmalıdır.
6. "905 köy ve 2523 mezra"nın, yani toplam 3428 yerleşim biriminin boşaltılması ile
60
bine yakın haneden 400 bini aşkın yurttaşımızı mağdur eden ve doğrudan ilgilendiren bu sorunun
çözümünün en önemli ve rasyonel araçlarından birini oluşturan "Köye Dönüş Proje'sinin" şeffaf,
eşitlikçi ve katılımcı bir süreçte yaşama geçirilerek, uygulamanın en kısa sürede tamamlanması
sağlanmalıdır.
7. "Köye Dönüş Projesinin" uygulaması ve eşgüdümünden sorumlu olmak üzere, Başbakan
lık Müsteşarının başkanlığında;
- Maliye Bakanlığı
- Hazine Müsteşarlığı
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- İçişleri Bakanlığı
- Devlet Planlama Teşkilatı
- Milli Eğitim Bakanlığı
- Sağlık Bakanlığı
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
- Orman Bakanlığı
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
- T.C.Ziraat Bankası ve Halk Bankası
- Boşaltılan köylerin muhtarları tarafından seçilmiş her ilden 1 'er muhtar
- TMMOB, T.Tabipler Birliği, T.Barolar Birliği, Sanayi ve Ticaret Odaları, T.Ziraat Odaları,
İnsan Haklan Derneği, İnsan Hakları Vakfı temsilcilerinden oluşan bir "daimi komite" kurulmalıdır.
Bu üst kurul en az ayda bir defa toplanarak uygulamayı izlemeli, koordine etmeli, yaşama ge
çirilmesi için gerekli önlemler almalıdır.
Üst kurul içinden Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında oluşturulacak 12 kişilik "Köye Dönüş
Projesi İcra ve Takip Komitesi" ise uygulamadan doğrudan sorumluluğu üstlenmelidir.
Ayrıca her ilde, ilgili il valisinin başkanlığında, il belediye başkanı ve 1 muhtar temsilcinin
de dahil olduğu, diğer ilgili yerel kamu yöneticilerinin katılımı ile 7 kişilik "Köye Dönüş Projesi İl
İcra Komitesi" oluşturulmalıdır.
Bu hususdaki yetki, sorumluluk ve yükümlülükle, bu konuda çıkarılacak Bakanlar Kurulu Ka
rarı ve Yönetmelikler ile belirlenmelidir.
b. Kamu Kesimince Sağlanacak Destek Politikaları
1. Köye geri dönecek ve istekli her aileye, "yaşama uyum kredisi" olarak, her hane bazında,
her yıl TEFE oranında artırılmak kaydıyla aşağıdaki kriterler çerçevesinde hazine kaynaklarından
%3 faizli, 4 yıl geri ödemesiz 8 yıl vadeli kredi olanağı sağlanmalıdır.
Hane Kişi sayısı

Kredi Miktarlara 1997 Yılı Fiyatları İle)

4 kişiye kadar (4 dahil)

400 Milyon/TL.

4 kişiden fazla

500 MilyonA^L.

Yaşama uyum kredisi" uygulaması tüm maddi külfeti hazine tarafından karşılanmak kaydıyla
T.C. Ziraat Bankası tarafından üstlenilmelidir.
2. Boşaltılmış olan her konutun, sağlıklı koşullarda yaşanabilir mekanlar olarak onarılması ve
ya yeniden yapılması için, 100 m2 lik sosyal konut standartlarında, "3+1 oda, mutfak, banyo-WC,
foseptik, elektrik, pis ve temiz su tesisatları"nın inşa ve yapımı için gerekli malzemeler, ilgili aile
lere denetim altında karşılıksız olarak verilmelidir.
3. Köye geri dönen her aileye isteğine göre 2'şer baş süt ineği veya 15 koyunun karşılıksız ola
rak verilmesi, gerekli finansmanın hazine kaynaklarından karşılanması; Tarım ve Köyişleri Bakan
lığı tarafından bu konuda gerekli hayvan bakımı ve sağlığı (veteriner) hizmetleri vermesi sağlan
malıdır.
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sözkonusu krediden yararlanacak olanlara, sadece kendi emvallerine dayalı teminat sistemi gelişti
rilmeli, kefalet aranmamalıdır. Geri dönülen köylere ait ve o köylerin bölgesinde bulunan mera ve
otlaklar, güvenliği sağlanarak kullanıma açılmalıdır.
5. Köye geri dönen ailelerin, ev ekonomisi faaliyetlerini geliştirebilmeleri için; yöre ve talebe
göre uygulanmak üzere;
- Arıcılığa uygun flora yapısının varolduğu bölgelerde , özellikle Ardahan, Muş, Van illerin
de fenni, modern arıcılık için anlı kovan,
- İpekböcekçiliği için gerekli girdiler,
- El halıcılığı, kilim veya Siirt battaniyesi üretimi için her istekli aileye, düzenli olarak üretim
de kullanılmak kaydıyla bir tezgahın, mülkiyeti ve bakımı Özel İdarede kalmak şartıyla verilmesi;
Sümer-Halı A.Ş'nin bu anlamda görev üstlenmek isteyecek diğer özel kuruluşlar ek olarak, üreti
min organizasyonu ve gerçekleştirilmesi için gerekli yün ve malzeme girdisinin temini ve ürünle
rin pazarlanmasında sorumluluk üstlenmesi sağlanmalıdır.
Hakkari'de, yöreye has desen ve motifleri ile Zirki ve Herki kilimlerinin dokunması amacıyla
pilot ailelere yönelik proje hazırlanmış; her dileyene bir kilim tezgahı ve 25 kg yün ipliğin karşı
lıksız, devletçe verilmesi sağlanarak, sürekliliği olan bir gelir ve istihdam alanı yaratılması hedef
alınmıştır. Son birkaç yıldır özel sektör öncülüğünde başarılı ugyulamalan Şırnak ve çevresinde
görmekteyiz.
Keza, 1995 yılında Sümer Halı A.Ş.tarafından hazırlanan proje ile, 122 atölyede 2315 tezgah
ile 5815 dokumacı istihdam ederek el halısı, kilim ve Siirt battaniyesi dokunması hedef alınarak,
yoğun.işsizliğin nisbi olarak azalmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu tür uygulamalar artı
rılarak devam ettirilmelidir.
6. Geri dönen aileler meşe odunu, meşe palamutu, ceviz ve benzeri ürünlerin üretimi ve pazarlanması için özendirilmelidir.
7. Geri dönülen köylerde sağlık evleri ve ilköğretim okullarının onarılarak veya yeniden tesis
edilerek, eksik kadroları giderilerek hizmete açılmalıdır.
8. Mezralardan köye göçedecek olanlara, konut, müştemilat, ve ahır inşaatı için gerekli olacak
arazi ile asgari ölçülerde tarım arazisi "toprak reformu" uygulamaları kapsamında devletçe karşı
lıksız sağlanmalıdır.
8.3.2. Köy ve Mezraları Boşaltılmış Ancak "Köye Dönüş Projesi" Kapsamı Dışında Ka
lan Yurttaşlarımıza Yönelik Projeler:
a. Merkez Köy Projesi
Sosyo-ekonomik nedenlerle, iki veya üç köyün, köylerin biri etrafında veya köylere uygun
mesafe ve konumda bir alanda merkez köy yapısı altında birleştirilmesi uzun yıllardır tartışılan bir
konudur.
Bu uygulama ile ekonomik-sosyal ve kentsel altyapının daha rasyonel şekilde sağlanması
mümkündür. Ancak bu uygulamanın, mekan ve ulaşım olanakları ile, çekim odağı olma özellikle
ri ile çok iyi araştırıldıktan sonra, gönüllülük temelinde, yeniden yerleşimin maddi ve destekleme
koşulları "Köye Dönüş Projesi' benzeri çerçevede yaşama geçirilerek gerçekleştirilmesi gerekir.
(OHAL Bölge Valiliğinin kendi insiyatifi ile merkez köyler için çekim merkezi oluşturabile
cek yerleşim yerleri ek tablo 9'de verilmiştir.)
b. Çiftlik Projesi
Kamu Ortaklığı İdaresi (KOİ) tarafından 18 Ocak 1995'de, Avrupa Konseyi Sosyal Kalkın
ma Fonu'na her aileye bir kaç büyük hayvan, 200 m2 arsa, 50 metrekare betonarme konut olmak
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bir uygulama olarak 'Kırsal Yerleşim Projesi" adı altında takdim edilerek 252 Milyon Dolarlık
kredi desteği talep edilen Çiftlik Projesi bugüne değin farklı boyutları ile tartışma konusu olmuştur.
Proje "Köye Dönüş" ve "Merkez Köy" projelerinden bağımsız olarak adeta boşaltılmış olan
köy ve mezralar için tek seçenek olarak sunulmuş olması nedeniyle, çok kere "zorunlu iskan" uy
gulaması olarak değerlendirilmiştir. Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu'nun kredi talebini
1995 yılında geri çevirmesinin gerekçesi de bu çerçevededir.
1995 yılında KOİ tarafından geliştirilen Çiftlik Projesi'nde (Kırsal Yerleşim Projesi) sulu ara
zide 30 ve 50'şer dekarlık çiftlikle, kuru arazide ise 75 ve 120'şer dekarlık çiftlikler olarak plan
lanmıştı.
TABLO IX
OHAL BÖLGE VALİLİĞİ TARAFINDAN BELİRLENMİŞ OLAN CAZİBE YERLERİ
CAZİBE MERKEZİ OLABİLECEK
YERLEŞİM YERLERİ

ILI

Merkez Kuyubaşı Köyü

BATMAN

Merkez Binatlı Köyü
Merkez Demirbilek Köyü
Beşiri Işıkvcrcn Köyü
Merkez Ilıcalar Köyü

BİNGÖL

Merkez Sancak Köyü
Genç Sevri Bucağı
Merkez Yolalan Beldesi

BİTLİS

Ahlat Ovakışla Beldesi
Mutki Meydan Köyü
Bismil Tepe Köyü

DİYARBAKIR

Dicle Kocaalan Köyü
Eğil Kalkan Köyü
Ergani Şölen Kasabası
Silvan Bağdcre Köyü
Merkez Geçindi Köyü

HAKKARİ

Yüksekova Escndere Beldesi
Çukurca Çığlı Köyü
Dargeçit Ortaca Köyü

MARDİN

Nusaybin Girmeli Köyü
Derik Derinsu Köyü
Merkez Kızılağaç Beldesi

MUŞ

Muş Üçevlcr Köyü
Varto Çaylak Beldesi
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CAZİBE MERKEZİ OLABİLECEK
YERLEŞİM YERLERİ

SİİRT

Baykan Ziyaret Köyü
Eruh Bağgöze Köyü
Eruh Bilgili Köyü

ŞIRNAK

Merkez Akçay Köyü
Merkez Kumçatı Köyü
Uludere Ortabağ Köyü
Güçlü Konak Fındık Köyü

TUNCELİ

Merkez Çiçekli Köyü
Pülümür Hasangazi Köyü
Mazgirt Akpazar Köyü

VAN

Başkale Albayrak
Çatak Büyükağaç
Gevaş Aladüz
Gürpınar Kırkgeçit
Gürpınar Yalınca

Proje maliyeti, arazi, arazi geliştirmesi (altyapı), konutların inşaatı, diğer yatırım ve işletme
sermayesi gereksinimini de kapsayacak çerçevede, bütüncül bir anlayışla ele alınmıştı. Bu anla
yışla, 616,6 Milyon Dolar olarak belirlenen toplam proje bedelinin;
- %40'ının kredi olarak, Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu
- %7,5'inin çiftçiler
-%52,5'unun ise kamu kesimi fonları tarafından finanse edilmesi öngörülmüştür.
Konut ve çiftlik arazisinin kamulaştırılarak isteklilere tahsisini öngören "Çiftlik Projesi', an
cak, gönüllülük temelinde uygulanması ve ilgili yurttaşlarımıza "Köye Dönüş Projesi" ve o anla
yışla "Merkez Köy Projesi" seçenekleri öncelikli olarak sunulması halinde anlam ve geçerlilik
kazanabilir.
Tabiatıyla, Çiftlik Projesi, özellikle, hayvancılık, sebzecilik, seracılık ve ev ekonomisi uygu
lamaları ile beraber yaşama geçirilmesi halinde başarıya ulaşabilir, boşaltılan köylerinden kopar
tılan yurttaşlarımıza daha kaliteli ve verimli yaşam ortamı sağlayabilir.
8.3.3- Kentte Yerleşim Projeleri
Boşaltılan köy ve mezralardan kentlere göçedip, sonra köyüne, kırsal kesime dönmek iste
meyen yurttaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının kent çevresinde veya merkezinde sağlanması dev
letin bu yurttaşlarına karşı bir temel görevidir.
Bu kapsamda iki tür proje uygulaması düşünülebilir:
a. Kent İçi ve Çevresi Toplu Sosyal Konut Projeleri
Boşaltılan köy ve mezralarından kent merkezlerine göçederek kapıları geçmişe, zorunluluk
veya tercih sonucu kapatarak kentte yaşamayı yeğleyecek olan yurttaşlarımızın, barınma ihtiyaçla
rının karşılanması da kamunun temel sorumluluk alanıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 532)

- 8 0 Geçmişte Toplu Konut İdaresi geliştirdiği bir dizi proje arasından üç adedini, Diyarbakır (Şılbe) 2050 konutluk olarak, Şırnak'ta 450 konut olarak ve Hakkari'de 410 konutluk "Sosyal Toplu
Konut Projesi" olarak gerçekleştirdi. Ancak bu uygulama kesinlikle boşaltılan köy ve mezraların
dan kente gelip yerleşen yurttaşlarımıza yaramadı. Zira, bu uygulama uygun fiyatla herkese satılabilen sosyal konut projesine dönüştü; bu niteliği ile de spekülatif yatırımcıların veya kamunun loj
man ihtiyacının ilgi odağını oluşturdu.
Oysa, boşaltılan köy ve mezralar nedeniyle, kırsal kesimdeki yaşamlarından kopartılan ve ken
te yerleşen yurttaşlarımıza, "karşılıksız olarak" veya "asgari %75 düzeyinde kamu sübvansiyonu
ve gerisi 20 yıl vadeli, %3 faizli kredi" koşulu çerçevesinde konut olanağı sağlanması, bu yurttaş
larımız açısından bir hak, devlet açısından da bir görevdir.
Doğal olarak, kente yerleşme tercihi içinde olan yurttaşlarımız, sosyal devletin kendilerine
sağlamakla yükümlü olduğu ve tüm yurttaşlara eşitlik içinde verilmesi gereken kamusal hizmetler
den yararlanırken, devletten bunlara ek farklı ayrıcalıklar beklentisi içinde olmamalıdırlar.
Toplu Konut İdaresi, halen bölgede 50 bin konutluk "Sosyal Toplu Konut Projesi" uygulama
ya elverişli arsa stokları bulunduğunu belirtmektedir. Toplu Konut İdaresi, bu amaçla Dünya Ban
kasından sağladığı uygun'koşullu 10 bin konutluk krediyi öncelikle boşaltılan köy mağduru olup,
kentte kalmaya kararlı olan yurttaşlarımızın gereksinimlerini karşılamaya yöneltmelidir.
b. Kent Çevresinde Kırsal Nitelikli Geçici Sosyal Konut Projesi
Boşaltılan köy ve mezraların mağduru olan yurttaşlarımıza verilen sınırlı kamu desteği arasın
da, kent merkezlerine göçedenler için uygulamaya koınılan, "Kent Çevresinde Kırsal Niteliklli Ge
çici Sosyal Konut Projesi" OHAL Bölge Valiliğinin koordinatörlüğünde, Acil Destek Fonu kay
naklarıyla uygulanan bu proje kapsamında, 1994-1995 yıllarında 367,4 Milyar/TL toplam maliyet
li 5524 adet konut yapılmıştır. Bu projenin uygulaması, daha sınırlı boyutlarda, günümüzde de de
vam etmektedir.
Kent çevresinde, çok yetersiz standartlarda inşa edilen, ancak geçici konaklama ihtiyacını kar
şılayabilecek konumdaki bu konutların çoğunda, altyapı sorunları hala çözümlenememiş durumda
dır. Her bir konutta yerleşik nüfusu yaklaşık, 40-50 metrekarelik iç mekana göre çok kalabalık olu
şu sağlıklı yaşam ortamı sağlanmasını olanaksız kılmaktadır.
OHAL verilerine göre, 1994-1995 yılı inşaat fiyatlarıyla, ortalama 68 Milyon/TL maliyetli bu
konutların, sürekli barınmaya elverişli olmamaları nedeniyle sürdürülmesinde yarar yoktur.
Eğer bu kapsamda yapılmış olan konutların kalıcı barınma mekanlarına dönüştürülmesi düşü
nülmekte ise, bu konutlarda oturmakta olanların görüşlerini de dikkate alarak bu konut ve yerleşim
merkezlerini gerçekten sağlıklı şekilde yaşanabilir mekanlara dönüştürmek için gerekli ek onarım
ve yatırımların kamu eşgüdümü ve kaynaklan ile gerçekleştirilmesi zorunludur. (Tablo: 8)
8.4 Genel Politikalar
İçişleri Bakanlığı verilerine göre 15.08.1984 - 01.09.1997 tarihleri arasında Güneydoğu Anadoluda teröre karşı sürdürülen mücadele sürecindeki zayiatın ağır tablosu aşağıda özetlenmiştir.
ÖLÜ
YARALI
TOPLAM
Siviller
3 965
4 540
8 505
Güvenlik Güçleri
4 389
8 768
13 157
Örgüt Mensupları
14 836
399.
15 235
TOPLAM
23 190
13 707
36 897
İç barıştaki bu kanama her boyutu ile artık sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Yıllardır de
vam etmekte olan bu soruna, devletin bugüne değin sadece bir güvenlik sorunu olarak yaklaşmış
olması, sorunun demokratik haklar, hukukun üstünlüğü, eşitlik, kimlik, kültür, sosyo-ekonomik ge
lişme boyutlarını yeterince gündeme getirmemiş olması sorunu adeta çözümsüzlük düzeyine taşı
mış; Türkiye'nin iç ve dışta tüm sorunların kaynağını oluşturmuştur. Bu nedenlerle:
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dır. Çözümün sorumluluğu siyasi kadrodadır
b. Çözüm sivil toplum katmanları ve örgütlerinin katılımı ile açık, özgür ve özgün olarak tar
tışılmalı; ülkenin tüm insanlarının ağırlıklı olarak katılacakları kamuoyu oluşumunun önü açılma
lıdır.
8.4.2 Barış Projesi.
a. Silahlı illegal örgütlere ödün vermeden, çatışma ortamının ve iç banşda kanamanın sona er
mesinin sağlanması; ülkenin her yöresinde, her etnik kökenden, her kültür kümesinden insanları
mız arasında hoşgörü, barış ve dayanışma ortamının yaratılması,
b. İç banşda kanamanın devam etmesini körükleyen, bu süreçten çıkar sağlayan lobinin, dev
let içinde ç^Ieie^mejıin. çökertilmesi,
c. Düşünceyi ifade etmekten ve yataklık yapmaktan kaynaklanan tüm suçlamaları kapsayan fi
iller nedeniyle tutuklu ve hükümlülerin,affjni öngören yasal düzenlemenin yapılması,
8.43 Demokratikleşme Projesi
a. Taraf olduğumuz dış hukukun ve hukukumuza aktarılması sağlanmalı; Anayasa çoculcu,
özgürlükçü, katılımcı demokrasi ile çelişkili, yasakçı maddelerden arındırılmalıdır,
b. OHA^ uygulamasının sona erdirilmesi,
c. Hukuk önünde eşitlik anlayışı çerçevesinde, her türlü temel hak ve özgürlüklerin ihlalleri
nin önünün alınması,
d. Hukukun üstünlüğü, vargının bağımsızlığı ve yargının hızlı işlemesi sağlanarak, yörede tı
kanmış görüntü arzeden hukuk sistemine işlerlilik kazandırılması: hak arama yollarının açılması,
e. Savunma suçlama ile başlar "ilkesi çerçevesinde, suçlanan her kişinin, sorgulamanın her
aşamasında avukat isteme, müdafi desteğinden yararlanma hakkının Devlet Güvenlik Mahkemesi
sorumluluğu altındaki konulan da kapsaması; CMUK' da bu konuda gerekli düzenleme yapılmalıdır.
f. Faili meçhul siyasi cinayetlerin aydınlatılması için gerekli duyarlılık ve çaba ortaya konma
lıdır.
g. Köy koruculuğu, geçici istihdam projesi şemsiyesi altında tasfiye edilmelidir.
h. Bölgedeki çatışmanın sürmesinden iç barışın kanamasından beslenen, bundan yarar sağla
yan lobinin çökertilmesi ve tasfiyesi sağlanmalıdır.
ı. Bölgede görev yapmakta olan özel timin, terörle mücadele süreci içinde yıpranmış olması
ve radikal siyasetle özdeşleşmiş görüntüsü altında güvenlik gücü olarak etkinliğini yitirmiş olması
nedenleri ile, özlük hakları korunmak kaydıyla bu görev alanlarından derhal geri çekilmesi, reha
bilitasyona tabi tutulması,
i. "Etnik duyarlılıklara demokratik çözüm " anlayışı ve çoğulcu demokrasi" ilkeleri çerçeve
sinde, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve resmi dilin türkçe olması gibi, Anayasamızda laik Cum
huriyetimiz için öngörülen, tüm yurttaşlarımızın gönülden benimsediği ve tartışılamaz nitelikli
olan temel değerler kapsamında;
Kültür mozayiğimizin zenginliğini oluşturan tüm etnik, inanç ye köken farklılıklarının alt kim
lik arayışlarının önündeki yasal, kurumsal veya toplumsal engeller kaldırılmalı; bu bağlamda kurt
kimliği tanınmalı, yurttaşlarımızın, kendi anadillerinde, bu arada kürtçe özel eğitim, özel radyo,
özel televizyon, yazılı basın kurabilmelerinin önü açılmalı, kendi kültür, gelenek ve folklorlarını
korumak ve geliştirme, çoğulcu demokrasi koşullarında yasal güvenceye alınmalıdır. Her yöreden,
her kökenden, her inançtan, her etnisiteden yurttaşlarımızın, Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaş
lığını öngören üst kimlikde kucaklaşmaları sağlanmalıdır.
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a. GAP'ın, uç hizmet alanlarında ilgili yurttaşlarımızın katılımı ve demokratik kooperatifçili
ğin öncülüğü çerçevesinde, "sosyal ve ekonomik entegre kalkınma projesi" olarak hızla tamamlan
masının sağlanması,
b. Doğu Anadolu illerini kapsayacak Doğu Anadolu Sosyal ve Ekonomik Entegre Kalkınma
Projesi" (DAP) nin de, GAP için öngörülen eşitlik, açıklık, katılımcılık ilkeleri çerçevesinde yaşa
ma geçirilmesi,
c. Öncelikli ve ağırlıklı olarak GAP bölgesi ve Güneydoğu sınır bölgesindeki mayınlı arazinin
temizlenerek kullanıma hazır hale getirilmesi temel alınarak, toprak ve tarım reformu, demokkratik kooperatifçilik öncülüğünde gerçekleştirilmelidir.
d. İlk aşamada yüzbin, ikinci aşamada ikiyüz bin kişiye geçici istihdam olanağı sağlayacak,
beş yıl süreli, geçici nitelikli" Kırsal Kesim Üretken îş Projesi" uygulamasına geçilmelidir.
e. Atıl halde durmakta olan Kamu ve Özel kesime ait yüzlerce sanayi, tesisinin işletmeye alı
nabilmesi için "Üretim Rehabilitasyon Projesi'nin", bir Devlet Bakanının eşgüdümünde hızla ya
şama geçirilmesi sağlanmalıdır.
f. Yörede yatırım yapacak olan sanayici ve girişimcilere, mevcut kural ve uygulamaların eki
ve ilerisinde fiilen özendirici teşvikler sağlanmalı; teşvik uygulamaları çok sıkı olarak denetlenmelidir.
g. Zorunlu ilköğretimden sonra meslek sahibi olamamış kişileri ilgi, istek ve yetenekleri doğ
rultusunda eğiterek verimliliği artırmak, gelirlerini iyileştirmek, meslek elemanı yetiştirmek, istih
dam imkanı ve kolaylığı sağlamak için 14-44 yaş arası hedef kitleye yönelik "Beceri Kazandırma
ve İstihdamı Geliştirme Projesi" yaşama geçirilmelidir.
h. Bölgede üretimin gelişmesi ve yeni iş olanaklarının yaratılması amacıyla, özellikle doğal
kaynakların geliştirilmesini temel alan fabrikaların, Kamu Kesimi tarafından veya kamu kesimi ön
cülüğünde kurulmasında tereddüt edilmemelidir. Bu anlayışla, tüm kalkınmada öncelikli yörelerde
ve dolayısıyla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde mevcut kamu tesislerin özelleştirilme
si durdurulmalı; bu konuda atılmış olan adımlar denetlenmeli; halen özelleştirilmiş olan işletmele
rin üretime katılmaları sağlanmalı, gerekli önlemler alınmalıdır.
i. Sınır ticaretine daha çok serbestliğin sağlanması; ancak, zaman zaman Devlet unsurları ile
iç içe görüntüler veren mafya yapılanmasının kırılması sağlanmalıdır.
i. Bölgedeki yerel yönetimler mali açıdan desteklenmeli; mevcut borç ve bütçe açıklan hazi
ne kaynakları ile kapatılarak tahkim edilmelidir.
j . İşsizlik sigortası uygulaması öncelikli olarak bölgeden başlamalı; yöre insanının sosyal gü
venlik kapsamına alınmasına ağırlık verilmelidir.
k. Bölgeler arası gelişmede eşitsizliğin üniversitelere girişte yaratmakta olduğu haksızlıkları
bir ölçüde giderebilmek için, illere nüfusları bazında kontenjan tanınmalı; köylerini zorunlu olarak
terketmiş olan ailelerin çocuklarına üniversiteye girişte, beş yıllık bir süre için, özel kontenjan ay
rılmalıdır.

Başkan
Seyyit Haşim Haşimi
Diyarbakır

Başkanvekili
Sebgetullah Seydaoğlu
Diyarbakır
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Saffet Kaya
Ardahan

Üye
Cihan Yazar
Manisa
(Muhalefet şerhim ektedir.)
Üye
Hüsnü Sıvalıoğlu
Balıkesir
(Muhalefet şerhim ektedir.)

Üye
Üye
Hüsamettin Korkutata
Zeki Ertugay.
Bingöl
Erzurum
(Köye dönüş projesi raporun (Raporun bazı ifade,
ana unsuru değildir.) tespit ve değerlendirmelerine
muhalefet şerhim olacaktır.)
Üye
Üye
Ahmet Alkan
Mustafa Bayram
Konya
Van
(Muhalefet şerhim ektedir.)
Üye
Üye
Hüseyin Yıldız
Metin Işık
Mardin
İstanbul
(Son toplantıya katılamadı.
Muhalefet şerhi eklidir.)
Üye
Erdoğan Toprak
İstanbul
(Muhalefet şerhim ektedir.)

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ HÜSNÜ SIVALIOĞLU'NUN MUHALEFET ŞERHİ
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da boşalan yerleşim birimleri nedeniyle göç etmek zorunda ka
lan vatandaşlanmızın sorunlarım araştırmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla
oluşturulan komisyonun yeni katılan bir üyesi olarak görüşlerimi aktarmak istiyorum.
Komisyon baştan beri olayı geniş kapsamlı tutmuş göç olgusu yerine özellikle Güneydoğu so
rununu incelemeye başlamıştır. Buradan hareket edildiğinde göç olgusunun ortaya çıkmasına dev
letin sebep olduğu yaklaşımı belirginleşmiştir. Bu görüşe katılmıyorum. Güneydoğuda durup du
rurken ortaya çıkan terör olayını devlet başlatmamıştır.
Ülke bütünlüğünü hedef alan bu terörist faaliyetlerin nasıl çıktığını herkes çok doğru bir şekil
de ortaya koymalıdır. Karşılıklı çatışmanın doğal sonucu ateş arasında kalan masum halk göç et
mek zorunda kalmıştır. Ve sağlıksız bir göç oluşmuştur. Can güvenliği, mal güvenliği sağlanama
yan yerde elbette göç olacaktır.
Bütün mesele olaya doğru teşhis koymaktır. Objektif olmaktır. 1990'dan sonra hızlanan göç
le yeterli destek ve imkânlar göç eden insanlarımıza sağlanmamıştır. Eğitim, sağlık, beslenme ve
geçim sorunları halledilemeyen vatandaşlarımız mağdur edilmişlerdir. Burada gerçekçi ve doğru
tespitler vardır, ama artık bu meseleler çeşitli gruplar ve basın tarafından istismar edilmemelidir.
Göç edenlerin istek ve ihtiyaçları çok dikkatli analiz edilip ona göre" davranılmalıdır. Doğu ve
Güneydoğu Anadolu'da kendi örf, adet ve ananeleri ile yaşayan, dillerini özgürce kullanan insan
larımızın, ülkenin bir çok bölgesine kıyasla daha iyi imkânlara sahip alanları olması mutluluk ve
ricidir.
Anayasal ve insan haklarına dayalı haklı isteklerin olağanüstü durumlarda zedeleneceği aşi
kârdır. Şu anda göç etmiş ve köyüne dönmek isteyen vatandaşların güvenliğini sağlamak, yıkılan
ve zaman içinde yok olan evlerin yapımında aynî ve nakdî yardımda bulunmak devletin temel zo
runlu görevi olmalıdır.
Bu görüş ve düşüncelerimi komisyonun bilgilerine sunuyorum.
14.1.1997
Hüsnü Sıvalıoğlu
Balıkesir
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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- 84 ERZURUM MİLLETVEKİLİ ZEKİ ERTUGAY'IN MUHALEFET ŞERHİ
Raporda ifade edilen bir kısım görüş, tespit ve önerilere katılmıyorum. Muhalefet ettiğim hu
susların haricinde raporun bir çok yerinde geçen aynı anlamdaki görüş, tespit, öneri ve ifadelere
de katılmadığımı belirtmek istiyorum.
1. Raporun 64 üncü sayfasında "V- Konunun İnsan Hakları ve Hukuksal Boyutu" başlığı al
tında 1 inci paragrafta ifade edilen "Güvenlik güçlerinin bir bölümünün zaman zaman şiddet bo
yutlarına ulaşan gereksiz ve kuralsız baskısı altında bunalan yurttaşlarımız" tarzındaki görüş ve 65
inci sayfasındaki 2 nci paragrafında yeralan "yöredeki 11 ilin kırsalındaki 3 500'e yakın köy ve
mezralarda konutları kapatılan, işledikleri ve yaşadıkları topraklarından kopartılarak göçe zorlanan
bu yurttaşlarımız" ifadesi, yine 4 üncü paragrafta "idare ve güvenlik hizmetlerinin sürdürülmesin
de keyfiliğin ve kuralsızlığın hatta hukuksuzluğun önünün çoğu kez alınamaması" ifadeleri gerçek
leri yansıtmadığından katılmıyorum.
Raporun 65 inci sayfasında konunun anayasal boyutu ele alınarak, anayasanın 2, 20, 21, 35,
36, 40,42,46,57 nci maddelerine atıf yapmıştır ve bölgede cereyan eden göç nedeniyle sanki bu
maddeler tamamen ihlâl edilmiştir şeklinde bir anlayış ortaya konulmaktadır. Yine konunun gerek
dış hukuk boyut ve gerekse Avrupa İnsan Hakları yargı boyutu açısından ele alınarak devletin bir
nevi bu haklan ihlâl ettiği şeklindeki yargıya varılmıştır. Halbuki bölgeden olan göç % 35'i eko
nomik ve sosyal sebeplerle, % 40'ı terör örgütünün baskıları sonucu kendi istekleriyle, % 20'si ise
terör örgütünün yarattığı korku ve tedirginlik sonucu, sadece % 5'i can ve mal güvenliği sebebiy
le, idarî makamların gördüğü zaruret üzerine gerçekleşmiştir. Bu nedenle raporun bu kısmındaki
tespit ve değerlendirmeler objektif olmayıp siyasî ve ideolojiktir. Bu görüşlere katılmıyorum.
Raporun 81 inci sayfasında "VIII- Sonuç ve Öneriler" kısmında, sorunun tespit ve çözümü için
gerçekçi, isabetli ve müspet tespitler yapılmış olmakla birlikte, son derece haksız, yanlı, idelolojik
ve siyasî değerlendirmeler de yapılmıştır. Bu değerlendirmelere katılmıyorum. Katılmadığım ifade
ve görüşler aşağıda gösterilmiştir.
83 üncü sayfa 8.1.4. fıkrası "Abartılı güvenlik konsepti çerçevesinde Güneydoğuda geniş bir
coğrafyanın boşaltılarak, aktif hareket haline getirilmesi nedeniyle güvenlik birimlerince uygula
nan çok sayıda köy ve mezranın zorunlu boşaltılması, OHAL kapsamındaki yetki çerçevesinde ya
pılmamıştır."
8.1.5. fıkrası "Köy boşaltılması hukukî çerçevede yapılmadığından, köylerini boşaltan insan
ların güvenli bir yere yerleştirilmesinde, iaşe ve iskânlarında devlet bir sorumluluk üstlenmemiş ve
ya son derece isteksiz davranmış, iskân kanununun hükümleri uygulanmamıştır."
8.1.19. fıkrasında "Bölgedeki insanlarının kimliklerine ve insanlık onuruna saygı duyulması"
ifadesi,
85 inci sayfada 8.2.14. fıkrasında "Kürt kökenli yurttaşların bölgedeki kamu kuruluşlarında
yönetici olmalarını engelleyen uygulamalara son verilmelidir." ifadesi,
94 üncü sayfada 8.4.2. Barış Projesi adı altında
b) "İç barışta kanamanın devam etmesini körükleyen bu süreçten çıkar sağlayan lobinin dev
let içinde çeteleşmesinin çökertilmesi" ifadesi,
c) "Düşünceyi ifade etmekten ve yataklık yapmaktan kaynaklanan tüm suçlamaları kapsayan
fiiller nedeniyle tutuklu ve hükümlülerin affını da gören yasal düzenlemenin yapılması" önerisi
Raporun 95 inci sayfasındaki paragrafında ortaya konan "Etnik duyarlılıklara demokratik çö
züm "anlayışı ve çoğulcu demokrasi" ilkeleri çerçevesinde, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve res
mî dilin Türkçe olması gibi, Anayasamızda laik Cumhuriyetimiz için öngörülen, tüm yurttaşlarımı
zın gönülden benimsediği ve tartışılamaz nitelikte olan temel değerler kapsamında;
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- 8 5 Kültür mozayiğimizin zenginliğini oluşturan tüm etnik, inanç ve köken farklılıklarının alt kim
lik arayışlarının önündeki yasal, kurumsal veya toplumsal engeller kaldırılmalı; bu bağlamda kurt
kimliği tanınmalı, yurttaşlarımızın, kendi anadillerinde, bu arada kürtçe özel eğitim, özel radyo,
özel televizyon, yazılı basın kurabilmelerinin önü açılmalı, kendi kültür, gelenek ve folklorlarını
korumak ve geliştirme, çoğulcu demokrasi koşullarında yasal güvenceye alınmalıdır. Her yöreden,
her kökenden, her inançtan, her etnisiteden yurttaşlarımızın, Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaş
lığını öngören üst kimlikde kucaklaşmaları sağlanmalıdır."
Demokratikleşme projesi adı altında çözüm olarak ortaya konan bu görüş ve öneriye katılmak
asla mümkün değildir. Öngörülen bu yaklaşım göç sorununun gerçek nedeni olamaz. T.C. Devle
tinin Uniter yapısını ve millî devlet ilkesini tahrip etmeye yönelik bir görüşe katılmak.mümkün de
ğildir. Sorun, kimlik sorunu, kültürel haklar sorunu değildir. Zaten bölge halkının da böyle bir so
runu yoktur. Türk milleti ifadesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yaşayan inancı
ve kökeni ne olursa olsun herkesi kapsamakta ve herkese yetmektedir. Hâl böyle iken raporda yeralan bu ifadeler; bölücü örgütlerin kullandığı ayrımcılığa mesnet teşkil eden ifadelerdir.
Raporda, yeralıp ta burada ifade edemediğim ancak yukarıda sıraladığım tespit ve önerilere
paralellik arzeden ifadelere katılmıyorum.
Raporda, hem bölge için hem de ülkemiz için millî bir felaket halini almış olan göçün, sadece
tetöre endeksli olarak ele alınması, gerçek sosyal ve ekonomik nedenlerinin ikinci plana atılması,
konunun sadece siyasî bir bakışla ortaya konulması düşüncesine katılmıyorum.
Üzerinde durulacak husus sosyal bir felaket olan göçün önlenmesidir. Bölgede göç, terörün ol
madığı yıllarda da var olmuştur. 1940'lı yıllardan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesin
de terörün olmadığı dönemlerde de en önemli sorunlardan biri hep göç olmuştur. Halihazırda böl
gede terör olayının olmadığı yörelerde de göç ciddi bir problemdir. Bu nedenle soruna idelolojik
yaklaşımlardan uzak sosyal ve ekonomik tedbirler açısından yaklaşmak gerekmektedir.
Zeki Ertugay
Erzurum
KONYA MİLLETVEKİLİ AHMET ALKANTN MUHALEFET ŞERHİ
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle, göç eden Yurttaşla
rımızın Sorunlarının Araştırılarak, Alınması Gereken Tedbirlerin tespit edilmesi amaciyla kurulan
Meclis Araştırması Komisyonu (10/25) Raporuna ilişkin muhalefet şerhim aşağıdadır.
1. Raporun önerileri bölümü 1 inci maddede ifade edilen "devam eden köy boşaltma işlemle
rine derhal son verilmelidir" ibaresinin keyfi olarak köy boşaltıldığı anlamına katılmıyorum. Köy
boşaltması PKK terörüne karşı vatandaşın güvenlik problemi ile başlar.
2. Raporun "Devlet yurttaşlarına güvenmek zorundadır. Devletin, yurttaşı potansiyel suçlu
olarak görme hakkı yoktur" ibaresinde, haksız ve ağır suçlamaya katılmıyorum.
T.C. Devleti, vatandaşının, bütün Türkiye'de güvenliğini sağlama gayreti içindedir. Ona gü
venir ve inanır. İstisna teşkil eden aksi tavırlar, genele teşmil olunamaz.
3. Köye Dönüş Projesi mentalite olarak köylü nüfusu teşvik ve kırsal yapıyı koruma mantığı
ile hazırlanmıştır. Boşaltılan köylerle ilgili teşviklerin birinci amacı, "Yeni Göç" hareketine yöne
lik olmaktan ziyade, göç eden nüfusun şu an yerleştiği yörede üretken hale getirilmesine yönelik
olmalıdır. Bu aynı zamanda, kırsal ağırlıklı bir toplum yapısından, kentli ağırlıklı bir toplum yapı-
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sisi halindede daha verimli ve faydalı bir iş yapılmış olacağı kanaatindeyim.
Bu konuda özellikle köyde kalan ve üretime katılmayan alanlarda ortaya çıkan bir "tanımsızIık" problemi yaşanmaktadır. Bu alanların da kamulaşürılarak, ilgili bakanlıkların denetim ve üre
tim alanı olarak değerlendirilmesine imkân hazırlanması yönünde olacaktır. Bu yolla sorgulanacak
kaynaklar da, göç eden nüfusun, kasaba' ilçe veya kentlere entegrasyonuna katkıda bulunacaktır.
4. Kentsel alanlarda kalmak isteyenlere yönelik toplu konut uygulaması anlayışı yeniden göz
den geçirilmelidir. Bu ailelere tip konutlar yapmak yerine, planlı arsa sunmak ve ailenin işgücü, ki
şisel katkı ve ucuz yöresel malzeme imkânlarını devreye sokabileceği ölçüde maddî destek sağlan
ması hem daha "kullanılabilir ve kalıcı" konutlar yapılmasını sağlayacak, hem de konutlar daha
ucuza yapılabilecektir. Yani aynı kaynak ile daha çok ailenin yöre şartlarına uygun konut edinme
si sağlanacaktır.
Raporun Demokratikleşme Projesi başlığında ortaya konan önerilerim;
- Araştırma komisyonunun amacı ile etkin bağlantısının kurulmasında güçlükler vardır ve
ideolojik bir yaklaşımı yansıtmaktadır.
- Bu önerilerin hemen tamamı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin genel güvenlik tercihleri ile
ilgilidir. Bu makro hedefleri gözetmeyen önerileri, problemin çözümüne katkıda bulunmaktan çok,
ideolojik tercihleri yansıtmaktadır. Bu yaklaşımın komisyonun raporunun bütününe hâkim olduğu
izlenimi, kişisel kanaatimce raporun kendisinden beklenen sonuçları vermesine mani olmuştur. Bu
yönüyle rapor, esasen bütünü ile kabul edilebilir olmaktan uzaktır.
- Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da gerek yıllardır uygulanmakta olan GAP ve gerekse terör
olayları sebebi ile hızlı bir "Yeniden Yapılanma" sürecine girilmiştir. Boşaltılan köylerle ilgili alı
nacak tedbirleri de bu yeniden yapılanma sürecinin önemli araçlarından biri olarak kabul etme
mecburiyeti vardır. Bu yeniden yapılanma tercihleri, yöreye özel sapmaları ihtiva etmekle beraber,
Türkiye Cumhuriyetinin temel tercihleri ile uyumlu olmak mecburiyetindedir. Güneydoğu ve Do
ğu Anadolu içinde, sanayii ve hizmet ağırlıklı bir toplum yapısı çağdaş, modern ve büyük tarım iş
letmelerinden oluşan ama az sayıda nüfusun çalıştığı modern bir tarımsal yapıdan oluşmalıdır. Bu
temel yapıya gidişi geciktiren her türlü tedbir, yöre insanına yapılacak en büyük kötülük olur. Çün
kü yörede bu süreç başlamıştır. Biz istesek de, istemesekte bu gelişme devam edecektir. Tarihin
hükmünü icra etmesi mukadderdir. Bizim görevimiz bu doğru hedefe varacak sürece olumlu kat
kıda bulunmak ve zor meşakkatli geçen "Geçiş Dönemini" kısaltmaya çalışmaktır. Bu bakımdan
"Bölgesel Kalkınma Projesi" kendi başlığından beklenen yaklaşımdan uzaktır.
Ahmet Alkan
Konya
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ERDOĞAN TOPRAK VE MANİSA MİLLETVEKİLİ CİHAN
YAZAR'IN MUHALEFET ŞERHİ
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşları
mızın sorunları araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan (10/25)
Meclis Araştırma Komisyonu raporuna aşağıdaki nedenlerle muhalifiz.
1. Raporun hazırlanması aşamasına gelinirken ön rapor olarak yazılıp tarafımıza dağıtılan ön
rapordaki tespitler imzaya sunulan esas raporda değiştirilmiştir.
2. Raporun 8.3.4 demokratikleşme projesi başlığını taşıyan bölümünde I fıkrasında ifade edilen :
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- 8 7 "Kültür mozağimizin zenginliğini oluşturan tüm etnik, inanç ve köken farklılıklarının alt kim
lik arayışlarının önündeki yasal, kurumsal veya toplumsal engeller kaldırılmalı; bu bağlamda kurt
kimliği tanınmalı, yurtdaşlarımızın kendi ana dillerinde bu arada kürtçe özel eğitim, özel radyo,
özel televizyon yazılı basın kurabilmelerinin önü açılmalı kendi kültür gelenek ve folklorunu ko
rumak ve geliştirmek çoğulcu demokrasi koşullarında yasal güvenceye alınmalıdır. Her yöreden
her kökenden her inançtan her etnisiteden yurtdaşlarımızın Türkiye Cumhuriyetinin eşit yurtdaşlığını öngören üst kimlikte kucaklaşması sağlanmalıdır."
şeklindeki beyana ve rapor içerisindeki aynı mealdeki ifadelere asla katılmıyoruz. Çünkü, De
mokratik Sol Partinin ulus kavramında ve milliyetçilik anlayışında ırk ve soy ayırımcılığında din
ve mezhep ayırımcılığının da bölgeciliğinde yeri yoktur. Kaldı ki, Türkiye bağlamında Türk adı bir
ırkın değil değişik ırklardan ve soylardan gelen değişik din ve mezheplere bağlı olan ama yüzyıl
lar önce bu topraklarda kaynaşıp bütünleşmiş olan tüm insanların birarada oluşturdukları bir ulu
sun adıdır.
Kökenleri ne olursa olsun hepsi bu ülkenin bu toprağına kök salmıştır ve o köklerden Türk ulu
sunun sağlam çınarı yükselmiştir.
Demokratik Sol Partinin gözönünde Güneydoğu ve Doğu Anadolu sorunu gerçekte Türk'lük
kurtluk sorunu değildir. O bölgemizin insanları arasında birbirine yan bakan, birbirini yabancı gi
bi gören ne Türk asıllı, ne de kurt asıllı bir yurttaşımıza rastlanabilir. Bizi birbirimizden ayrı gibi
görmek ve göstermek Türkiye'yi bölmeye doyamamış Sevr özlemcisi yabancılar ve onların bazı
maşalarıdır.
Bizim yüreğimizde Türk ve kürt'ün ayrı yeri yoktur. İkisini ayrı gözle görmek bizlere yüreği
mizi ikiye ayırmak kadar zor gelir. İkiye ayrılmış yürekle de yaşanmaz.
Komisyon tutaklarında belirttiğimiz görüşlerimiz ve yukarıdaki nedenlerle raporun bu bölü
münü ve bu mahiyetteki diğer bölümlerini kabul etmiyoruz.
Erdoğan Toprak
İstanbul

Cihan Yazar
Manisa

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ METİN IŞIK'IN MUHALEFET ŞERHİ
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşları
mızın sorunlarının araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Mec
lis Araştırma Komisyonuna;
21.10.1997 tarihinde alınan karar gereğince Meclis Araştırma Komisyonu üye sayısının 9'dan
13'e çıkarılması üzerine 17.6.1997 tarihli 107 nci Birleşimde alınan kararla DTP Grubu adına ko
misyon çalışmalarına dahil oldum.
Komisyonun çalışma süresinin büyük bir bölümüne, grubumuzun 4 ay gibi bir süre geç üye
lik kazanması yüzünden doğal olarak iştirak edemedim.
Bu maksatla bölgeye düzenlenen inceleme gezilerine katılamadım. Komisyonun sadece bir
toplantısında bulunma fırsatı elde ettim. Çalışmalarda maalesef yukarıda saydığım sebeplerle bir
katkım olmadığı için son toplantıya ve dolayısıyla oylamaya katılmadım.
Bize gönderilen rapor metnini dikkatlice inceledim. İnceleme sonunda raporun 95 inci sayfa
sının (i) fıkrası başta olmak üzere üslup ve yazımın yeniden ele alınarak bazı terimlerin yeniden
gözden geçirilmesi kanaatim oluştu.
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- 8 8 Raporun yeniden kaleme alınması için komisyona geri çekilmesini teklif eder, raporun bu şek
liyle kaleme alınmasına muhalif olduğumu bildirir, (95 inci sayfanın (i) bendindeki tarife) saygılar
sunarım.
Metin Işık
DTP Grup Başkanvekili
İstanbul
IX-EKLER
9.1. Dışişleri Bakanlığının 28 Kasım 1997 gün ve 2053 sayılı, 1 Eylül 1997 gün ve 622 sayı
lı yazıları.
9.2. OHAL Bölge Valisince 11 Kasım 1997 tarihli toplantıda sunulan rapor.
9.3. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasınca sunulan "Zorunlu Göç, Sonuçları ve Öneriler" ko
nulu rapor.
9.4. Diyarbakır Demokrasi Platformunun Komisyona sunduğu Göç ve Köy-Kent Projesi hak
kındaki rapor.
9.5. Diyarbakır Valiliğince sunulan "Diyarbakır Göç Raporu"
9.6. Diyarbakır Tabipler Odası tarafından sunulan"Güneydoğu'da İç Göç Tartışmaları ve Sağlık
Boyutu" konulu rapor.
9.7. Göç-Der'in 7.11.1997 tarihli yazısı.
9.8. Tunceli Belediye Başkanının yazısı ve eki yazı.
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- 8 9 9.1. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ 28 KASIM 1997 GÜN VE 2053 SAYILI, 1 EYLÜL 1997
GÜN VE 622 SAYILI YAZILARI
T.C.
Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Konseyi, İnsan Hakları
ve AGİT Genel Müdürlüğü

28.11.1997

Sayı: AKGY-2053
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE
(Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Boşaltılan Yerleşim Birimleri Nedeniyle Göç Eden Yurttaş
larımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Ku
rulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığı, (10/25)
İlgi : 25.11.1997 tarih ve A.Ol.l.GEÇ.10/25-114 sayılı yazıları.
1. Bireysel başvuru hakkını tanıdığımız 1987 yılından bu yana Avrupa İnsan Hakları Komis
yonu ile bunun bir üst organı olan Avrupa İnsan Hakları Divanı'na ülkemiz aleyhine açılmış dava
lardan Hükümetimize intikal etmiş bulunan başvuru sayısı toplam 1 800 civarındadır. Başvurula
rın konulara göre dağılımı ise aşağıda maruzdur:
- Güneydoğu Anadolu Bölgesine İlişkin
köy yakma ve boşaltma

: 358 başvuru

- Güneydoğu Anadolu Bölgesine işkence,
faili meçhul, kayıplar

: 114 başvuru

- Parti kapatma

: 6 başvuru

-Kamulaştırma

: 205.başvuru

(Bu rakamın 34'ü Güneydoğu Anadolu
bölgesinde kamulaştırmayı kapsamaktadır)
- İşkence ve gözaltı süresinin uzunluğu

: 136 başvuru

- İfade özgürlüğü

: 59 başvuru

- Yargılama süresinin uzunluğu

: 48 başvuru

- Kayıp, ölüm ve faili meçhul

: 23 başvuru

- Devlet başvurusu

: 2 başvuru

- Mülteci başvurusu

: 1 başvuru

- Hükümetimiz aleyhindeki GKRY başvuruları

: 847 başvuru

2. Çalışma yöntemi açısından Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na yapılan bireysel başvuru
larda, Komisyon, müracaatı şekil ve süre bakımından ön incelemeye tabi tutmakta, bu incelemenin
sonucunda başvurunun kabuledilebilirliği hususunda karar vermektedir. Komisyon, söz konusu ka
rarı vermeden önce-istisnai durumlar hariç- taraflardan ilk görüşlerini sunmalarını da talep etmek
tedir. Komisyonun, başvuruyu kabuledilemez bulması halinde dosyanın incelenmesine son veril
mektedir. Başvurunun kabuledilebilir bulunması durumunda ise dosyanın esas açısından incelen
mesine geçilmektedir. Bu inceleme sırasında gerekli görülürse tanık dinleme duruşması düzenlen
mekte ve esasa ilişkin inceleme sonucunda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edilip edil
mediği hususunda rapor yayınlanmaktadır.
Komisyon'un Sözleşme'nin ihlal edildiği kararına varması durumunda bu husustaki rapor De
legeler Komitesi'ne gönderilmektedir. Bu tarihten itibaren üç ay içerisinde Komisyon ya da sözleşTürkiye Büyük Millet Meclisi
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90meye taraf ve şikâyete muhatap olan Devlet başvuruyu Avrupa İnsan Hakları Divanı'na götürme
hakkına sahip görülmektedir. Divan'ın bu husustaki kararı bağlayıcıdır. Konu, ilgili taraflarca Divan'a götürülmediği takdirde 3 aylık müracaat süresi hitamında Delegeler Komitesi eline ulaştı
rılmış bulunan Komisyon raporu konusunda karar almaktadır. Bu kararda Divan kararı gibi bağ
layıcıdır.
3, Komisyonlarının ilgi yazıları ile talep olunan ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerin
de boşaltılan yerleşim birimlerinden göç eden vatandaşlarımızın Avrupa İnsan Hakları Komisyo
nu ve İnsan Hakları Divanı nezdindeki başvurularından Hükümetimize intikal ettirilmiş bulunan
358 kişiye ilişkin müracaatlara ait özet bilgiler ekte sunulmaktadır.
Saygılarımla arz ederim.
Bakan A.
Metin Örnekol
Büyükelçi
Çok Taraflı Siyasî İşler
Genel Müdürü V.
Başvuranın ismi

:

Şevket İşçi

-

Olay.tarihi

:

Mayıs 1994

Olay yeri

:

Muş'un Malazgirt ilçesi Nurettin köyü

İddia

:

Başvuran, Nurettin köyünün köy korucuları tarafından yakıldığını,
kurtarabildiği eşyalarıyla birlikte göç etmek zorunda kaldığını iddia et
mektedir.

Safahat

:

İlk görüş verilecektir.

Başvuranın ismi

:

Kemal Güven

Olay tarihi

:

Mayıs 1994

Olay yeri

:

Muş'un Malazgirt ilçesi Nurettin köyü

İddia

:

Başvuran, köy korucuları ve askerler tarafından korucu olmak isteme
yenlerin evlerinin yakıldığını ve İstanbul'a göç etmek zorunda kaldı
ğını iddia etmektedir.

Safahat

:

İlk görüş verilecektir.

Başvuranın ismi

:

Cemal ve Nurhayat Güven

Olay tarihi

:

Nisan 1994

Olay yeri

:

Muş'un Malazgirt ilçesi Nurettin köyü

İddia

:

Başvuranlar, askerlerin ve köy korucularının Nurettin köyünü boşalt
tıklarını ve göç etmek zorunda kaldıklarını iddia etmektedir.

Safahat

:

İlk görüş verilecektir.

Başvuranın ismi

:

Asliye Canpolat

Olay tarihi

:

22 Ekim 1993

Olay yeri

:

Diyarbakır'ın Lice ilçesi

İddia

:

Başvuran, Lice'de güvenlik güçlerince yapılan operasyonlar neticesin
de ev ve eşyalarının yakıldığını ve yaralandığını iddia etmektedir.
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:

27.10.1997 tarihinde ilk görüşümüz sunulmuş, başvuru henüz kabuledilebilir bulunmamıştır.

Başvuranın ismi

:

Mehmet Zülküf İzgi

Olay tarihi

:

22 Ekim 1993

Olay yeri

:

Diyarbakır'ın Lice ilçesi

İddia

:

Başvuran, Lice'de güvenlik güçlerince yapılan operasyonlar neticesin
de iki evinin yakıldığını iddia etmektedir.

Safahat

:

7.10.1997 tarihinde ilk görüşünüz sunulmuş başvuru henüz kabul edile
bilir bulunmamıştır.

Başvuranın ismi

:

İsmet İbak, İbrahim Şen, Kadri ye Esenboğa, Abdi Özdemir

Olay tarihi

:

13 Ağustos 1994

Olay yeri
İddia

:
:

Siirt İli Eruh ilçesi Güçlükonak beldesi Fındık köyü ve Kırkağaç köyü
Başvuranlar güvenlik güçlerinin emriyle yaşamakta oldukları Kırkağaç
köyünü boşaltıp Fındık köyüne göç ettiklerini, 13.8.1994 tarihinde Fın
dık Jandarma Karakolu tarafından köye operasyon düzenlediğini ve ya
kınlarının kaçırıldığını iddia etmektedirler.

Safahat

:

20.5.1997 tarihinde ilk görüşümüz sunulmuş, başvuru henüz kabul edi
lebilir bulunmamıştır.

Başvuranın ismi

:

Şadiye Özsucu ve 16 kişi

Olay tarihi

:

22 Ekim 1993

Olay yeri
İddia

:
:

Diyarbakır'ın Lice ilçesi
Başvuranlar, Lice'de güvenlik güçlerince yapılan operasyonlar netice
sinde ev, dükkân, otomobil gibi mal varlıklarının yakıldığını iddia et
mektedir.

Safahat

:

17.10.1997 tarihinde ilk görüşümüz sunulmuş, başvuru henüz kabul
edilebilir bulunmamıştır.

Başvuranın ismi

:

Vahdettin Akkan ve 232 kişi

Olay tarihi

:

22 Ekim 1993

Olay yeri
İddia

:
:

Diyarbakır'ın Lice ilçesi
Başvuranlar, Lice'de güvenlik güçlerince yapılan operasyonlar netice
sinde ev, dükkân, otomobil gibi mal varlıklarının yakıldığını iddia et
mektedirler.

Safahat

:

İlk görüş sunulacaktır.

Başvuranın ismi

:

Kerem Cantürk, Asliye Canpolat, Hüsna Kıraç, Caide Şanlı

Olay tarihi

:

22 Ekim 1993

Olay yeri

:

Diyarbakır'ın Lice ilçesi

İddia

:

Başvuranlar, Lice'de güvenlik güçlerince yapılan operasyonlar netice
sinde ev, dükkân, otomobil gibi mal varlıklarının yakıldığını, yakınları
nın öldürüldüğünü iddia etmektedirler.

Safahat

:

7.10.1997 tarihinde ilk görüşümüz sunulmuş, başvuru henüz kabul edi
lebilir bulunmamıştır.
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Başvuranın ismi

:

Cemal Aydın

Olay tarihi

:

4 Ekim 1994

Olay yeri

:

Tunceli'nin Hozat ilçesi Sarısaltık köyü Dürüt (Derindere) köyü

İddia

:

Başvuran, 4 Ekim 1994 tarihinde Tunceli'de askerî operasyonların baş
ladığını, bu operasyonlar sırasında köylerini terketmek zorunda kaldık
larını, evlerinin, eşyalarının, keçilerinin, arı kovanlarının yakıldığını ve
babasının kaçırıldığını iddia etmektedir.

Safahat

:

21.4.1997 tarihinde ilk görüşümüz sunulmuş, başvuru henüz kabul edi
lebilir bulunmamıştır.

Başvuranın ismi

:

Kasım Aydın ve on kişi

Olay tarihi

:

4 Ekim 1994

Olay yeri
İddia

:
:

Tunceli'nin Hozat ilçesi Sarısaltık köyü Dürüt (Derindere) köyü
Başvuranlar, 4 Ekim 1994 tarihinde Tunceli'de askerî operasyonların
başladığını, bu operasyonlar sırasında köylerini terketmek zorunda kal
dıklarını, evlerinin, eşyalarının, keçilerinin, arı kovanlarının yakıldığını
ve babalarının kaçırıldığını iddia etmektedirler.

Safahat

:

24.11.1997 tarihinde ilk görüşümüz sunulmuş, başvuru henüz kabul
edilebilir bulunmamıştır.

Başvuranın ismi

:

Abdurrahman Akdivar, Ahmet Akdivar, Ali Akdivar, Zülfikar Çiçek,
Abdurrahman Aktaş, Mehmet Karabulut

Olay tarihi

:

10 Kasım 1992

Olay yeri

:

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Kelekçe Köyü

İddia

:

Köylerine güvenlik güçlerince saldırıldığı, 9 evin yakıldığı ve olaydan
sonra da bütün köyün korkudan göç ettiği iddia edilmiştir.

Safahat

:

AİHD'nın yargılama masrafları olarak hükmettiği 2 631 750 000 TL
1997 yılı içinde ödenmiştir.'Halen Delegeler Komitesi önünde tazminat
konusu görüşülmektedir.

Başvuranın ismi

:

Ahmet Ayder, Yusuf Calealp, Nadir Dovan, Şevket Biçer, Zeydin Ek
mekçi

Oiay tarihi

:

22 Ekim 1993

Olay yeri

:

Diyarbakır İli Lice İlçesi

İddia

:

Lice'ye güvenlik güçlerince düzenlenen operasyon sırasında evlerin tah
rip edildiğini ve yakıldığını sivil halkın üzerine ateş edildiğini iddia et
mektedirler.

Safahat

:

Komisyon tanık dinleme duruşması yapmış ve taraflardan nihai görüş
lerini istemiştir.

Başvuranın ismi

:

Ahmet İşiyok, Ahmet İşiyok, Bedrettin İşiyok

Olay tarihi

:

12.1.1992

Olay yeri

:

Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, Ağıllı Köyü, Çekirdek Mezrası

İddia

:

Başvuranların mezralarının uçaklar tarafından bombalandığı, evlerinin
yıkıldığı, 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı ileri sürülmüştür.
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:

Başvuranlara toplam 260 000 FF tazminat ve temsilcilerine 8 123,04 İn
giliz Sterlini ödenmesi için 21 Ekim 1997 tarihinde dostane çözüm an
laşması imzalanmıştır.

Başvuranın ismi

:

Erdal Karakoç

Olay tarihi

:

14 Ekim 1994

Olay yeri

:

Tunceli îli, Hozat İlçesi, Kozluca köyü

İddia

:

Köye operasyon düzenleyen askerî birliklerin köyün çevresindeki mez
raları yaktıkları, Kozluca köyünü de boşalttıktan sonra ateşe verdikleri
ileri sürülmektedir.

Safahat

:

İlk görüşler sunulmuştur.

Başvuranın ismi

:

Nesime Haran

Olay tarihi

:

12 Mayıs 1994

Olay yeri

:

Diyarbakır İli, Ağıllı Köyü,

İddia

:

Köylerinin güvenlik güçlerince yakıldığı bu nedenle göç etmek zorun
da kaldığını iddia edilmiştir.

Safahat

:

İlk görüşler sunulmuştur.

Başvuranın ismi

:

Suat Özalp, Makbule Özalp, Hacı Özalp, Gülcan Özalp, Sercan Özalp,

Olay tarihi

:

1994 ilkbaharı

Olay yeri

:

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Serçeler Köyü

İddia

:

Osman Özalp, Mehmet Özalp

Köylülerin korucu olmayı reddettikleri için köyün yakıldığı, boşaltıldı
ğı iddia edilmiştir.

Safahat

:

Yeni başvuru.

Başvuranın ismi

:

Mehmet Haran

Olay tarihi

:

12-13 Mayıs 1994

Olay yeri
İddia

:
:

Safahat

:

Diyarbakır İli, Lice İlçesi Ağıllı Köyü,
Başvuran, 12 Mayıs 1994 tarihinde köye gelen jandarmaların evleri ate
şe verdiklerini, karşı çıkanlara kötü muamelede bulunduklarını ileri sü
rerek, ertesi gün oğlunun cesedinin bulunduğunu ve oğlunun jandarma
lar tarafından öldürüldüğünü iddia etmektedir.
Komisyon önünde tanık dinleme duruşması yapılmıştır. Henüz rapor
çıkmamıştır.

Başvuranın ismi

:

Abdürrezak İpek

Olay tarihi

:

18 Mayıs 1994

Olay yeri
İddia

:
:

Diyarbakır İli Lice İlçesi Turalı Köyü Dale Mezrası
Başvuran, 18 Mayıs 1994 tarihinde güvenlik güçleri tarfından mezrası
nın sarıldığını, evlerin ateşe verildiğini, 5 oğlunun gözaltına alındığını,
üçünün daha sonra serbest bırakıldığını, diğer ikisinden ise haber alına
madığını iddia etmektedir.

Safahat

:

Komisyon, henüz kabuledilebilirlik kararı vermemiştir.
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- 9 4 Başvuranın ismi

:

Makbule Kınay-Ramazan Kınay

Olay tarihi

:

18 Eylül 1995

Olay yeri

:

Muş İli Malazgirt tlçesi Derepınar Köyü

İddia

:

Başvuranlar, 18 Eylül 1995 tarihinde evleri ve eşyalarının jandarma,
özel tim mensupları ve Nurettin Köyünden gelen korucular tarafından
yakıldığını, Makbule Kınay'ın ve çocukların dövülerek hakarete uğra
dıklarını ileri sürmektedirler.

Safahat

:

Taraflar Komisyon'a henüz ilk görüşlerini sunacaklardır.

Başvuranın ismi

:

İzzet Matyar

Olay tarihi

:

24.7.1993

Olay yeri

:

Diyarbakır İli Silvan İlçesi Ormaniçi Köyü

İddia

:

Başvuran, 24.7.1993 tarihinde korucular tarafından köye yapılan bas
kında evlerinin, bahçe ve tarlalarının taranıp yakılıp yıkıldığını ve köy
lerini terketmeye zorlandıklarını ileri sürmektedir.

Safahat

:

Komisyon, tanık dinleme duruşması yapacaktır.

Başvuranın ismi

:

Salih Orhan

Olay tarihi

:

6.5.1994

Olay yeri

:

Diyarbakır İli Lice İlçesi

İddia

:

Başvuran, 6 Mayıs 1994 tarihinde köye gelen askerlerin, köylüleri mey
danda toplayarak evleri ateşe verdiklerini ve köyü 3 gün içinde boşalt
maya zorlandıklarını ileri sürerek 2 kardeşi ve bir oğlunun gözaltına
alındığını ve kendilerinden bir daha haber alınamadığını iddia etmekte
dir.

Safahat

:

Komisyon, tanık dinleme duruşması yapacaktır.

Başvuranın ismi

:

Koçeri Kurt

Olay tarihi

:

23-24 Kasım 1993

Olay yeri

:

Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ağıllı Köyü

İddia

:

Başvuran, 23 Kasım 1993 tarihinde köye gelen askerlerin evlerini bo
şaltmaları için baskı yaptıklarını, oğlunu gözaltına aldıklarını ve bir da
ha kendisinden haber alınamadığını ileri sürmektedir.

Safahat

:

Divan önünde duruşması yapılacaktır.

Başvuranın ismi

:

Kemal Dilek

Olay tarihi

:

1994 yılı

Olay yeri

:

Bingöl İli, Yayladere İlçesi, Çayağzı Köyü, Değirmen Mezrası.

İddia

:

Başvuran, 1994 yılında bölgede yapılan askerî operasyonlar neticesin
de köyünün ve evinin yakıldığını, çatışmalarda güvenlik güçlerince 9
kişinin öldürüldüğünü iddia etmektedir.

Safahat

:

İlk görüş verilecektir.
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:

Mehmet Altınok

Olay tarihi

:

Ocak 1995

Olay yeri

:

Bingöl İli, Yayladere İlçesi, Aydınlar Köyü, Bölükören Mezrası.

İddia

:

Başvuran, jandarmaların köylerini boşalttığını ve ailesiyle İstanbul'a

Safahat

:

İlk görüş verilecektir.

göç etmek zorunda kaldığını iddia etmektedir.
Başvuranın ismi

:

Hüseyin Ateş

Olay tarihi

:

7 Ekim 1994

Olay yeri
İddia

:
:

Tunceli İli Kozluca Köyü
Başvuran, 7 Ekim 1994 tarihinde Kozluca Köyüne operasyon düzenle
yen askerî birliklerin köyün çevresindeki mezraları yaktıklarını, köyü
boşalttıktan sonra evleri ateşe verdiklerini ileri sürmektedir.

Safahat

:

Komisyon henüz kabuledilebilir bulmamıştır.

Başvuranın ismi

:

Kasım Aydın

Olay tarihi

:

4 Ekim 1994

Olay yeri

:

Tunceli İli, Sarısaltık Köyü, Derindere Mezrası

İddia

:

Başvuran, 4 Ekim 1994 tarihinde Tunceli'de askerî birliklerce başlatı
lan operasyon sırasında evinin eşyaları ile birlikte yakıldığını, hayvan
larının öldürüldüğünü babasının da askerlerce götürüldüğünü ileri sür
mektedir.

Safahat

:

Komisyon henüz kabuledilebilir bulmamıştır.

Başvuranın ismi

:

Ramazan Beyaz

Olay tarihi

:

10 Ağustos 1993

Olay yeri

:

Diyarbakır İli Lice İlçesi Sis Köyü

İddia

:

Başvuran, 10 Ağustos 1993 tarihinde güvenlik güçlerinin köyde bulunan
60 haneyi yakıp yıktıklarını iddia etmektedir.

Safahat

:

Ramazan Beyaz, başvurusunu takip etmediği için 15 Eylül 1997 tarihin
de Komisyon kayıttan düşürme kararı vermiştir.

Başvuranın ismi

:

Zübeyde Dul aş

Olay tarihi

:

8 Kasım 1993

Olay yeri
İddia

:
:

Diyarbakır İli Hazro İlçesi Çiftlibahçe Köyü
Başvuran, 8 Kasım 1993 tarihinde Hazro Jandarma Karakoluna bağlı
askerlerin ve Kırmataş-Sarıerik-Meşebağlar-Kavaklıboğaz köylerinden
katılan bazı köy korucularının köylüleri toplayarak kötü muamelede bu
lunduklarını, evleri ve tütün tarlalarını ateşe verdiklerini iddia etmektedir.

Safahat

:

Komisyon yakın bir tarihte rapor yayınlayacaktır.

Başvuranın ismi

:

Rabia Dündar

Olay tarihi

:

24 Haziran 1993

Olay yeri

:

Diyarbakır İli Lice İlçesi Güldiken Köyü

İddia

:

Başvuran, Lice ve Diyarbakır Jandarma Karakollarına bağlı birliklerin
24 Haziran 1993 tarihinde köyüne düzenledikleri operasyon sonucu
evinin yakıldığını iddia etmektedir.
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İsmet Gündem

Olay tarihi

7, 13 Şubat 1993

Olay yeri

Diyarbakır İli Hazro İlçesi Sarıerik Köyü

İddia

Başvuran, 7 ve 13 Şubat 1993 tarihlerinde köye gelen güvenlik güçleri
nin köyü boşalttığını iddia etmektedir.

Safahat

Divan önünde duruşması yapılmıştır. Kararın çıkması beklenmektedir.

Başvuranın ismi

Abdullah Altun

Olay tarihi

3 Ocak 1994

Olay yeri

Diyarbakır İli Kulp İlçesi Akdoruk Köyü

İddia

Evinin, Kulp Bölge Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik güçlerince
tamamen yakıldığını ve yaşadığı köyün boşaltıldığını iddia etmektedir.

Safahat

Komisyon'ca 11 Eylül 1995 tarihinde kabuledilebilir bulunmuştur.

Başvuranın ismi

İhsan Bilgin

Olay tarihi

28 Eylül 1993

Olay yeri

Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Gözderesi Köyü, Yukarı Gören Mezrası

İddia

Köy korucuları ve özel timden oluşan 200 kadar güvenlik mensubunun
köye düzenledikleri operasyonda evinin ve mahsûllerinin yakılıp tahrip
edildiğini iddia etmektedir.

Safahat

Tanık dinleme duruşması yapılmıştır. Yakın bir tarihte Komisyon rapo
ru açıklanacaktır.

-

. ' '

.

Başvuranın ismi

Salih Çetin

Olay tarihi

4 Mart 1993

"

Olay yeri

Diyarbakır İli Kulp İlçesi Çağlayan Köyü Derecik Mezrası

İddia

Köy çevresine düzenlenen askerî operasyonlar sonucunda aralarında
evinin ve bakkal dükkanının da bulunduğu 18 hanenin tahrip edildiğini
ve köyün boşaltıldığını iddia etmektedir.

Safahat

Komisyon 15 Ekim 1996 tarihinde aldığı kararla, iddialarla ilgili olarak
iç hukukda yeterli soruşturma yapılmadığı için başvuranın adil yargıla
ma hakkının (6 ncı madde) ihlal edildiğine karar vermiştir. Başvuru, ta
raflarca Divan'a götürülmemiştir.

Başvuranın ismi

Mahmut Demir ve Sıddık Yaşa

Olay tarihi

19 Aralık 1992

Olay yeri

Diyarbakır İli Kocaköy İlçesi Tepecik Köyü

İddia

Aralarında köy korucularının da bulunduğu güvenlik kuvvetlerinin kö
ye düzenledikleri baskında, amcasının ve iki kuzeninin öldürülüp, evi
nin yakıldığını ve sonuçta köyden ayrılmak zorunda kaldıklarını iddia
etmektedirler.

Safahat

Tanık dinleme duruşması yapılmıştır, yakın bir tarihte Komisyon rapo
ru açıklanacaktır.
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Başvuranın ismi

:

Hasan İlhan

Olay tarihi

:

21 Nisan 1992

Olay yeri

:

Mardin İli Yardere Köyü

İddia

:

Mardin Jandarma Komutanlığına bağlı askerî birliklerce köye düzenle
nen operasyon sırasında evinin yakıldığını ve kendisine kötü muamele
de bulunulduğunu iddia etmektedir.

Safahat

:

Tanık dinleme duruşması yapılmıştır, yakın bir tarihte Komisyon rapo
ru açıklanacaktır.

Başvuranın ismi

:

Akın Özkan ve 31 kişi

Olay tarihi

:

20 Şubat 1993

Olay yeri

: , Şırnak İli Güçlükonak İlçesi Ormaniçi Köyü

İddia

:

Güçlükonak Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmalar ile komando
bölüğünden oluşan askerî birliklerin köye düzenledikleri baskında köy
lülerin öldürülüp, köyün ise tamamen yakıldığı iddia edilmektedir.

Safahat

:

Komisyon, başvuruyu kabuledilebilir bulmuş ve 1998 yılının ilk ayla
rında tanık dinleme duruşması yapmaya karar vermiştir.

Başvuranın ismi

:

Keje Selçuk ve İsmet Asker

Olay tarihi

:

16 Haziran 1993

Olay yeri

:

Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, Islamköyti

İddia

:

Kulp Jandarma Komutanlığından 400 kadar askerin köyde arama yap
tıklarını ve bu esnada evlerinin yakıldığını iddia etmektedirler.

Safahat

:

Komisyon 28 Kasım 1996 tarihinde aldığı kararla, başvuranın adil yar
gılanma hakkının (6 ncı madde), hak arama özgürlüğünün (13 üncü
madde), özel yaşantısına saygı gösterilme hakkının (8 inci madde), mül
kiyet hakkının (1 inci Protokol, madde 1) ve kötü muamele yasağının (3
üncü madde) ihlal edildiğine karar vermiş, bunun üzerine başvuru taraf
larca Divan'a götürülmüştür. 26 Ocak 1998 tarihinde Divan'da duruş
ması yapılacaktır.

Başvuranın ismi

:

Celalettin Yöyler

Olay tarihi

:

18 Eylül 1994

Olay yeri

:

Muş İli, Malazgirt İlçesi, Dirimpıhar Köyü

İddia

:

Eski köy imamı olan başvuran, Eylül 1994'de köyünden üç genç kızın
PKK'ya katılması üzerine evinin güvenlik kuvvetlerince yakıldığını id
dia etmektedir.

Safahat

:

Komisyon, 13 Ocak 1997 tarihinde başvuruyu kabuledilebilir bulmuştur.
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Dışişleri Bakanlığı
Yurtdışında Yaşayan Türkler
Genel Müdürlüğü
Sayı : YBGY-3288-145000-622

1.9.1997

Konu: Göç hakkında
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA BOŞALTILAN
YERLEŞİM BİRİMLERİ NEDENİYLE GÖÇ EDEN YURTTAŞLARIMIZIN SORUNLARININ
ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİN TESPİT EDİLMESİ AMACIYLA
KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
İlgi: 30.7.1997 tarih, A.01.1.GEÇ. 10/25-48 sayılı yazıları.
1. Başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa ülkeleri 1974 yılından itibaren Türkiye'den işgü
cü alımını durdurmuş bulunmaktadır. Dolayısıyla bu tarihten sonra ülkemizden bu ülkelere yöne
lik yasal göç hareketleri aile birleşimi ile sınırlı kalmaktadır.
Bunun dışında söz konusu ülkelere yasal olmayan yollardan giren ve iltica talebinde bulunan
vatandaşlarımız mevcut olup bunların başvurularında çoğunluk "Doğu (Kürt) kökenliğin" gerekçe
olarak kullanıldığı bilinmektedir.
2. Yukarıdaki hususlar ışığında Türkiye kaynaklı göç-iltica akımının yöneldiği başlıca Avru
pa ülkelerindeki Büyükelçiliklerimizden konu ile ilgili olarak sağlanan bilgiler aşağıdadır:
a) Almanya Federal Cumhuriyeti:
Eldeki son verilere göre 2,1 milyon vatandaşımızın yaşadığı Almanya'ya, Bonn Büyükelçili
ğimizce hazırlanan ekli şemalara göre her yıl 100 bin civarında vatandaşımız giriş yapmakta bun
lardan yaklaşık 20-30 bini iltica talebinde bulunmaktadır.
İltica talebinde bulunanların önemli bir bölümünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan olması
muhtemeldir. Ancak bu konuda, Alman makamlarının bilgi vermekten kaçınması dolayısıyla kesin
veriler elde edilememektedir.
b) İngiltere:
İngiltere'de yaşayan T.C. vatandaşı sayısı yaklaşık 70 bin kişi olup, bunlardan 23 293'ü Lond
ra Başkonsolosluğumuzda kayıtlı geri kalanlar kaçak, öğrenci ve iltica başvurusunda bulunan kim
selerdir.
İngiltere'ye yönelik iltica başvuruları açısından birinci sırada olan Türkiye'den 1984-1996 yıl
ları arasında yapılan 17 784 başvurudan 1 749'u kabul, 4 841'i reddedilmiş, 5 060 kişiye mülteci
statüsü tanınmamakla birlikte olağanüstü oturma müsaadesi verilmiştir. 6 134 başvurunun da ince
lenmesi sürmektedir. Eldeki bu verilere göre 1986 yılından itibaren hızlı bir artış gösteren iltica ta
lepleri T.C. vatandaşlarına vize uygulamasının başlatıldığı 1989 yılında doruk noktasına ulaşmıştır.
İngiltere'deki vatandaşlarımızdan büyük bir bölümü Londra ve çevresinde, geri kalanlar ise
çoğunluk Birmingham, Manchester ve Liverpool gibi büyük kentlerde yaşamaktadır. Kaçak ve
mülteci durumunda olan vatandaşlarımız, kendilerine sağlanan sosyal yardımlarla geçinmeye çalış
makta, bu genellikle yeterli olmadığı için geçim sıkıntısı çekmektedir.
c) Fransa:
Resmî verilere göre 261 bin vatandaşımızın yasal olarak ikamet etmekte olduğu Fransa'da 2030 bin kadar vatandaşımızın da kaçak olarak bulunduğu tahmin edilmektedir. Fransız makamları
iltica talepleri hakkında bilgi vermekten kaçınmaktadır. Edinilen bilgilere göre başvurucular yoğun
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- 99 olarak Paris, Strazburg, Lyon kentleri ve çevrelerinde yerleştirilmekte, genel olarak Türklerde gö
rülen topluma uyumdaki güçlükler bunlar için de söz konusu olmakta, bu çerçeve içinde vatandaş
larımız barınma, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması açısından sıkıntı içinde bulunmaktadır.
d) Belçika:
Eldeki verilere göre 1988-1996 yılları arasında Türkiye'den Belçika'ya gelen vatandaşlarımız
ca 7 687 iltica talebinde bulunulmuş, bunlardan 1 607'si kabul edilmiştir. Daha çok ekonomik ne
denlerle yapılan bu başvuruların sahiplerinin ülkemizin hangi yörelerinden oldukları bilinmemek
le beraber bunların tümünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden ve boşaltılan yerleşim
birimlerinden gelmiş bulunmalar ihtimali zayıftır. Bu konuda Belçika'daki Mülteciler ve Vatansız
lar Genel Komiserliğinden sağlanan veriler aşağıda çıkartılmış olup, tetkikinden iltica taleplerinde
yıllar itibariyle kademeli olarak düşüş kaydedildiği anlaşılmaktadır.
Yıl

İltica Talebi

1990

1689

1991

1 069

1992

854

1993

868

1994

601

1995

710

1996

695

Bu şekilde Belçika'ya gelen vatandaşlarımız çoğunluk Brüksel, Anvers, Gand ve Limburg gi
bi büyük kentlerde yaşamakta, yakınları vasıtasıyla bulabildikleri işlerde çalışmakta, ülkedeki çok
gelişmiş sosyal güvenlik sisteminin kendilerine sağladığı işsizlik parası, sosyal konutlarda barın
ma, sağlık ve eğitim gibi haklardan yararlanmakta, bir yandan da (çoğunluk) Türkiye ile olan irti
batını sürdürmektedir.
e) İsviçre :
1997 yılı Nisan sonu itibariyle İsviçre'de 79 600 Türk vatandaşı yaşamakta olup bunlardan
4 806'sı ilticacı statüsündedir. Bu konuda edinilen bilgilere göre 1989 yılında yapılan toplam ilti
ca taleplerinin % 38,9'u Türkiye'den gelenlere ait iken 1993 yılında bu oran % 5'e düşmüştür. Ha
len 17 688 vatandaşımızın iltica talebi incelenmektedir.
İltica talebinde bulunanların önemli bölümünün başta Kiğı (Bingöl), Besni (Adıyaman), Hisar
(Gaziantep), Elbistan ve Pazarcık (Kahramanmaraş) olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anado
lu'dan olduğu, bunların yerlerini sağlamlaştırdıktan sonra yakınlarını da aynı yoldan İsviçre'ye ge
tirtme yoluna başvurdukları gözlemlenmektedir.
İsviçre'ye göç eden vatandaşlarımızın daha çok Zürih, Basel, St. Gailen, Bern, Lozan, Cenev
re ve Friburg kentleri ile Ticino, Aargau, Thurgau Kantonlarına yerleştiği, bunlardan iltica talebin
de bulunanlara Federal Bütçenin ilgili fonundan aile büyüklüğüne göre ayda 1000-1700 İsviçre
Frangı verildiği, ayrıca kira ve sağlık yardımlarından da yararlandıkları öğrenilmiştir.
f) Danimarka:
Bu ülkede halen büyük çoğunluğu 1974'den önce gelmiş olanlarla, onların aile birleşmesi yo
lu ile gelen yakınları ve sonradan olan çocuklarından oluşan yaklaşık 40 000 vatandaşımız bulun
maktadır.
Çoğunluk Kopenhag, Frederiksborg ve Aarhus kentleri ve civarlarında yaşayan vatandaşları
mız arasında iltica talebinde bulunanların sayısı önemsiz denecek kadar azdır.
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- 100 g) Norveç :

-

Mevcut koşullarda T.C. vatandaşları için Norveç'e göç edilebilmesi sadece aile birleşmesi ve
iltica yolu ile olmaktadır.
Eldeki istatistik verilere göre 1985-1990 döneminde Türkiye'den Norveç'e gelip iltica başvu
rusunda bulunan T.C. vatandaşı sayısı 1 299 iken bu sayı 1990-1996 yıllarında 277'ye inmiştir. Ko
nuya yıllar itibariyle bakıldığında da düşüşün devamlı olduğu sonucuna varılmaktadır. Nitekim
1990'da 80 olan başvuru sayısı, 1993'de 30'a, 1996'da 24'e inmiştir.
İltica başvurularının genelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki durumla irtibatlı gerekçelere
dayandırıldığı bilinmektedir. Ancak boşaltılan köyler konusunun, Norveç'de aleyhimize yoğun
propaganda vesilesi yapılmasına karşın, bu nedene dayandırılan iltica başvuruları olduğuna dair bir
açıklama veya işaret ile karşılaşılmamıştır.
Bu veriler ışığındaki değerlendirmemiz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim bi
rimlerinden Norveç'e kaydadeğer bir göçün vuku bulunmadığı yönündedir. Bu çerçevede Norveç'e
gelmiş olabilecek sınırlı sayıdaki kişi ise, ülkenin ileri düzeydeki sosyal yardım mekanizması sa
yesinde tatminkar koşullarda yaşamlarını sürdürebilmekte ve beş yıl ikameti takiben Norveç vatan
daşlığını kazanabilmektedir.
h) Yunanistan:
.
Yunanistan yasadışı yollardan ülkesine giden Türk vatandaşlarının bir kısmına siyasî mülteci
statüsü tanımakta ve geçici ikamet imkanı sağlamaktadır.
Bu kesimin daha ziyade Türkiye aleyhtarı faaliyetleri destekleyen veya destekleyebilecekleri
öngörülen kişilerden oluştuğu müşahade edilmektedir. PKK militanı / sempatizanı kimliğiyle so
kaklarda dergi satan ve bildiriler dağıtan ya da belirli günlerde Atina Büyükelçiliğimiz önünde gös
teri yapanlar bunun örnekleridir. Türkiye'den kaçan ve bölücü örgüt üyesi/sempatizanı olan bu va
tandaşlarımızın, Yunanistan genelinde siyasî faaliyette bulunmalarına imkan tanındığı, üstü kapalı
şekilde destek veya en azından müsamaha gördükleri yolunda güçlü duyumlar mevcuttur.-Bunla
rın Evia (Eğriboz) Adasının dağlık kesiminde kurulan seyyar çadırlarda, Atina ve yakınlarındaki
örgüt evlerinde ve Lavrion Mülteci Kampında barındırıldıkları, imkanlar ölçüsünde ideolojik ve as
kerî eğitime tabi tutuldukları, sonra da eylem için Türkiye'ye gönderildikleri edinilen veriler ara
sındadır. Bu nedenle, sıkça değişen sayılarının sağlıklı biçimde tesbiti mümkün olamamaktadır.
Buna mukabil, Yunanistan yasadışı şekilde ülkesine giden üçüncü ülke vatandaşlarını (Iraklı,
Pakistanlı, Bangladeşli, Sri Lankalı vb.) iade etmek amacıyla ısrarlı girişimlerde bulunmaktadır.
Öte yandan, Yunanistan yoluyla diğer Avrupa ülkelerine göç amacıyla gitmek isteyen, ancak
gidemeyen Türk vatandaşları ise, Yunanistan'da kalmayı tercih etmemekte ve Türkiye'ye geri dön
mektedirler. Nitekim, son olarak, İtalya'ya kaçak işçi taşıyan, ancak Yunanistan açıklarında m üret-:
tebatınca terkedilen "Sokol" gemisinde bulunan 300'ü aşkın (Kürt kökenli olmayan) Türk vatan
daşı bu taleple Atina-Pire Başkonsolosluğumuza başvurmuştur.
3. Yukarıda maruz hususlardan yakın zamanlarda meydana gelen Türkiye'den Batı Avrupa
ülkelerine yönelik göç hareketleri ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlara varılması mümkündür :
a) Aile birleşmeleri dışında Türkiye'den Batı Avrupa ülkelerine göç etmenin tek yolu bu ül
kelerden iltica talebinde bulunmaktadır.
b) Esas itibariyle ekonomik nedenlere dayalı olduğu anlaşılan iltica talebinde bulunanlar ara
sında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelenlerin ağırlıkta olduğunu gösteren bir bilgi, veri ve be
yana rastlanmamıştır.
c) Genel ol arak son beş yıl içinde, yıllar itibariyle, Türkiye'den Batı Avrupa'ya yönelik iltica
taleplerinde düşüş eğilimi görülmektedir.
•
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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d) Bazı istisnalar dışında iltica talebinde bulunanlar, sözkonusu ülkelerdeki gelişmiş düzey
deki sosyal ydrdım mekanizmasından yararlanmakta, bu şekilde kendileri ile ailelerinin zaruri ihti
yaçları karşılanmaktadır.
e) Yunanistan, konuya daha çok insanî açıdan bakan Batı Avrupa ülkelerinden farklı olarak
Türkiye'den gelen göçmen mülteciler olayına tamamiyle siyasî açıdan bakmaktadır.
Saygılarımla arz ederim.
İsmail Cem
Dışişleri Bakanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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ALMANYA'YA İLTİCA BAŞVURU
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9.2.11 KASIM 1997 TARİHLİ KOMİSYON TOP
LANTISINDA OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VA
LİSİ AYDIN ASLAN TARAFINDAN KOMİSYO
NA SUNULAN "BÖLGEMİZDE GÖÇ EDEN VA
TANDAŞLARIMIZIN İSKAN VE DİĞER SO
RUNLARI İLE BUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNE
LİK YAPILAN VE YAPILMASI GEREKEN ÇA
LIŞMALAR" BAŞLIKLI RAPOR
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TC.
OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ

BÖLGEMİZDE GOÇ EDEN
VATANDAŞLARIMIZIN İSKAN VE
DİĞER SORUNLARI İLE BUNLARIN
••

••

ÇÖZÜMÜNE YONELTK YAPDLAN VE
YAPILMASI GEREKEN
ÇALIŞMALAR

U KASIM 1997
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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A ) GÖÇ EDEN KÖY ve MEZRALAR

Olağanüstü Hal BölgeValiliği sorumluluk alanındaki İllerimizin kırsalında
terör olaylan nedeniyle, özellikle de 1992-1993 ve 1994 yıllannda olaylann daha
da yaygınlaşması sonucu, köy ve mezralarda yaşayan vatandaşlar, İl ve İlçe
merkezleri ile daha güvenlikli olan merkezi köylere göç etmek zomnda
kalmışlardır.

Bugüne kadar, OHAL uygulanan (6) İl ile Mücavir (5) İlimizde, (820) köy
ve (2.345) mezra olmak üzere toplam (3.165) yerleşim birimi boşalmış, bu
yerleşim birimlerinden (387.326) kişi göç etmiştir. (EK - A)

B

)

GÖÇ

EDENLERİN

İSKANINA

YÖNELİK

YAPILAN

ÇALIŞMALAR

Kırsalımızdaki köy ve mezralardan göç eden vatandaşlarımızdan bir
kısmmın, İl ve İlçe Merkezleri ile kırsaldaki daha güvenlikli merkezi köylere
yerleştirilmelerine

yönelik,

1994

-

1995

yıllannda

Bölge

Valiliğimiz

koordinatörlüğünde, bölgedeki İl Valiliklerince konut yapımına ağırlık verilmiştir.

1994 ve 1995 yıllarında bölgemizin;
Diyarbakır Merkez ve Kulp İlçesi,
Bingöl Merkez, Solhan ve Genç İlçeleri,
Bitlis Hizan İlçesi,
Şırnak Merkez ve Cizre İlçesi ile Kumçatı, Akçay, İkizce ve Kızılsu
köyleri
Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli İlçeleri,
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Tunceli Pertek ve Ovacık İlçeleri,
Van Merkez gibi yerleşim yerlerinde, toplam ( 5.524) konut yapılmış, bu
konutlar için (336 milyar 430 milyon) harcanmıştır. (EK - B)

Aynca, Diyarbakır'da afet evleri olarak yaptınlan 450 evler ile Muş
Yenikent'deki afet evleri göç edenlere tahsis edilmiştir. Yine Diyarbakır
Merkez'de yaptınlan 500 konutun yanında, 2.800 konutlann daha yapımı
yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir. Konutlann yapımı için gerekli ödeneğin
bir an önce tahsisinde zaruret görülmektedir.

1996 yılında göç eden ailelerden, güvenliğin sağlanması sonucu, yeniden
köylerine geri dönüş yapılabilecek olanlannn evlerinin onarımı veya göç edenlerin
iskan sonmunun çözümü amacıyla, bölgemizdeki İl Valiliklerinin emrine sağlanan
(490) milyar ödenek ile Hakkari ve Şırnak İllerinde (1.968) ailenin iskan sorunu
daha çözülmüş, aynca Van İlinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Bölge
Valiliğinin katkılan ile (258) konut yaptınlarak göç eden aileler iskan edilmiştir.

Sözkonusu, iskan çalışmalan için 1996 yılında da toplam (299 milyar 636
milyon) TL harcama yapılmıştır.

C ) GERİ DÖNÜŞ YAPAN KÖY ve MEZRALAR
Bölgemiz kırsalında terör örgütüne yönelik sürdürülen başanlı çalışmalar
ile terör örgütünün vatandaş üzerindeki eylem ve baskılarının giderek azalmasına
parelel olarak, kırsal alanda güvenliğin sağlandığı köy ve mezralara yeniden geri
dönüşler özellikle 1996 yılından itibaren başlamıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Bir önceki bölümde de belirtildiği üzere, yeniden köylerine dönüş
yapabilecek olanların evlerinin onarımı ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla, 1994 yılında Valilikler emrine ödenek gönderilmiş, bu ödenekle
yaklaşık 4.000 civarında kişiye ayni ve nakti olmak üzere, toplam (200 milyar
682 milyon) TL yardım yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu, bu güne kadar
(78) köy ve (70) mezraya

(3.786) hane ve (24.775) nüfusun geri dönüşü

sağlanmıştır.

D ) GERİ DÖNÜŞ YAPABİLECEK KÖY ve MEZRALAR
Bugün için, göç eden ailelerin kırsaldaki kendi arzuladıkları köy ve
mezralardan ziyade, Valiliklerce güvenlik birimleriyle yapılan köordineli
çalışmalar sonucu, güvenlik açısından sakınca olmayan bölgelere dönüşlerinin
sağlanmasına çalışılmaktadır. Bu arada göç eden vatandaşlarımızın büyük
çoğunluğunun, özellikle de ikinci nesil olan çocuklarının geri dönüş konusunda
istekli olmadıkları değerlendirilmektedir.
Halen dönüş yapılanların yanısıra, bölgede (101) köy ve (99) mezraya
daha, güvenlik ortamının sağlanması sonucu geri dönüş yapılabileceği tespit
edilmiştir.
Geri dönüş yapacak olan ailelerin köy ve mezralardaki iskanları sağlanması
amacıyla, toplam (2.960) evin onarılması ve oturulabilir

hale getirilmesi

gerekmektedir. Bu amaçla yaklaşık (2 trilyon 931 milyar) ödeneğe ihtiyaç
duyulmaktadır. (EK-C)
Ayrıca, söz konusu yerleşim birimlerindeki, okul, sağlık ocağı, sağlık evi
gibi kamu binalarının onarımı ile yol, su, elektirik ve diğer altyapı hizmetlerinin
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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tamamlanması gerekmektedir. Bu konuda çok sağlıklı bir tespit yapılmamakla
birlikte yaklaşık geri dönüş yapacak her yerleşim birimi için (1 trilyon) civarında
ödeneğe ihtayaç duyulduğu değerlendirilmektedir.

E ) MERKEZİ KÖYLER OLUŞTURULMASI
Bölgemizde köye dönüşler kapsamında boşalan köylere tek tek dönüş
yerine, vatandaşlarca oluşturulacak küçük cazibe merkezi niteliğindeki merkezi
köylere yerleştirilmesi düşünülmektedir.
Bölgemiz kırsalında cazibe merkezi olabilecek yerler, ilgili Valiliklerce
tespit edilmiştir. Dönüşlerin bu merkezlere yapılması, vatandaşlarımıza eğitim,
sağlık, güvenlik ve diğer kamu m'zmetlerinin daha iyi bir şekilde götürülmesi
açısından yararlı olacaktır. (EK - D)
Öteyandan, halen göç etmiş olup, güvenlik açısından kendi köylerine dönüş
imkanları bulunmayan vatandaşların da, bu merkezi köyleri ya da il ve ilçe
merkezlerine yerleştirilmeleri uygun olacaktır.
Bugün için bölgemiz genelinde göç eden vatandaşlarımız için, bu
merkezlere yapılması düşünülen konut miktan (22.230)'dur. Bu konutlarm
yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek miktan ise 1997 yılı rakamlan ile (16
trilyon 346 milyar) TL'dir. (EK - E)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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F ) GÖÇ EDEN VATANDAŞLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK
YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bölgemizdeki İl Valiliklerince başta terör olayları nedeniyle göç edenler
öncelikli olmak üzere, bölge insana yeni iş imkanları sağlamak amacıyla, halıcılık,
kilimcilik, ancılık, hayvancılık ve benzeri alanlarda uygulanan küçük projelerle
yeni iş imkanları sağlanmaya çalışılmaktadır.

- Diyarbakır, Hakkari, Sunak ve Van İllerindeki halı ve kilim dokumacılığı,

- Bitlis, Bingöl, Hakkari, Diyarbakır ve Sumak İllerindeki teknik arıcılığı
geliştirme ve anlı kovan dağıtımı çalışmalan,

- Diyarbakır ve Van İllerinde uygulanan eğititici anne yetiştirme kurslan,

- Bitlis, Bingöl, Muş ve Diyarbakır İlleri öncelikli olmak üzere bölge
illerinde uygulanan koyunculuğu

geliştirme projesi, bu kapsamda

ifade

edilebilecek bazı çalışmalardır.

Nitekim, uygulanan bu küçük ölçekli projeler sonucu bölgede yaklaşık
(15.000) kişi iş veya gelir kaynağı imkanı sağlandığı değerlendirilmektedir.

Yine, bu kapsamda hazırlanan ancak kaynak temin edilemediği için
uygulanamayan projfcler bulunmaktadır. Yaklaşık (28.783) kişiye daha iş imkanı
sağlayacak olan emek yoğunlukta bu projelerin uygulanabilmesi için ihtiyaç
duyulan (4 trilyon 929 milyar) ödeneğin temin edilmesi gerekmektedir.
türkiye Büyük Millet Meclisi
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G)SONUÇ

Sonuç olarak, bölgede yaşanan göç olayı, gerek göç eden vatandaşlarımızın
iskan, iaşe ve diğer ihtiyaçları açısından, gerekse göç alan yerleşim merkezlerinin
eğitim, sağlık, altyapı gibi sorunlarının daha da ağırlaşması bakımmdan değişik
olumsuzluklara neden olmuştur.

Bu olumsuzlukların kısmen de olsa ortadan kaldırılması amacıyla, yukarıda
da belirtildiği üzere, değişik çalışmalar yapılmış, en azından günümüz itibariyle
açıkta hiçbir vatandaşımız bırakılmamıştır.

Ancak, göçeden vatandaşlarımızın sorunlanmn tümüyle çözülebilmesi
amacıyla, günümüz itibariyle yapılabilecek çalışmaları ise kısaca aşağıda
belirtildiği şekilde özetlemek mümkündür.

1 - Güvenliğin sağlanamadığı yerleşim birimlerine geri dönüş yapılması
mümkün olmadığından, buralardan göçeden vatandaşlarımızın İl ve İlçe
merkezlerinde yada merkezi köylerde İskam amacıyla konut yapımı çalışmalarına
ağırlık verilmelidir.

"2 - Geri dönüşlerde mezra anlayışı değil, toplu yerleşim birimi anlayışı
hakim kılınmalı, kırsalda vatandaşların göç ettikleri yerleşim birimlerine yalan
yerlerde merkezi köyler oluşturularak, geri dönüşler bu merkezlere sağlanmalıdır.

3 - Göç edenler öncelikli olmak üzere, bölgedeki işsiz kesime iş imkanı
yaratmak amacıyla, emek yoğun küçük ve orta ölçekli projelerin uygulanabilmesi
için gerekli ödemeler acilen temin edilmelidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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4 - Bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflanna gönderilen
aylık parasal kaynağın, miktan artınlmalı, iş bulma imkanı olmayan yaşlı ve
sakatlara yapılan yardımlann yanısıra, bölgedeki işsiz kesime iş kurma imkanı
sağlayacak desteği sağlayabilecek seviyeye getirmelidir.
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OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ KAPSAMINDA GÖÇ ED
YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR
GÖÇ EDEN
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1994 -1995 YILLARINDA GÖÇ EDENLER İÇİN YAPILAN KONUTLAR
MİLYON TL

İLİ
DİYARBAKIR
Merkez
Kulp
HAKKARİ
Merkez
Kınkdağ
Çukurca Çığlı
Yüksekova
Çukurca-Zap
Şemdinli Akbal Merası
ŞIRNAK
Merkez
Akçay
Kumçatı
Kızılsu
Beytüşşebap Taşarası
Beytüşşebap Başaran
Beytüşşebap Ayvalık
Cizre Düzova
Silopi Merkez
Silopi Doruklu
İdil Karalar
Uludere Gülyazı
Uludere Şenoba
Uludere Şıhan
TUNCELİ
Pertek Sağman
Ovacık

VAN
Merkez
BİNGÖL
Merkez
Genç-Selvi
Kiğı
Solhan
BİTLİS
Hizan

MUŞ

YAPILAN EV
SAYISI

HARCANAN
PARA

693

86.250

932

46.360

2.767

154.413

175

5.837

152

12.850

258

26.750

62

3.920

465

23.250

20

7.800

5.524

367.430

Merkez
:

MARDİN
Dargeçit
TOPLAM
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GERİ DÖNÜŞ YAPABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLEN KÖ

İLİ
DİYARBAKIR
HAKKARİ
SİİRT
ŞERNAK
TUNCELİ
VAN
M TOPLAM
Ü BATMAN
c BİNGÖL
A BİTLİS •
V MARDİN
I MUŞ
R TOPLAM
GENEL TOPLAM
0
H
A
L

KÖY VE MEZRA
SAYISI
2
2
26
13
61
5
109
15
21
23
0
32
91
200

GERİ DÖNÜŞ
YAPACAK
HANE SAYISI
55
126
0
591
600
118
1.490
327
274
573
0
296
1.470
2.960

ONARILM
YAPIMI DÜ
KONUT
5
12
0
59
60
1
1.4
32
27
57
0
29
1.4
2.9
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ILI
BATMAN

BİNGÖL

BİTLİS

DİYARBAKIR

HAKKARİ

MARDİN

MUŞ

SİİRT

ŞIRNAK

TUNCELİ

VAN

CAZİBE MERKEZİ OLABİLİECEK
YERLEŞİM YERLERİ
Merkez Kuyubaşı Köyü
Merkez Binatlı Köyü
Merkez Demirbilek Köyü
,
Beşiri Işıkveren Köyü
Merkez Ilıcalar Köyü
Merkez Sancak Köyü
Genç Sevri Bucağı
Merkez Yolalan Beldesi
Ahlat Ovakışla Beldesi
Mutki Meydan Köyü
Bismil Tepe Köyü
Dicle Kocaalan Köyü
Eğil Kalkan Köyü
Ergani Şölen Kasabası
Silvan Bağdere Köyü
Merkez Geçimli Köyü
Yüksekova Esendere Beldesi
Çukurca Çığlı Köyü
Dargeçit Ortaca Köyü
Nusaybin Girmeli Köyü
Derik Derinsu Köyü
Merkez Kızılağaç Beldesi
Muş Üçevler Köyü
Varto Çaylak Beldesi
Baykan Ziyaret Köyü
Eruh Bağgöze Köyü
Eruh Bilgili Köyü
Merkez Akçay Köyü
Merkez Kumçatı Köyü
Uludere Ortabağ Köyü
Güçlükonak Fındık Köyü
Merkez Çiçekli Köyü
Pülümür Hasangazi Köyü
Mazgirt Akpazar Köyü
Başkale Albayrak
Çatak Büyükağaç
Gevaş Aladüz
Gürpınar Kırkgeçit
Gürpınar Yalınca
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KÖYLERİNE GERİ DÖNÜŞ İMKANI BULUNMAYAN VATANDAŞLARI
YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ÇALIŞMALAR

ÎLÎ
DİYARBAKIR
0 HAKKARİ
H ŞIRNAK
A TUNCELİ
L VAN
M TOPLAM
Ü BATMAN
C BİNGÖL
A BİTLİS
V MUŞ
î
TOPLAM
GENEL TOPLAM
R

İSKAN EDİLMESİ
DÜŞÜNÜLEN AİLE
SAYISI
2.500
2.500
8.945
2.445
936
17..326
499
3.148
693
564
4.904
22..230

YAPILMASI
DÜŞÜNÜLEN KONUT
SAYISI
2.500
2.500
8.945
2.445
936
17..326
499
3.148
693
564
4.904
22..230
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9.3. KOMİSYONUN 25-28 TEMMUZ 1997 TARİHLE
RİNDE DİYARBAKIR'DA YAPTIĞI ÇALIŞMA
LAR SIRASINDA DİYARBAKIR TİCARET VE
SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINCA SUNULAN
"ZORUNLU GÖÇ, SONUÇLARI VE ÖNERİLER"
BAŞLIKLI RAPOR
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DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA
BOŞALTILAN YERLEŞİM BİRİMLERİ
İLE İLGİLİ
TBMM ARAŞTIRMA
KOMİSYONUNA SUNULAN

ZORUNLU GÖÇ, SONUÇLARI
VE
ÖNERİLER
KONULU RAPORUMUZ.
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, coğrafi ve jeopolitik konumlan
•itibariyle Osmanlıdan günümüze sosyal çalkantıların yaşandığı bir bölge olarak
gündeme gelmiştir. Bunun yanında sosyo-ekonomik ve kültürel zenginlikleriyle de
devamlı stratejik temel güç konumunda bulunmuşlardır. Birçok medeniyete ev
sahipliği yapmış, doğu ve balı arasında köprü görevi görerek farklı medeniyetlerden
istifade etme imkanı bularak kültürel zenginliklerini arttırmış, zengin tarım ve
hayvancılık potansiyeli ile ekonomik anlamda da ülke ekonomisinin temel direği
olmuştur.
Erzurum ve Sivas kongreleriylc kurtuluş savaşını başlatan, Kahramanmaraş,
Gaziantep ve Şanlıurfa gibi kahramanlık örneği gösteren vilayetleriyle tarihe geçen
bir din, dil, ırk ve kültür, mozaiği olan bölge, 1980'li yıllarla birlikle yeniden şiddet
ortamına sürüklenmiştir.
1990 yılına kadar bölgede giderek arlan şiddet ortamı, 1990 yılından sonra
azami seviyeye ulaşmış, giderek potansiyel suçlu psikolojisi içine itilen bölge
insanı, toplumsal olayların bastırılması ya da kontrol edilmesi gerekçesiyle
mekansal değişime (Zorunlu göçe) zorlanmıştır.
Tarihten gelen nedenlerle sosyo-ekonomik gelişmemişlik sıkıntısı içerisinde
yaşayan bölge insanı, gelenekçi feodal ilişkiler ağı ile daha da ağır baskılara maruz
kalmış, Osmanlı'dan günümüze dek doğudan batıya göç hareketlerine sahne
olmuştur. Bu süreç, GAP ile bitlikle iç göç anlamında biraz daha hız kazanmışsa da,
kuşkusuz ki 1980Mİ yıllarla başlayan ve 1990 yılından itibaren en şiddetli baskı
cenderesinin getirmiş olduğu zorunlu göç dalgasının yaşanmasına neden olmuştur.
Nihayetinde, 1996 yılı içerisinde Odamız ve Türkiye Mimar ve Mühendis
Odaları Birliğince ortak gerçekleştirilen "Bölgciçi Zorunlu Göçten Kaynaklanan
Toplumsal Sorunların Diyarbakır Ölçeğinde Araştırılması" çalışmasında,
zorunlu göç grubu olarak adlandırılan ve 1990 yılından sonra Diyarbakır'a göç
etmiş olanların en önemli göç nedeni %58'lik payla köy yakılması olurken, ikinci
önemli göç nedeni ise %43.63 ile bölgedeki olaylar olduğunu göstermiştir.
1990 öncesinin en önemli göç nedeni olan geçim sıkıntısı, % 43.13'lük bir
pay alırken bu oran 1990 sonrasında %18.70'c , aynı şekilde 1990 öncesi % 18.75
olan işleyecek toprağın olmaması, 1990 sonrası %7.04'c düşmüştür.
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Bu velilerden de anlaşılacağı üzere, 1990 sonrasında göç nedenleri hızlı bir
değişim göstermiştir. 1990 öncesinde geçim sıkıntısı, topraksızlık vb. ekonomik
ağırlıklı gerekçeler, 1990 sonrası adeta can pazarına dönüşen bölgede bir kenara
itilmiş insanlar köy yakılması ve bölgedeki olaylar nedeniyle bulundukları yerleri
terk etmek zorunda kalmıştır.
Yine aynı araştırma sonuçlan, zorunlu göç grubu olarak adlandırılan ve 1990
sonrast göç eden hanelerin %88.04'ü köyüne geri dönmek istediğini ve bunun da
%68.55'inin dönme koşulunu "Can güvenliğim sağlanırsa"ya bağladığını
göstermiştir. Bu olgu, göçün zorunluluk derecesini açıkça ortaya koymaktadır.
Yine aynı araştırma sonuçları, Diyarbakır kent hanelerinin % 87.35'inin
yoksulluk sınırı allında, 127 bin çalışanına karşılık 311 bin insanın işsiz, Türkiye
genelinde %81.9 olan okur-Yazar oranının Diyarbakır özelinde % 64.15 , içme suyu
ihtiyacının %54'ii, kanalizasyon ihtiyacının % 5.3, kişi başına konut alanının
Türkiye geneli için 20.29 m2 iken bu oranın Diyarbakır'da 12.9 m2, konut
üretiminin aynı sırayla 40.6'ya karşılık 29.26 olduğunu göstermiştir.
Kent merkezlerinde iskana zorlanan insanlara bir taraftan konut ve yakın
çevresi olanakları gibi kentsel hizmetler gelişlirilmediği ve istihdam sunulmadığı
için göçe alınan insanlar, kentsel gelişme sürecine entegre olamamış, dahası kentsel
gelişmeleri negatif etkilemiş; diğer taraftan da geride bırakılan kırsal potansiyelin
yeniden üretim süreçlerinde kentsel ekonomilere eklenmesinin önü tıkanmıştır.
Kırsal alandan Diyarbakır'a göç edenlerin % 85.76'sının geride kalan malları
ile bir ilişkisi kalmamıştır. Bu durumun kent ekonomisi üzerindeki etkisi,
önümüzdeki süreçte kentin kırsal alanın geri beslemesinden mahrum kalmasının
daha açık hissedilmesi ile yaşanacak, kent daha da yoksullaşacaktır.
Kentin park ve genel park meydanı gibi unsurları ortadan kalkmış, yeşil alan
kavramı yok edilmiştir. Kentin insanları barınaktan başka bir şey göremez ve fark
edemez duruma gelmiştir. Yılın 5 ayını gölgede 35 derecenin üzerinde geçiren bir
kentte bu koşullar salgın hastalıkların hızla artması için uygun durum yaratmakta,
halk sağlığı tehdidin ötesinde bir tehlike ile karşı karşıya kalmaktadır. Nitekim
kentin salgın hastalık oranlarındaki artış bu durumu açıkça sergilemekte, altyapı
koşullarının geliştirilememesi gelecekle "afet" niteliğini alabilecek bir gelişmeyi
tanımlamaktadır.
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- 123 Zorunlu göç ile kentler üzerinde artan nüfus ve istihdam baskısı altyapıdan.
üst yapıya, eğitimden sağlığa kadar bütün alanlarda baskısını göstermekte, açlık
sıntrında bulunan insanlar çöplüklerde aş aramak zorunda kalmakladırlar. Bugün
için basına yansıdığı kadarıyla (I lakkari askeri çöplüğü ve Diyarbakır'da bir yardım
kamyonu olayı) çöplüklerde ve yardım kamyonunda yaşananlar, yarınlarda çok
daha büyük toplumsal huzursuzlukların doğmasına neden olacaklardır.
Aktif nüfusun %70.94'ünün işsiz olup iş aradığı Diyarbakır'da istihdam
sorunu çok büyük boyutlara ulaşmaktadır. Kentin ve göç edenlerin iradesi dışında
gelişen zorunlu göç olgusu, istihdam alanında açıkça gözlenmekte, %70.94
işsizliğin yanı sıra çalışanların % 57.94'ü günü birlik işlerde çalışmaktadır.
Kişi başına ortalama yıllık gelirin 283 Dolar olan Diyarbakır, genel olarak
yoksulluk sınırının altında yaşamakladır.
Bölgede yaşanan şiddet ortamında, "Kestirmeden sonuç alıcı bir yöntem"
olarak algılandığı sanılan göç mekanizması, Kürt ve Türk insanının demokratik
dayanışmasının ve demokratik birliğinin önündeki en büyük engellerden birine
dönüşüyor.
Arkasından, bu süreçlerle bireysel alanda büyüyen sıkıntıların toplumsal
bilince taşınmasına zemin hazırlanmış oluyor. Kurgusu hiç bir zaman geçerli ve
insancıl olmayan yöntemlerle, toplumsal geleceğin hazırlanacağı sanılmaktadır.
Giderek toplumsal kangrene dönüşen ve her geçen gün sosyal ve ekonomik
sıkıntıların katmerleşmesiylc birlikte geleceğin teminatı olan sosyal barış
zedelenmekte, insanların özgür iradesiyle iskanı ipotek altına alınmaktadır.
Şiddeti şiddetle çözme politikaları bir an önce terk edilerek, yerine günümüz
çağdaş toplumlarının uygulamaya başladıkları ve gittikçe globalleşen dünya düzeni
içerisinde en geçerli ve mantıksal çözüm olan siyasi diyalog yollarının açılması
gerekmektedir. Siyasi otoriteyi ellerinde bulunduran siyasi erklerin zaman
kaybetmeden, bir an evvel toplumsal barışı sağlamaları, potansiyel suçlu psikolojisi
içerisinde yaşayan bölge insanlarını normal yaşamlarına dönüşlerini sağlamaları
ülke geleceğinin garantisi olacaktır.
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- 124 Yukarıda belirtilen bütün çelişkiler, tek bir cümle ile özetlenmek istenirse
" Herkes yaşama kararını verdiği çevrede gelişebilir ve o çevreyi
geliştirebilir/ 1
Bu çerçevede orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirler aşağıda
belirtilmiştir.
• Toplumsal düzenin yeniden inşasını sağlamak üzere ön araştırma
niteliğinde bilimsel bir anket çalışmasıyla göç nedenleri, sonuçlan ve
tekrar geriye dönüşün şartları araştırılmalıdır.
• Toplu yerleşim birimlerinin oluşturulmasından ziyade, gelenekçi toplum
yapısı dikkate alınarak isteyenin istediği yerde iskanı sağlanmalıdır.
• Yeniden iskan ve ekonomik faaliyetler için mutlak desteğin sağlanması
şarttır. Bölge, bir sosyal afet kapsamı içerisinde yeniden ele alınarak imar
edilmelidir.
• Rahat ve huzurlu yaşamanın, üretim ve ticaret yapabilmenin zemini
oluşturulmalıdır.
• Destekler kişisel desteklerle sınırlandırılmamalı, mutlak kamusal destekler
oluşturulmalıdır.
• Arıcılık, İpekböcekçiliği ve Halıcılık gibi ekonomik faaliyetleri artırıcı
mekanizmalar devletçe desteklenmelidir.
• Geriye dönüş programı, bir kırsal kalkınma projesi ile desteklenmelidir.
Kısacası konu ekonomik ve insani boyutu ile ele alınmalıdır.
• GAP faaliyetlerine hız verilmeli ve bölgenin makus kaderini yenecek unsur
olarak kabul edilin sulama yatırımlarına daha fazla kaynak aktarılmalıdır.
• Kent merkezlerinde yaşamak isleyenler için 5000 bin sosyal konut
yapılmalıdır. Bu alanlarda el sanatları gibi ekonomik faaliyetler için de
destekler sağlanmalıdır.
• Sosyal alet kapsamında, sosyal konut ve iş kurma tazminat fonu
kurulmalıdır.
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ertelenmelidir. Ergani Çimento örneği bir daha yaşanmamalıdır.
B Snnnyi geliştirilmeli ve ayrıcalıklı yöre kavramı ile yeni teşvikler
sağlanmalıdır. Bölge için yeni bir teşvik kararnamesi süratle hayata
geçirilmeli, Bölgede oluşan yatırım heyecan ve şevki desteklenmelidir.
• KOBİ v,kredilerinde, bölgenin mevcut şartlarına uyacak düzenlemeler
yapılmalı ve bölge girişimcilerine ayrıcalıklar tanınmalıdır.
H Yarım kalmış yatırımlar devletçe desteklenerek hızla üretime geçmeleri
teşvik edilmelidir.
El Batı sermayesinin bölgeye kanalizc edilmesini sağlayıcı ayrıcalıklı
tedbirler alınmalıdır.
B Bölge illerinin tümünde Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalarına
hız verilmelidir.
B Büyükşehir .Belediyelerinin İller Bankası ve Genel Bütçeden aldıkları
paylar artırılmalı ve bölge kentlerinde alt ve üstyapı hizmetleri
artırılmalıdır.
B Bölgeyi ve bölge halkını iyi tanıyan, mesleğinde başarılı, siyasi kaygıları
olmayan yöneticilerin bölgede hizmet yapmaları teşvik edilmeli ve bu
yöneticiler siyasi tercihlerden arındırılarak sosyal ve ekonomik yönden de
desteklenmelidirler. Kısacası, devlet ve halkı birbiriyle bülünleşlirebilccck
yöneticiler bölgeye atanmalıdırlar. 27.07.1997

M. Şirin YİĞİT

Diyarbakır
Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
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Sn.
Sn.
Sn.

Haşim
Algan
Ali
Sebgetullah

HAŞİMİ
HACALOĞLU
ILIKSOY
SEYDAOGLU

GÖÇ VE KÖY-KENT PROJESFNE DAİR
DİYARBAKIR DEMOKRASİ PLATFORMU'NUN
RAPORUDUR
27 TEMMUZ 1997
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GİRİŞ
Şu ana kadar Çeşitli vaatlerle işbaşına gelen hükümetlerin, ilk icraat olarak
Türkiye'nin en önemli sorunu haline gelen Kürt sorununun çözümü noktasında
birbirlerine sonuç itibarıyla çok yakın ve benzer çözümlerde bulunması halkımızı
beklenti ve umuda sokan daha sonraları ise büyük bir şiddet dalgasıyla umutsuzluk ve
güvensizlik yaratan geleneğinin yeni hükümet ile devam etmemesini umuyoruz.
Bu gün Türkiye'nin en temel sorununun Kürt sorunu olduğu herkes tararından
bilinmektedir. Bu sorunun Cumhuriyefm. kıınıluşıından bu yana göz ardı edilmesi,
reddedilmesi, hatta Kürtlerin kimliklerinin yok sayılması yaşanan sıkmtılann ana
kaynağım oluşturmaktadır. Sorunun ekonomik, kültürel, suavaTve siyasal boyutlun
görmezlikten gelinerek salt askeri boyutu öne çıkanlmıştır. Bu politikanm en acımasız
uygulaması 1990'lar sonrasında uygulanmıştır. Yürütülen bu politikaların sonuçları;
• Binlerce insan faili meçhul cinayetlerde yaşamlarını yitirmişlerdir. Bir o
kadan da yaralanmış ve sakat kalmışlardır. ( Susurluk sürecinden sonra bu
cinayetlerin ne ölçüde meçhul olduğu tartışmalıdır.)
• Ceza evlerine konulan binlerce tutuklu ve lıüküıv.l:*., ÎT.::JÜ olmayan şartlarda
yaşamak . zorunda bırakılmışlardır. Cezaevi sorunu bir kangrene
dönüşmüştür. Yeni hükümet döneminde getirilmek istenilen hücre sistemi ya
da baskılann arttınlması cezaevlerinin sonınlarmı çözmediği gibi bunlan
daha da büyütecektir.
• Kürt sorununa duyarlı, banş ve demokrasiden yana demokratik kitle
örgütleri, siyasi partiler ve basma karşı gerçekleştirilen saldınlar, bu
kurumların merkezlerinin bombalanmasına kadar vardınlmıştır.
• Binlerce insan gözaltma alınmış, işkenceden geçirilmiş, gözaltında ölüm ve
kaybettirmeler sıklıkla yaşanmış halen devam etmektedir.
• Bölgede bulunan toplam köy ve mezraların neredeyse tamamına yakın bir
kısmı boşaltılmış ve yakılmıştır. Eldeki verilere göre şu ana kadar 3.000
civarında köy ve mezra bu akıbete uğratılmıştır.
• Bu köylerde yaşayan milyonlarca insan, yerinden yurdundan edilerek göç
ettirihniştir. Yüz yıllardır yaşadıklan topraklardan eldeki tüm ekonomik
olanaklan almarak, başka hiç bilmedikleri yerlere göçe ettirilen bu insanlar
geldikleri yeni yerlerde de acunasız yaşam koşııllanyla karşı karşıya
bırakılmışlardır. Başta bölge illeri Diyarbakır, Batman, Mardin,Van ve
Türkiye'nin metropol. itleri olan Adana, Mersin, İzmir ve İstanbul gibi
kentlere yerleşen bu insanlar işsizlikle, açlıkla, hastalıklarla cebeleşmek
zorunda kalmışlardır.
Dayatılan koruculuğu kabul "etmediği için Yukandaki sürece manız kalan bölge
inşam, basma yansıdığı gibi çöplerde ekmek toplamak zorunda bırakılmıştır. Gerek
bölgede bulunan şehirler gerekse metropol kentlerine yapılan göçler binalarda mevcut
nüfusu önemli oranda arttırmış, şehirleri sosyo-ekonomik açıdan felç etmiştir. Zaten
yetersiz olan altyapı göç ettirilenlerle işlemez hale gelmiştir.
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En temel insan haklarında biri sayılan yaşam hakkı bölge insanı için hiçe
sayılmış, baskıya, şiddete ve göçe manız bırakılan bu insanlar her türlü olumsuzlukla
yüz yüze gelmişlerdir. Göç alan yerlerde çağdışı hastalıklar tekrar salgın halinde
görülmektedir. İşsizlik ve konut sorunu ciddi şekilde kendisini göstermiştir. Şehirlere
gelmek zorunda bırakılan, üretimden kopanlan, buralarda büyük gettolar oluşturan bu
insanlar hiçbir sosyal hizmetten (eğitim, sağlık vb.) yararlanamamaktadırlar.
Böylece insanlık son yılların en büyük göç ettirme hareketine tanıklık yapmıştır.

SORUNA YAKLAŞIM BOYUTU
Şu ana kadar işbaşına gelen hükümetler, bilinen askeri çözüm dışmda hiçbir
yaklaşım üretemediler. Bu sebeple sorunun banşçıl çözümüne katkı sunamadılar.
55. Hükümetin programında bölgedeki sorunun. tespiti diğer hükümetlerin
tespitleri ile paralellik arz etmektedir. Zua Hükümet Programında bölgedeki sonınim
etnik olmayıp coğrafî, sosyo-ekonomik, feodal yapı ve dış tahriklerden kaynaklandığı
vurgulanmıştır. Bu tarz bir bakış açısı başlı basma bir çözümstizlüktür. Somn esasen
siyasaldır. Bu güne kadar sonına demokratik bir çözüm buluııamamasından dolayıdır ki,
bu sorun ekonomik ve sosyal sonullara da kaynaklık etmiştir. Köy yakma ve
boşaltmalarla birlikte yaşanan göçler sonınun etnik ve siyasal olduğunun en bariz
sonucudur. Kürt sorununu özünden saptınp coğrafi yapıyla, feodaliteyle, sosyal ve
ekonomik durumla, dış tahrikle açıklama!-: siyasal bir körlüktür. Zira bölgenin coğrafî
yapışma benzer, sosyal ve ekonomik yapılan aynı feodalitenin hüküm sürdüğü yerleşim
birimleri olmasına karşılık bölgede yaşanan 'sorunlar buralarda görülmemektedir.
Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun bir bölümü buna örnek olarak gösterilebilir.
Uzun zamandır Türkiye'nin gündemine sokulan Köye Dönüş ProjesVrân
kamuoyunu aldatmaya dönük olduğu anlaşılmıştır. Çatışmalann giderek hızlandığı,
insanların artan sayıda yaşamını yitirdiği bir süreçte eski yaşamlarım sürdürecek bir
şekilde köye dönülemeyeceği açıktır. Nitekim uygulama sadece bir kaç köyü daha
korucu köyü haline getirmekten başka bir işe yaramamıştır.
55. Hükümet tarafından gündeme getirilen Köy-Kent ProjesVnm de göç eden
nüfusu eritecek bir çalışma olmayacağı daha ziyade elde kalan köylerin büyük askeri
Merkezlere dönüştürmenin bir parçası olarak görüyonız. Son günlerde basma yansıdığı
biçimde Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ne bağlı Ertoş ( Uzundere) beldesinin 1995 yılında
boşaltılmasının ardından yerleştirildikler Doğanlı Köyü yakınlarındaki kamptan Van'a
göç etmek istemeleri Köy-Kent ProjesVım. de tutmayacağının göstergesidir. Hükümet
programında söz edilen " Güvenlik nedeniyle köylerini boşaltmak zorunda kalan
vatandaşlarımızın sonullarına süratle çözüm getirilecektir. Bölgede üretkenliği arttıncı
bir yerleşim düzenlemesine geçilecektir. " denilmektedir. Oysa ki, bölgede üretkenliğin
sağlanmasının yolu köylerinden göç ettirilenlerin zararlarının tazmin edilerek bu
insanların köylerine geri dönmelerinin sağlanmasından geçmektedir. Bununla birlikte
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yayla yasağı getirilmesi bölgede hayvancılığı bitirmiştir. Güvenlik bahane edilerek
binlerce dönümlük arazi ekilememekte, bağ ve bahçelerden verim alınamamaktadır.
Köy-Kent Projesi'ni Yatılı Bölge Okulları ve Koruculuk Sistemi ile birlikte
düşünmek mümkündür. Yıllardır askeri mekanlara dönüştürülen YÎBO'ların sayıca
çoğaltılarak eğitim sorununa ne ölçüde katkı sunacağı tartışmalıdır. Yıllardır binlerce
insanın hayatına mal olan bu savaşın böl^e insanının eğitimsizliğinden kaynaklandığını
düşünmek görkemli bir cehalet örneğidir. Örneğin; Lice'de faaliyet gösteren YÎBO,
basma da yansıdığı gibi Ali İhsan DAĞLI, Tahsin ÇİÇEK ve Cayan ÇİÇEK gibi pek
çok insanın kaybedildiği bir merkeze dönüştürülmüştür. YÎBO'ların %65'nin
bölgemizde olmasının düşündürücü bir boyutu vardır.

SONUÇ
1. Anlaşılacağı gibi, yıllardır süren savaş sona ermeden hiç bir siyasal, sosyal ve
ekonomik sorun çözülemez. Yıllardır izlenen politikalardan geri dönülerek, barışın
tahsis edilmesi ülkenin en temel ihtiyacıdır. Diyalogla çözüm esastır. Bu nedenle 55.
Hükümetin bu güne kadar izlenen politikalardan arındırılmış bir zihniyetle başta Kürt
sorunu ve bunun uzantısı olan tali sonullara yaklaşım göstermesi gerekmektedir.
Köy -Kent Projesi'nin görünen yönüyle
değişmediğini göstermektedir.

uygulanmak istenmesi zihniyetin

2. Köylerin yakılıp yıkılmasında Kürt sorununun çözümüne ilişkin bilinen yanlış
politikalarının belirleyici olmasının yanı sıra bölgenin sosyal yapısı gereği koruculuk
sisteminin mevcut sonuçta payı oldukça önemlidir.
Koruculuk sistemi hiçbir şekilde ıslah edilemez, kaldırılmalıdır,
3. Göç sorununun çözümü, liretimden 'zorla uzaklaştırılan insanların tekrar
üretime katılmalarına uygun ortamın sağlanmasıdır. Köy-Kent ProjesVyls bunun hiçbir
şekilde mümkün olmayacağı açıktır.
4. Tüm bunların yanısıra göri'ınümde ne söylenirse söylensin somut ve yakıcı
olan, köylerin halen yakılıp boşaltıldığıdır. Son olarak Batman'ın Sason îlçesi'ne bağlı
Havre Köyü'nün güvenlik güçlerince boşaltıldıktan sonrp yakılıp yıkılması mevcut
hükümetin iddialarım ve yaklaşımlarım anlamsızlaştıran bir gerçekliktir. Yine 1994 yılı
başlarında boşaltılan Mardin'in Nusaybin îlçesi'ne bağlı Zivinge Köyü 20 Temmuz
1997 günü askeri birlikler tarafindan.yakıldı.
Köy boşaltmalara ve yakmalara son verilmelidir.
5. Bölgede bulunan bürokratların, yetkililerin seçimi yaşanan sıkıntıları arttırıcı
tarzda olmamasına dikkat edilmelidir.
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Yapıcı ve sorunları çözücü seçimler esas alınmalıdır.
6. Türkiye'deki çifte hukuk standartları ortadan kaldırılmalı, Türkiye
Cumhuriyeti'nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerle düzenlenen hak ve
özgürlüklerin uygulanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Köy yakmalar ve diğer ihlalleri gerçekleştiren sorumluların bulunarak
yargılanması sağlanmalıdır.
7'. Sonuç olarak suni çözümlerden vazgeçilerek köylerinden göç ettirilen insanlar
için; güvenlikli ve barışçı bir ortamda zararları tazmin edilerek köye dönüşleri
serbest bırakılmalıdır.
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9.5. KOMİSYONUN 25-28 TEMMUZ 1997 TARİHLE
RİNDE DİYARBAKIR'DA YAPTIĞI ÇALIŞMA
LAR SIRASINDA DİYARBAKIR VALİLİĞİ
TARAFINDAN KOMİSYONA SUNULAN "Dİ
YARBAKIR GÖÇ RAPORU" BAŞLIKLI RAPOR
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TBC»

DİYARBAKBR VALİLİĞİ
Özel Kalem Müdürlüğü

DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA BOŞALAN
YERLEŞİM BİRİMLERİ NEDENİYLE GÖÇ EDEN
YURTTAŞLARIMIZIN SORUNLARININ
ARAŞTIRILARAK AO NMASI GEREKEN
TEDBİRLERİN TESPİT EDİLMESİ
AMACIYLA KURULAN KOMİSYON
(İYELERİNİN İLİMİZİ
ZİYARETİ MÜNASEBETİYLE
HAZIRLANAN

DİYARBAKIR @ÖC RAPORU

25-28 TEMMUZ 1997
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GÖÇ EDEN VATANDAŞLARIMIZA DÖNÜK ÇALIŞMALAR
a) Göçe ait sayısal bilgiler
b) İskân çalışmaları
c) Geri dönüş yapan köy ve mezralar
d) Geri dönüş yapabilecek yerler
e) Cazibe merkezleri
f) Nakdî yardımlar
DİYARBAKIR İLİNDE BOŞALAN, GÖÇ EDİP DE,GERİ DÖNEN
VE GERİ DÖNÜLEBİLECEK YERLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE
GÖÇ EDEN VATANDAŞLARIMIZ İLE DAR GELİRLİ ÇİFTÇİ
AİLELERİNE YÖNELİK VALİLİK PROJELERİ
1) Eğitici Anne Yetiştirme Projesi
2) Karacadağ Bölgesi 500 Baş İvesi Koç Projesi
3) Dokumacılık (Halı ve Kilim Dokumacılığı) Projesi
4) Emek- Yoğun İstihdam Projeleri
5) Teknik Arıcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi
6) Diyarbakır Hayvancılığı Geliştirme Projesi
7) Konfeksiyonculuk Projesi
8) Koyunculuğu Geliştirme Projesi
9) Seracılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi
10) Sıralık ve Standart Çeşitlerle Modern Bağ Tesisi Projesi
11) Yabani Antep Fıstığı Aşılama Projesi
12) İpekböcekçiliği Projesi
13) Köylere İçmesuyu Temini Projesi
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a- Göç'e ait sayısal Bilgiler

İlimiz sınırları içinde 85 köy, 218 mezra tamamen, 44 köy ve 21 mezra
kısmen olmak üzere toplam 8694 hanedeki 53.689 nüfus çeşitli nedenlerden
dolayı boşalarak dağılmıştır. Dağılan köy ve mezralar nedeniyle ilimiz hızlı bir
nüfus artışına sahne olarak başta eğitim, sağlık ve güvenlik olmak üzere
altyapı hizmetlerinde de sorunlar kendisini hissettirmeye başlamıştır.
b- İskan çalışmaları
Köy ve mezralarımızdan göç ederek ilimi/: merkezine yerleşen ancak,
sağlıklı bir konuta kavuşamamış vatandaşlarımızdan bir kısmının OHAL Bölge
Valiliği'nce alt ve üst yapısı ile birlikte yaptırılan 500 Konutun yanı sıra
Afetevleri olarak yaptırılan 450 Evlere yerleşmeleri sağlanmıştır. İlave olarak
2500 konuta daha ihtiyaç duyulmaktadır.
Göçle birlikte kültürel, sosyal ve ekonomik yönden olumsuzluklar
yaşayan ilimizde yoksul ve muhtaç vatandaşlarımızın faydalanabileceği mimari
ve şehircilik yönünden uygun, alt ve üst yapı sorunları! bulunmayan toplu
konutların inşaa edilmesi hedeflenmiştir. Bu itibarla; ilimiz Şanlıurfa karayolu
üzerinde 20-25 bin vatandaşı kapsayacak şekilde 2500 adet konutun yapılması
düşünülmektedir. 1997 yılı verilerine göre 1 adet konut maliyetinin 1 milyar 760
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milyon lira olacağı keşif raporu ile tespit edilmiş olup, çalışmalarımız
sürdürülmektedir.

c- Geri dönüş yapan köy ve mezralar

Geri dönüşü mümkün olan köy ve mezralarımıza yardım yapılmaya
devam edilmektedir. Ayrıca, geri döndürülen köylerin elektrik, yol, su, okul gibi
diğer alt ve üst yapı çalışmaları da ilgili kurumlarca yerine getirilmektedir.
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d-Geri dönüş yapılabilecek yerler
Bugüne kadar yapılan çalışmalarımız sonucunda 6 köy ve 9 mezranın
geri dönüş yapmaları uygun görülerek 296 hane, 1704 nüfusun boşaltmış
oldukları yerlere geri dönüş yapmaları sağlanmıştır.

Bunun yanında halen boş olan köy ve mezralarımıza vatandaşlarımızın
geri

dönüş

yapmalarının

sağlanması

için

öncelikle

coğrafi

yönden

dönebilecekleri bölgenin güvenli olup olmadığı başta kaymakamlıklar olmak
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üzere ilgili diğer birimlerle koordine edilmek suretiyle kararlaştırılmaktadır. Bu
meyanda sürdürülen geri döndürme çalışmalarımız sonucunda Bismil İlçesi
Yasince Köyü ile Ergani Karşıbağlar köyü ile Kulp ilçesi Ayhan köyüne geri
dönüş yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

GÖÇ EDİPTE GERİ DÖNÜLEBİLECEK YERLEŞİM YERLERİ

e- Cazibe Merkezleri

Ayrıca, Valiliğimizce, köye dönüşler kapsamında boşalan köylere tek
tek dönüş yerine, birkaç köy ve mezranın birleştirilmesi suretiyle cazibe
merkezleri oluşturularak vatandaşların buralara yerleştirilmeleri şeklinde
çalışmalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda; Lice ilçesinde Dibek, Çağdaş, Yolaçtı, Arıklı köyleri ile
Sınır, Çiğdem, ve Karaca mezralarının birleştirilerek bir merkezde toplanması
suretiyle örnek bir cazibe merkezi kurulması yönündeki çalışmalarımız Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak sürdürülmektedir.
Böylelikle göç eden vatandaşlarımızdan bir kısmı, kırsaida güvenliği tam
olarak sağlanmış cazibe merkezlerine yerleştirilecektir. Bu arada göç eden
vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun geri dönüş konusunda çok istekli
olmadıkları da görülmektedir.
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f-Nakdi Yardımlar

İlimiz kırsal alanından terör olayları nedeni ile göç etmek zorunda kalan
ailelerden köylerine geri dönüş yapması uygun görülenlerin, köylerine geri
dönebilmeleri için konut onarımı ve diğer ihtiyaçlarında kullanılmak üzere
malzeme yardımı yapılması için ;

Dicle Kaymakamlığına 14.923.000.000 TL,
Hazro Kaymakamlığına 2.978.000.000 TL,
Hani Kaymakamlığına 500.000.000 TL.,
Silvan Kaymakamlığına 2.000.000.000 TL,
Çüngüş Kaymakamlığına 112.000.000 TL,
Ergani Kaymakamlığına 4.250.000.000 TL olmak üzere Valiliğimiz Acil
Destekleme Programı Bürosunca toplam 24 milyar 763 milyon lira nakdi
yardım yapılmıştır.
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GÖÇEDM^
DAİGELm
YÖNEI^

Çeşitli nedenlerden dolayı il ve ilçe merkezlerine göç ederek gelen
vatandaşlarımız ile dar gelirli çiftçi ailelerinin istihdam ve aile ekonomilerine
katkıda bulunmak amacıyla Valiliğimizce Dokumacılık, Arıcılık, Süt Sığırcılığı,
Antep Fıstığı Aşılama, Bağcılık, Seracılık, Hayvancılığa dönük çeşitli projelerin
yanı sıra Eğitici Anne Yetiştirme, Emek-Yoğun İstihdam Projelerinden bir kısmı
uygulamaya konulmuştur.
Devlet projesi olarak değerlendirilmesini teklif ettiğimiz Hayvancılığı
Geliştirme projesinin yanı sıra Emek Yoğun İstihdam projesi ile Karacadağ
Bölgesinde 500 Baş Ivesi Koç Projesi ve Karacadağ bölgesinin volkanik
taşlardan arındırılarak tarımsal iskana açılmasını destekleyen projelerimiz için
parasal kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır.
Yine Valiliğimizce sürdürülmekte olan Seracılık, Arıcılık, Koyunculuk,
Bağcılık projelerini yaygınlaştırmak için ek ödeneklere ihtiyaç duyulmaktadır.

1-EĞİTİCİ ANNE YETİŞTİRME PROJESİ
Bu proje evlerde çocuk bakımına yönelik olarak hazırlanarak, hem çocuk
hem aile yönünden, maddi ve manevi yararlar sağlaması hedeflenmiştir. Bu
nedenle işe ihtiyacı olan çalışabilecek durumdaki genç kızların bilgi ve
becerilerini geliştirerek, onların istihdamı temini ile aile bütçelerine katkıda
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bulunur hale getirilmeleri amacıyla hazırlanan, Evde Çocuk Bakıcılığı İstihdamı
Garantili Eğitici Anne Yetiştirme kursu 1996 yılında yürürlüğe konulmuştur.

Çeşitli nedenlerle ilimize göç eden ailelerden çalışabilecek bireylerin
çoğunluğunun iş için yeterli eğitim ve belirli meslekleri olmaması yüzünden iş
bulamamaktadırlar.

Bunun doğal sonucu olarak

bazı

aileler temel ihtiyaçlarını

bile

karşılamaktan uzak kalıp çocuklarına zorunlu temel eğitimi vermek yerine
çalıştırdıkları gözlenmektedir. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı işe ihtiyacı
olan çalışabilecek durumdaki genç kızlarımızın bilgi ve becerileri geliştirilerek,
onların istihdamlarının teminiyle,

aile

bütçelerine katkıda bulunur hale

getirilmeleri, projenin temel amaçlarının başında yer alır.

14-25 yaş arası en az İlkokul mezunu olan öğrenimine değişik nedenlerle
devam edemeyen geç kızların, Çocuk Bakımı konusunda eğitime tabii tutularak
dışında üretken hale getirmektir.

1996 yılı içerisinde başlatılan kurslar devam etmekte olup, bu güne
kadar 3 devre halinde açılmış, 65 genç kızımız eğitilerek işe yerleştirilmiştir. 4.
Dönem kurs açılmış olup 25 kursiyerin eğitimleri sürdürülmektedir.

2-KARACADAĞ BÖLGESİ BEŞYÜZ BAŞ İVESİ KOÇ PROJESİ
Bu proje ile koyunculuğun yaygın bir şekilde yapıldığı Karacadağ
Bölgesinde bulunan verimi düşük Mor ve Akkaraman cinsi koyun ırkı yerine et,
süt, yapağı ve ikizlik nispeti yüksek ivesi koyun ırkının ikame edilmesi
amaçlanmaktadır. Projenin tutarı 15

milyar 50 milyon lira olup kaynak

sağlanamamıştır.
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Bu proje ile Karacadağ bölgesinde 10 köyde 250 aileye 500 İvesi koç
verilmesi hedeflenmektedir. Bu proje Diyarbakır'da küçükbaş hayvancılığın
gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır.

3- DOKUMACILIK (HALI VE KİLİM DOKUMACILIĞI)
Halı ve Kilim Dokumacılığı Projesi ile
5000 tezgahta 15.000 dokuyucu ve 500
usta öğretici

ile 15.500 kişi

istihdam

edilmesi hedeflenmiştir.

İlk 6 ayı kurs niteliği taşıyan bu proje
ile, 1 yıllık uygulama neticesinde istihdamı
sağlanan bireylere yılda 150 milyar liralık
kazanç getirmesi hedeflenmiş, 2'nci ve
sonraki yıllarda da bu kazancın günümüz
rakamlarıyla yılda 350 milyara ulaşması
planlanmıştır.

15.500

kişinin

istihdamı

hedefine ulaşıldığında da projenin ilimiz sakinlerine yıllık getirişi 1 trilyon 750
milyar olacaktır.

Bugünkü tarih itibarıyla; il ve ilçelerimizde 1800 tezgahta 5400 kişinin
istihdamı sağlanmış, ihale edilerek teslim alınan 2000 tezgaha ise yer tahsis
çalışmalarımız sürdürülmektedir. Mevcut 2000 tezgahın kurulması için yer
temin çalışmaları tamamlandığında toplam 3800 tezgahta 11400 kişinin
istihdamı neticesinde proje % 77 oranında gerçekleşmiş olacaktır.
Kurmuş olduğumuz 1800 tezgahta çalışmakta olan genç kızlarımız 3
milyon ile 22 milyon lira arasında değişen rakamlarla aylık ücret almaktadırlar.
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Bu proje ;Valiliğimiz, Sümer Halı Fabrikası, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü,
Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları işbirliği ile yürütülmekte olup, aynı
zamanda özel sektörü bu işin içerisine çekerek halı ve kilim dokumacılığını
ilimiz için bir sektör haline getirmek amaçlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığfnca usta öğretici sağlamada ve ücretlerinin
karşılanmasında daha fazla desteğe ihtiyaç duyulmaktadır.

4- EMEK-YOĞUN İSTİHDAM PROJELERİ
İlimize çeşitli nedenlerle göç sonucu gelen ailelere iş ve iskan imkanları
sağlamak amacıyla Valiliğimizce gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bu konuda
iki proje hazırlanmıştır.
a- İlimiz Merkez Güleçoba Köyü Hatuni ve Ayşat

mezralarını

2,

kapsamaktadır. Bu kısımlarda 2.680.500 m lik arazide taş toplama, 120 konut
ve işletme binası yapımının yanı sıra 8.378.875 m2 alanda tarımsal faaliyetler
planlanmıştır. Projenin maliyeti 1997 yılı fiyatlarıyla 450 milyar liradır.
b- İlimiz Merkez Kaldırım, Oğlaklı ve Övündüler Köylerindeki taşlık
alanların (mera) tarıma ve iskana açılmasıdır. Bu kısımlarda 8.805.875 m2,lik
arazide taş toplama, 150 konut ve işletme binası, bir adet 100 tezgahlık halı
atölyesi ve tarımsal faaliyet yapılması planlanmıştır. Proje maliyeti yılı fiyatları
ile 600 milyar liradır.
Bu projeler ile;

İlimizde yaşayan vatandaşlarımızdan 1000 kişiye

istihdam olanağı sağlanacaktır. Projenin aile bütçelerine yapacağı toplam
katkının yıllık ise 125 milyar lira

olacağı hesaplanmaktadır. Ancak yeterli

kaynak temin edilemediği için proje henüz uygulamaya geçirilememiştir.
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5- TEKNİK ARICILIĞI GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Diyarbakır Merkez, İlçe ve
Köyleri

ile

eteklerindeki
sulama

özellikle
GAP

sahası

Projelerinin

dışında

dağlık köylerimizde
uğraş olarak

anti-toros

kalan

çiftçilik dışı

çiftçi ailelerine il

merkezinde toplam 3800 adet
anlı kovanın 380 aileye verilmesi
için 30 milyar 200 milyon liraya ihalesi yapılmış olup kovanların dağıtımına
başlanacaktır.

İlçe vakıflarına sağlanan kaynaklar ile 7047 kovan 1864 aileye
dağıtılmıştır. Bu proje ile, çiftçilerimizin köyünde kalarak yaptığı işe ek olarak
aile gelirlerini artırması hedeflenmiştir. Dağıtılmış ve dağıtılacak olan bu
kovanlarla 1996 yılından bu yana Diyarbakır'daki arı kovanı sayısı 26 bin
civarına ulaşmış olacaktır. Bu çalışmalarımız sonucu, arıcılık ilimizde bir sektör
haline getirilmiş olacak ve bundan sonraki günlerde de çalışmalarımız artarak
sürdürülecektir.

6- DİYARBAKIR HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ
Kırsal

alandaki

hayvancılıkla

uğraşan

yetiştiricilerin kente göçlerinin önlenmesi,
yerinde istihdamlarının sağlanması ile aile
ve ülke ekonomisine katkı sağlanmasının
amaçlandığı bu projenin ilimizin özel
durumu

da

dikkate

alınarak

Banka

mevzuatı kapsamı dışında bir "DEVLET
PROJESİ" olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. İlgili bakanlıklara ve TC.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 532)

- 145 -

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne proje sunulmuştur. Proje Tutarı 756 milyar
olup, finansının sağlanmasına çalışılmaktadır. Bu proje, merkez ve 13 ilçede
gelir düzeyi düşük, arazisi yetersiz, nüfusu fazla, kırsa! atanda yaşayan 2000
ailenin geçim standartlarını yükseltmek, işsizliği önlemek, süt üretimini
arttırmak ve hayvancılığı geliştirmek için .4000 baş kültür ırkı süt sığırı
dağıtımını kapsamaktadır. Henüz kaynak sağlanamadığından proje hayata
geçirilememiştir.

7-KONFEKSİYONCULUK PROJESİ
Örgü kumaş konfeksiyonculuğu ve dokuma kumaş konfeksiyonculuğu
adı ile hazırlanan 2 adet proje ile çift vardiya usulü 920 kişinin istihdamı
hedeflenmiştir.

İşletmesi özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilecek olan projenin kuruluş
maliyeti 72 milyar lira olup, S.Y.D.T. Fonundan 12 milyar lira ödenek temin
edilmiştir. Ödeneğin geri kalan kısmı tamamlandığında proje 3 ay içerisinde
faaliyete geçirilecektir. Ödenek temini çalışmaları devam etmektedir.

8-KOYUNCULUĞU GELİŞTİRME PROJESİ
İlimizdeki hayvancılık önemli bir yere
sahiptir. Mevcut koyun ırkı olan Mor ve
Akkaraman koyunları et, süt, yapağı ve
ikizlik nispeti yönünden düşük verimli
olduklarından bunların yerine bölgeye
adapte olmuş et, süt, yapağı ve ikizlik
nispeti yönünden daha iyi olan Ivesi
koyun ırkını geliştirmeyi amaçlayan bu proje ile Diyarbakır merkezinde SYDV
fonundan sağlanan kaynak ile 550 aileye 5500, ilçelerimizde ise 1.500 aileye
10.500 ivesi koyun-koç dağıtımı planlanmıştır. Diyarbakır merkezindeki
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projenin tutarı 50 milyar lira olup, 10 milyar liralık ödeneğine müteakip ilk
etapta 450 koyun ve 50 koç 50 aileye dağıtılmıştır. Ayrıca, İlçe vakıflarına
sağlanan kaynaklar 7200 koyun, 324 koç 1275 aileye dağıtılmış, çalışmalar
sürdürülmektedir.

9- SERACILIĞI GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Valiliğimizce hazırlanan, ekonomi ve istihdama katkı sağlayacak
projelerden "Seracılığı geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi" küçük ekilebilir
alanlarda örtü altı sebzeciliğini teşvik etmek, aile işletmelerine ek gelir
sağlamak, tüketiciye turfanda sebze sunmanın amaçlandığı bu proje Dicle,
Hani, Kocaköy, Çermik ve Çüngüş ilçelerinde 270 çiftçi ailesi için 574 serada
uygulamaya konulmuş ve bu seralar vasıtasıyla üretim yapılmaya başlanmıştır.
İlçe vakıflarına sağlanacak kaynaklar, ile projeyi yaygınlaştırıp geliştirme
çalışmalarına devam edilecektir.

10- SIRALIK VE STANDART ÇEŞİTLERLE MODERN BAĞ TESİSİ
PROJESİ
Diyarbakır merkez ve 13 ilçede uygulanmakta olan bu proje ile; verimden
düşmüş

sıralık

bağların

yenilenmesi,

engebeli

ve

kıraç

arazilerin

değerlendirilmesi, erozyonun önlenmesi, verimi yüksek çeşitlerle bağ tesis
edilmesi gibi faktörler ile bağcılığı yaygınlaştırmak, aile ve ülke ekonomisine
katkı sağlanması planlanmıştır.

il Özel İdare bütçesinden sağlanan 9 milyar liralık kaynak ile sıralık ve
standart asma fidanlarından toplam 116725 şdet asma fidanı temin edilerek
teknik elemanların nezaretinde üreticilere dağıtılarak belirlenen alanlara dikimi
yapılmıştır.
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Yine ilçe vakıflarınca sağlanan kaynaklar ile 43.975 adet asma çubuğu
162 aileye dağıtılarak ve çeşitli yerlerde bağ aşısı yapılarak bağcılığı geliştirme
ve yaygınlaştırma çalışmalarımız sürdürülmektedir.

11- YABANİ ANTEP FISTIĞI AŞILAMA PROJESİ
Valiliğimizce hazırlanan, Özel İdare Müdürlüğünce finansmanı karşılanan
ve Tarım İl Müdürlüğü tarafından uygulamaya alınan "Yabani Antep Fıstığı
Aşılama Projesi" ile yabani formların bulunduğu ve başka bitkilerin yetişmesine
uygun olmayan veya yetiştirilse dahi yeterince verim alınamayan meyilli, taşlık,
kireçli ve kıraç alanlarda bulunan ve yabani örtü içerisinde yer alan, vatandaş
tarafından bugüne kadar sadece yakacak olarak istifade edilen bittim ve
melengiç ağaçlarının aşılanarak ekonomiye kazandırılmaları hedeflenmiştir.

Yeşil bir kuşak oluşturulması yanında GAP projeleri ile sulamaya
açılacak olan sahaların dışında kalan kırsal kesim insanının gelir düzeyinin
yükseltilmesi ile aile ve ülke ekonomisine katkı sağlanmasının amaçlandığı bu
proje kapsamında 1997 yılı içerisinde 1 milyon ağaçta aşılama faaliyeti
uygulanacaktır. Proje tutarı olan 38.886.231.000 liralık kaynak ayrılmış olup ilk
etapta Ergani, Kocaköy, Dicle, Çüngüş, Lice, Çermik, Eğil ve Bismil ilçelerinde
530 çiftçi ailesine ait 574.647 adet Antep fıstığı aşılaması gerçekleştirilmiş,
çalışmalarımız sürdürülmektedir.

12-İPEKBÖCEKÇİLİĞİ PROJESİ
Bu proje ile geçmiş yıllarda ilimizde çok yaygın olarak sürdürülen.ve
günümüzde durma noktasında bulunan ipekböcekçiliğini yeniden canlandırarak
tekrar bir sektör haline getirmek amacıyla 9 ilçede 500 aileye 2'şer kutu olmak
üzere 1000 kutu ipekböceği tohumu dağıtılarak 30 bin kg. yaş koza üretimi
hedeflenmiştir. Ayrıca her aileye 200 adet dut fidesi verilerek 1 dönümlük dut
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bahçesi tesis ettirilecektir. Projenin sabit yatırım giderleri 24.105.900.000 lira,
toplam proje gideri 26.777.900.000 lira, projeden hedeflenen yıllık gelir toplamı
ise 36 milyar liradır.

13- KÖYLERE İÇMESUYU TEMİNİ PROJESİ
Bu proje, il ve ilçe S.Y.D.V. Başkanlıkları ile Özel İdare Müdürlüklerinin
mali kaynakları kullanılmak suretiyle, hiç içmesuyu olmayan 207 adet
köyümüzün içmesuyuna kavuşturulabilmesi için anahtar teslimi şartı ile ihale
edilecek sondaj işlerini kapsamaktadır.

İlk etapta hiç içmesuyu olmayan 57 ünitenin suya kavuşturulması için
anahtar teslimi şartı ile ihalesi yapılmış, bunlardan 41 ünitede çalışmalar
tamamlanarak hizmete sunulmuş ve hiç içmesuyu olmayan köy-sayısı'201'e
düşürülmüştür. Halen 16 ünitede ise çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca hiç
içmesuyu olmayan 70 ünitenin daha suya kavuşturulması için ödeneği temin
edilmiş, diğer ünitelere ödenek temin etme çalışmaları devam etmektedir.

Köylere

içmesuyu

temini

çalışmalarında

Köy

Hizmetleri

Bölge

Müdürlüğü'nce sondajlara ait olan enerji nakil hatlarının yapımı karşılaştığımız
en önemli sorunlardandır.

Hiç içmesuyu olmayan 207 ünitenin 70'inin suya kavuşturulması ve
sondaj ihalesi yapılan 17 ünitede çalışmalar sürdürülmektedir.
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9.6. KOMİSYONUN 25-28 TEMMUZ 1997 TARİHLE
RİNDE DİYARBAKIR'DA YAPTIĞI ÇALIŞMA
LAR SIRASINDA DİYARBAKIR TABİPLER
ODASI TARAFINDAN KOMİSYONA VERİLEN
"GÜNEYDOĞU'DA İÇ GÖÇ TARTIŞMALARI
VE SAĞLIK BOYUTU" BAŞLIKLI RAPOR
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[ç Göç Tartışmaları
Sağlık Boyutu

DİYARBAKIR TABİPLER ODASI

Türk Tabipleri Birliği
1996
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"Orda bir köy var uzakta,
Oköybizimköyümüzdür,
Gitmesck te
Görmesek te
O köy bizim köyümüzdür...."

Birçoğumuz bu
anımsıyordun

şiiri okumuş

veya bazılarımız okul şarkısı

olarak

Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan olayların boyutları, nedenleri ve çözümleri
farklı olsa bile tüm ülkeyi her yönüyle etkilediği artık her kesim tarafından dile
getirilmektedir.
Bu arada bölgedeki insanlar yaşanan olaylara bağlı olarak birçok sorunla
karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunlardan biri de "göç" olarak tanımladığımız
olaydır.
Uzun yıllardan beri süren bölgedeki, göçün klasik nedenleri
sıralanabilir:

şöyle

* Toprak dağılımındaki dengesizlik,
* Yüksek nüfus artış hızı,
* Tarımda makinalaşma,
* Köyün iticiliği,
'* Kentin çekiciliği,
* İşsizlik
Geçmişte göçmenlerin geldikleri yerlerle ilişkileri tümden kesilmiyordu.
(Bayram ve tatillerde akraba ziyaretleri, erzak getirme, küçük çaplı yatırım yapma
v.b.) En önemlisi de kişilerin kendi iradeleriyle belli bir zaman ve planla göç
etmeleriydi.
Kentleşme hızı veya kırdan - kente göç oranı tüm gelişmekte olan ülkelerle
uyumluyken, son yıllarda Türkiye'de b u oran öylesine çok arttı ki bazı yerel ve
genel yöneticiler "ülke içi vize" konusunu gündeme getirdi. Bu tür tartışmalar
tümüyle ayrımcılığa - çatışmalara "vize" getirebilir; bu konuda dikkatli olmak
lazım!
Bölgemizdeki bugün yaşanmakta olan yer değişikliği yıllardır yaşanan
göçten önemli ölçüde ayrılmaktadır. Daha önceleri göç veren kasaba ve kentler,
şu anda göç alarak bir göç patlaması yaşamaktadır. Bu göç ne istihdam
alanlarının artmasına, ne de kentin çekiciliğine bağlıdır. Ve nüfus artışı bölgede
çok kısa bir zaman diliminde tümüyle plansız ve insanların iradesi dışında
gerçekleşmektedir.
Bölgede birçok yerleşim birimi hızla nüfusunu kaybederken, bazı yerleşim
birimlerinde nüfus hızla artmaktadır. İnsanlar kendi iradesi dışında, hayatta
kalabilmek umuduyla toprağını, malını, evini, köyünü bırakarak sonunu
kendisinin de bilmediği bir girdaba atılmaktadır. Çoğu zaman geri dönüş
koşulları da kalmamaktadır; çünkü geride bıraktıkları tarlaları, evleri, hayvanları,
bahçeleri yakılmaktadır.
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- 152 Tüm bu boyutlarıyla bakıldığında son dönemlerdeki bu yer değişikliğine
TEHCİR tanımı daha uygun düşmektedir.
Şu anda dilenci gibi görülen b u insanlar kendi yerlerinde ürettikleriyle
yarınlara umutla bakabiliyorlardı. Oysa şimdi üretimden tüketime kaydırılıyorlar.
En basitinden köyünde ekmeği - suyu parayla almayan insanlar bugün bunları
parayla almak zorunda kalıyor.
Köylerinden ayrılmadan önce b u insanlar çiftçilik, hayvancılık yapıyordu.
Kendi ürettiğiyle yaşamlarını idare ediyor,
tavuğundan yumurtasını,
koyunundan süt, yoğurt, peynir ve etini, tarlasından; buğday, un, ekmek, bulgur
ve mercimeğini, bahçesinden sebze ve meyvesini elde ediyordu. Hem kendini
besliyor, hem de ekonomik kazanç elde ediyordu. Türkiye'de son yıllarda t a n m
ürünlerinde ve hayvancılıktaki görülen ekonomik kayıplar da
bunu
doğrulamaktadır. Daha önce bölgeden komşu ülkelere hayvan götürülerek
yapılan kaçakçılık bir geçim yoluyken, oysa bugün komşu ülkelerden hayvan
getirilmekte.
Türkiye İnsan Hakları Vakfını 1994 raporuna göre köy boşaltmalarının
ekonomik kaybı 12 trilyon TL. dır.
Öte yandan göçle birlikte kentler hızla köyleşiyor. Farklı bir ortamla
karşılaşan insanlar kente uyum sağlamada bocalıyor.
Gelenler şartlar aynı olduğu sürece geri dönmeyi düşünmedikleri gibi,
yardımlarla da yaşamlarını sürdüremiyeceklerini belirtiyorlar.
Klasik anlamda daha iyi yaşam koşullan arayışı için insanlar göç ederken,
bugün bölgede insanlar yaşayabilmek için yerlerini zorunlu olarak terk etmek
konumundadır. '
Yaşanan olaylarla birlikte doğa d a tahrip oluyor.
BÖLGEDEKİ KÖY BOŞAL(T)MA - TERKETME NEDENLERİ
Bölge'de 1993/1995 yıllarını arasında 2500'e yakın köyün boşaltıldığı
tahmin edilmektedir.
Bu uygulama bir dizi nedenden kaynaklanıyor:
* Köylerin korunamaması, köylülerin koruculuğu
iddialara göre PKK'ye yardım etmesi.

kabul etmemesi ya da

* Komşu köylerin korucu olması nedeniyle, iki ateş arasında kalma
korkusu.
* Faili meçhul cinayetler, kaçırma olayları, yargısız infazlar, "meçhul
kişilerin tehditle para toplaması, sürekli askeri operasyonların olması", işkence
korkusu, (Yeşilyurttaki dışkı yedirme örneği gibi...),
gözaltına alınma ve
tutuklanma korkusu.
* Yaylaların yasak veya korku nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi.
* Tarımla uğraşmanın, çalışma güvenliğinin olmaması veya sağlanmaması.
* Can güvenliği nedeniyle eğitim, sağlık, ulaşım gibi temel hizmetlerin
olmaması veya sağlanmaması.
. -
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- 153* PKK'ye gideceği iddasıyla gıda ambargosunun uygulanması. (Oysa
Anadolu'nun birçok yerinde hasat sonrası temel gıdalar toptan alınır, erzak
olarak kaldırılır; bu yöntem hem hayat pahalhğına karşı, hem de pratik oluşu
açısından tercih edilir.)
* Özellikle tarım ve hayvancılıktaki
yoksullaşan, ekonomik sıkıntılarının artması.

üretimin

azalmasıyla

giderek

SONUÇLAR
Genel hatlarıyla bu çerçevede göç ettirilen veya kendi iradeleri dışında göç
etmek zorunda kalanların sorunları bölgede kalmamakta, gittikleri her yerde de
devam etmektedir. Her kent giderek bir "Güneydoğu" olmakta, göç olgusu bütün
ülkeyi saran, giderek tedavisi zorlaşan bir hastalık halini almaktadır.
* Yıllardır yeterli istihdam alanı olmayan ve düzenli kent halini alamayan
bölge kentleri büyük problemlerle karşı karşıya kalmıştır. İşsizlik had safhaya
ulaşmış, kahvecilik, seyyar saücılık ve işportacılık genel meslekler olmuştur.
* Eğitim giderek yok olmaktadır. Köylerini terk edenler daha önce asgari
düzeyde göre bildikleri eğitimden artık pek faydalanamamaktadır. Yeni yerleşim
yerlerindeki uyumsuzluk ve belirsizlik eğitimsizliği daha da arttırmaktadır.
Yoksullaşan aileler giderek çocuklarını saloz - kağıt mendil - simit - çerez
satıcılığı, boyacılık gibi işlerde çalıştınrarak ekonomiye katkı sağlamaya
çalışıyorlar. Yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanlar eğitimi umursamaz
duruma gelmişlerdir.
* İnsanlar köylerini terk ettikleri için potansiyel suçlu olarak algılanmakta;
buna bağlı olarak iş aramalarında, günlük yaşamlarında bir çok problemle de
karşı karşıya kalmakta. Bu tür dışlamalar giderek sosyal banşı tehdit etmekte,
göç alan kentlerde ırkçılığı, etnik ayrımcılığı ve söven duyguları artırmaktadır. Bu
tehlike patlamaya hazır serseri mayın gibi ülkeyi dolaşıp tehdit etmektedir.
* Zaten düzenli olmayan kentler, köy boşalmalarıyla daha da
kalabalıklaşmakta ve çarpık kentleşmeye mahkum olmaktadır. Altyapı
yetersizliği, gecekondulaşma ve yaşanan
yoksullukla kentler köy halirii
almaktadır. Köyleşen kentlerden de sermaye ve beyin göçü artmakta ve bu da
sorunları daha da derinleştirmektedir.
* Öteden beri sürgün yeri olarak adlandırılan bölgede, kamu görevlileri iş
başı yapmamak veya bir an önce bölgeyi terk etmek için çeşitli yollara
başvurmaktadır. Beyin göçü ile birlikte kenti olumlu yönde değiştirebilecek
dinamikler giderek yok olmaktadır.
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Bölgedeki olağanüstü koşulların olumsuz etkisi, sağlık hizmetlerinin tüm
basamaklarında
gözlemlenmektedir.
Sağlıklı
yaşam
hakkı
bölgede
unutturulmuşum
Hızla nüfusu artan, altyapı yetersizliği olan kentlerde sağlık en olumsuz
gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sağlığı olumsuz yönde etkiliyen başlıca nedenler şunlardır;
* Aynı hanede iki - üç ailenin yaşaması,
* Yaşanan şiddete bağlı olarak gelişen ruhsal bozukluklar,'
* İyi beslenememe,
* Isınamama,
* Temizlik koşullarına tam uyulmaması,
* İçme suyunun yetersiz ve pis olması,
* Atık suların düzensiz tahliye edilmesi,
* Katı atıkların rastgele atılması.
Bütün bu nedenler var olan sağlıksız koşulları daha da arttırarak
hastalıklara yol açmaktadır. I İnsanlar sağlık kuruluşlarına başvurup muayene
olsa bile, yoksulluk nedeniyle ilaçlarını alamamaktadır. Özellikle bulaşıcı
hastalıklarda tedavinin yeterli olmaması bu hastalıkların
taşıyıcılığını
artırmaktadır.
t
Göç alan kentlerde kısa sürede ortaya çıkan aşın nüfus artışı, işsizlik,
yoksulluk ve olumsuz çevre j koşullan yakın bir gelecekte salgın hastalıkların
patlak vermesine neden olabilecektir.
Bu bilgiler ışığında Diyarbakır'daki sağlık düzeyini irdelemeye çalışalım.
DİYARBAKIR'DA SAĞLIK
1990 nüfus sayımına göre 380 bin civarında saptanan kent nüfusu son beş
yılda 1 milyonu aşmış durumdadır. Bu artışın nedeni, Diyarbakır'da yeni
istihdam alanlarının açılması değil, bölgede yaşanan olayların getirdiği yoğun
göçtür.
* Olağanüstü hal bölgesinin yönetim merkezi olan Diyarbakır'da olağanüstü
sağlık çalışmaları yapılmamakta ve olağanüstü sağlık önlemleri alınmamaktadır.
* Diyarbakır'a yönelik göçler nedeniyle, nüfus kontrolden çıkmıştır.
* Birinci basamak sağlık kuruluşları (sağlık evi - sağlık ocağı - dispanserler)
hizmet verdiği nüfusa hakim olamamakta, risk altındaki nüfusun sorunlarını
saptayamamakta ve hizmetle ilgili değerlendirmeleri yapamamaktadır.
*" Son beş yılda sağlıkla ilgili veriler düzenli toplanmamakta ve s a h a
çalışması yapılmamaktadır. Bölgedeki veriler ülke geneline göre olumsuz
olmasına rağmen, gerçekleri tam anlamıyla yansıtmamaktadır.
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* Sağlık personelinin, Türkiye'nin bir çok yerinde olduğu gibi, kent
merkezine yığıldığı, ilçelerin ve kırsal kesimin yavaş yavaş boşaldığı
görülmektedir.
* Bölgede kent merkezine doğru yaşanan yoğun sağlık personeli
hareketliliği, hizmet sunumunu olumsuz etkilemekte, bölgeden ayrılma isteği
giderek artmaktadır.
* Sağlık ocağı sayısı nüfusa oranla son derece yetersizdir. Var olanlar ise,
hizmet sunumunu yetersiz ve olanaksızlıklar içinde vermektedir. Buna bağlı
olai'ak, koruyucu sağlık hizmetleri sunması gereken sağlık ocakları daha çok
poliklinik hizmetleri sunarak asıl hedefini gerçekleştirememektedir.
* Can güvenliği nedeniyle çevredeki acil hastaların merkeze
yetiştirilmesinde geceleri zaman zaman sorunlar yaşanmaktadır.
* Temel sağlık hizmetlerinin çoğu asgari düzeyde verilmekte ve bundan en
çok kadın ve çocuklar etkilenmektedir.
* Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü 1995 sağlık istatistiklerine göre
Diyarbakır'da 112 binalı sağlık evi ile 67 sağlık ocağı bulunmaktadır.
112 sağlık evinden sadece 15 tanesi faal durumdadır; 97 sağlık evinde
personel yetersizliği veya güvenlik nedeniyle kapalıdır.
67 Sağlık ocağından 15 tanesi aynı nedenlerle kapalıdır.
Bunlar ;
Kulp - Ağaçlı
Kulp - Hamzalı
Kulp - Bayır
Lice - Savat
Lice - Çeper

Lice - Yaprak
Silvan - Bayrambaşı
Silvan - Çatakköprü
Silvan - Yolarası
Silvan - Yuva

Bismil - Çöltepe
Ergani - Kesentaş
Hani - Kuyular
Dicle - Döver
Dicle - Kocalan

Sağlık ocaklarıdır. Diğer sağlık ocaklarının bir., çoğunda da personel
yetersizliği nedeniyle yeterince hizmet verilememektedir.
* İlçelerde koruyucu sağlık hizmetleri (aşılama, bebek, gebe takibi v.b.) için
köylere yapılacak geziler tümüyle izine bağlıdır. İlçe yöneticileri güvenlik
nedeniyle bu uygulamayı yapmaktadır. Bu nedenle çoğu kez koruyucu sağlık
hizmetleri yapılamamaktadır. Aşılama oranlan aşağıdaki tablo ve grafikten
anlaşılacağı gibi her yıl düşmektedir.
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Dağılımı
YILLAR

DBT I

DBT II

1990

%88

%77

1991

%86

%72

1992

%74

%57

1993

.

.

DBT III

Kızamık

BCG

%68

%58

%32

%66 .

%57

%28

%54

%52

%24

%61

%49

%39

%42

%30

1994

%44

%38

%34

%29

%29

1995

%35

%25

%21

%26

%20

Grafik 1: Diyarbakır İli Kızamık Aşılama Oranlarının Yıllara Göre Dağuımı (1990-1995)
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* Kaynak: Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Verileri
Grafik 2: Diyarbakır İli DBT I Aşılama Oranlarının Yıllara Göre Dağılımı (1990 - 1995)

Yıllar

* Kavnak: Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Verileri
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı : 532)

-157* Bütün güneydoğu illerinde olduğu gibi, Diyarbakır'da da bebek - çocuk
ölümleri ülkenin öteki kesimlerine göre oldukça yüksektir. 1990 verilerine göre
Türkiye genelinde canlı doğan her bin bebekten 60'ı ilk bir yıl içinde ölürken,
Diyarbakır'da bu sayı binde 87'dir. Son beş yıldaki olumsuzluklar dikkate
alındığında bunun daha da arttığı gözlemlenmektedir.
* Çocuklarda beslenme yetersizliğine bağlı olarak boy - kilo oranlan
olumsuzdur.
* Ana sağlığı açısından sorun vahimdir. Bölgede yüksek olan doğumların
%70'i sağlık personelinin yardımı olmadan yapılmaktadır. .Türkiye genelindeki
sağlık personeli yardımı olmaksızın yapılan doğumların oranı ise %15 tir.
* Sağlık çalışanlarının tıp bilgisini her koşulda cinsiyet, ırk, ulus, din,
politik düşünce yâ da benzeri farklılıklara bakmaksızın tüm insanların hizmetine
sunması için tarafsız ve güvenli koşullarda çalışması gerekmektedir. Fakat
bölgede sağlık personeli b u ilkeler ışığında çalıştığında kimi zaman çeşitli
zorluklarla karşılaşarak mağdur olmaktadır. Bunlar faili meçhul cinayetler,
sürgünler, gözaltına alınmalar, tutuklanmalar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu
durumda sağlık personelinin çalışma koşullan da güçleşmekte ve bölgeden
ayrılmaları için bir neden olabilmektedir.
* Bölgedeki sağlık çalışanları ekonomik bakımdan da diğer bölgelere
nazaran daha avantajlı durumda değildir.
* Sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlannın, bireylerle iletişim kurabilmesi
önemlidir. Sağlıklı ve nitelikli hizmet için gerekli olan iletişim, karşılıklı güven
ortamı da sağlar. Oysa sağlık çalışanları, hastalarının çoğunlukla Türkçe ve
kendilerinin de Kürtçe bilmemesi nedeniyle yeterli derecede yararlı olamadıkları
kanısındadır. Bu özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinde güçlüklere neden
olmaktadır. (Aşılama, gebe, bebek eğitimi ve takibi gibi.)
* İlçelerde bulunan hastanelerin çoğunda uzman hekim bulunmamakta,
yataklı tedavi hizmeti gerektiği durumlarda d a h a çok ayakta tedavi hizmetleri
vermektedir. Bir kısım ilçe devlet hastaneleri ise kapalıdır. (Örneğin Lice Devlet
Hastanesi)
11 çevresinde vektör (sivrisinek, karasinek v.b.) mücadelesi yapılmadığı için
sıtma Diyarbakır'da olağan hale gelmiştir. 1994 yılında tüm Türkiye'de görülen
sıtma vakalarının %37'si Diyarbakır'da, %73'i bölgede (Diyarbakır-Mardin-SiirtBatman-Şırnak) saptanmıştır.
Çöp biriktirme yerlerinin uygunsuzluğu, kaçak et kesim yerleri, sayılan 1500
civarında olan ahırlar, gübrelikler, eski çöp toplama merkezi, kanalizasyon
şebekesinin olmadığı yerlerde açıkta akan atık sular vektör kaynaklan
oluşturmaktadır. Kent merkezinde mevsimin ısınmasıyla birlikte karasinek ve
sivrisinekler artmaktadır. Mücadele yetersiz yapılmaktadır.
.* İl çevresinde GAP'la birlikte bilinçsizce yapılan sulu tarım, buna yönelik
sağlık eğitimi ve sıtma mücadelesinin yapılmaması da sıtmanın artmasına neden
olmuştur.
* Yaşanan olaylara bağlı olarak güvenlik nedeniyle yeterli personel ve
lojistik
desteğin sağlanmaması
son yıllarda
vektör mücadelesinin
yapılamamasına yol açmıştır.
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- 158* Her yıl giderek artan sıtmaya karşı bir önlem paketi düşünülmediği gibi,
kimi zaman tedavisinde kullanılan ilaç dahi bulunmamaktadır. Üstelik bu ilaç
Türkiye'de yalnızca Sağlık Bakanlığın'ca getirilmektedir.
* Bilinçli tedavi görmeyen hastalar şikayetleri geçince ilacını kesmekte*
taşıyıcı olarak yaşamaktadır. Göçle birlikte
bu taşıyıcılar tüm ülkeye
yayılmaktadır.

Tablo 2: Türkiye Geneli ve Diyarbakır İlindeki Sıtma Olgularının Yıllara Göre Dağılımı

1990
Diyarbakır 1184
Türkiye
9680

1991
1879
12218

1992
4168
18674

1993
15698
47210

1994
32263
84345

Kaynak: DİE 1993 İstatistik Yıllığı:, izmir Sıtma Savaş Derneği Anofel Yayını.

Grafik 3: Diyarbakır İlindeki Sıtma Olgularının Yıllara Göre Dağılımı

Kaynak: Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Verileri.
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159Grafik 4: Türkiye Genel ve Diyarbakır İlindeki Sıtma Olgularının Yıllara Göre Dağılımı
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0 Diyarbakır
m Türkiye
Kaynak:

Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri (1993),
İzmir Sıtma Savaş Demeği Anofel Yayını,
DlE 1993 Türkiye İstatistik yıllığı

Tablo 3 : Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bazı İllerle Türkiye Genelindeki Sıtma
Olgularının Yıllara Göre Dağılımı

İLLER

1992

1993

1994

Diyarbakır

4168 ^

15698

31263

Mardin

1003

2292

2664

Siirt

501

1181

2716

Batman

1278

8198

17861

Şırnak*

?

4684

4747

Ara Toplam

6950

32053

.53501

Türkiye Geneli

18676

47210

84345

Kaynak:

Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri (1993),
İzmir Sıtma Savaş Demeği Anofel Yayını,
DlE 1993 Türkiye İstatistik Yıllığı
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Grafik 5: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bazı İllerdeki Sıtma Olgularının Türkiye
Genelindeki Sıtma Olgularına Oranı (1994)

Kaynak: İzmir Sıtma Savaş Demeği Anofel Yayını
Tablo 4: Türkiye Genel ve Diyarbakır İlindeki Brusellos Olgularının yıllara Göre
1990

1991

Diyarbakır

1202

940

Türkiye

5003

4688

1992

1993

1994

1103

1100

1068

6197

6795

..?

Dağılımı

Kaynak: Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Verileri, Türkiyede Bulaşıcı
Hastalıklar TTB 1996
Grafik 6: Diyarbakır İlindeki Brusellos Olgularının Türkiye Genelindeki Olgularına
Oranı
' •. .

1990
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Diyarbakır'da tüketilen süt va süt ürünlerinin hemen hepsi pastörize
edilmemiştir. Bu nedenle özellikle taze peyııir ciddi bir Burusellozis hastalığı
tehlikesi yaratmaktadır.
Grafik 7: Diyarbakır İlindeki Brusellos Olgularının yıllara Göre Dağılımı
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Kaynak: Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Verileri

. Diyarbakır'daki altyapı yetersizliği ve özellikle su sorunu bulaşıcı
hastalıkların artışına neden olmaktadır. Su sorununun temel nedenleri şunlardır:
* Diyarbakır'da su şebekesi oldukça eski olup %40 - 50 oranında bir su
kaybı söz konusudur. Yeterli olmamakla birlikte ana depolarda yapılan klorlama
işlemi, suyun dinlendirilmeden kent şebekesine verilmesi nedeniyle sağlıklı
olmaktan uzaktır.
*' Özellikle suriçi bölgesinde suya bazen kanalizasyon karışmakta ve
şebekenin karmaşıklığı nedeniyle karışmanın yerlerinin tespiti çok zor
olmaktadır. Yağışlardan sonra suların kirliliği artmaktadır.
* Diyarbakır'da en önemli sağlık sorunu su miktarı yetersizliğidir. Sağlanan
suyun toplam debisi 900 lt/sn'dir. Oysa gereksinim 3000 İt/sn olarak
hesaplanmaktadır.
* Atık suların toplama sistemi yetesizdir. Kollektör kanallar yetersiz ve
işlemez hale gelmiştir. Kimi zaman patlamalara neden olmaktadır. Kanalizasyon
sistemi sonunda herhangi bir arıtım tesisi yoktur, atıklar doğrudan Dicle Nehrine
verilmektedir. Dicle Nehri çevresindeki bahçelerin sulanmasında b u sular
kullanılmaktadır.
Tüm
bu
olumsuzlukların' sonuçları
özellikle sindirim ' sistemi
hastalıklarında (parazitoz, ishal, tifo, amipli dizanteri v.b".)°ğözlemlenmektedir.
* Diyarbakır kentinde sindirim sistemi hastalıkları Türkiye'nin" diğer
kentlerine göre daha fazla görülmektedir. En çok rastlanan hastalık çocuk
ishalleridir. Her yıl 15-20 bin ishal vakası görülmekte ve bebek ölümlerinin
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- 162 başlıca nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Tifo ikinci sıklıkta görülen
hastalıktır. 1990'lardaki oranlar üçe katlanmış, 1994 yılında 5000'i aşkın vaka
görülmüştür. Özellikle sağlık ocaklarında hastalık bildirimleri çok aksamaktadır.
Özel hekimler ise hiç ihbarda bulunmamaktadır. Bildirimlerdeki aksaklıklar göz
önüne alındığında, gerçek rakamın resmi sayıların birkaç misli olması
beklenmelidir. Diğer sık rastlanan bir hastalık amipli dizanteridir. 1990'da 1000
vaka görülmüşken, 1994'te bu sayı 3000 vakaya yükselmiştir. Kolerayada tek tük
rastlanmaktadır. Bu durum sindirim sistemi hastalıklarının Diyarbakır'da
yerleşik (endemik) olduğunu ve gittikçe artarak bir salgın riski yarattığını
göstermektdir. Sindirim sistemi hastalıkları öncelikle ev içi temas, su ve mikroplu
sebzelerle yayılmaktadırlar. Koleranın az görülmesi, bir patlamanın bulunmaması
Diyarbakır'daki sindirim sistemi hastalıklarının başlıca yayılma nedeninin şu a n
için su kirliliği olamadığını, çiğ yenen sebzeler ve su yetersizliğine bağlı kişisel
temizlik koşullarının bozukluğunun d a h a hakim olduğunu düşündüroektedir.
Ancak b u yaygın hastalık ortamının üzerine susuzluğun eklenmesi salgın riski
doğurmaktadır.
* Yukarıda verilen hastalık istatistikleri tüm Diyarbakır ilini içermektedir.
Vakaların ne kadarının nerelerde görüldüğü bilinmemekle beraber yaklaşık %
80'inin Diyarbakır kenti içinde olduğu tahmin edilmektedir. Diyarbakır kenti
içindeki dağılım ise bilinmemektedir.
* Sindirim sistemi hastalıkları sadece Diyarbakır'ın sorunu değildir.
Hastalar ve taşıyıcılar buradan Türkiye'nin her yerine dağılabilmekte ve oralarda
da salgın odaklan oluşturabilmektedir.
* Bulaşıcı hastalıklarda cinsiyet ayrımı görülmemektedir. Yaş dağılımı
bakımından % 78'inin ishallerin beklendiği gibi, 0-4 yaş grubunda olduğu
. saplanmıştır. Tifo ise 5-24 yaş grubunda sık görülmektedir, lleriki yaşlarda
insanların belli bir direnç kazandığı düşünülmektedir.
* Köylerini terk edip Diyarbakır'a yerleşenlerin sosyal güvencesi olmadığı
için ilaç alımında büyük sorunlar yaşanmakatadır. İnsanlar ilaçların bir kısmını
(ucuz olanlarını) alabilmekte, ya da hiç alamamaktadır. Bu nedenle bulaşıcı
hastalık taşıyıcı sayısı giderek artmaktadır.
* Bu hastalıklar iyi tedavi edilseler bile belli bir oranda taşıyıcı bırakırlar.
Taşıyıcılar sağlam görünüp mikrop yayan insanlardır. Kaldı ki Diyarbakır'da
sindirim sistemi hastalıklarının usulüne uygun tedavileri çeşitli nedenlerle
aksamaktadır. Böylece bir taşıyıcı havuzunun oluşması hastalıkların toplum
içinden kaybolmalarını güçleştirmekte, bir salgın riskini gündemde tutmaktadır.
Tablo 5: Türkiye Geneli ve Diyarbakır İlindeki Amipli Dizanteri Olgularının Yıllara
Göre Dağılımı

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Diyarbakır

1023

1499

2043

2660

3064.

4005

Türkiye

5256

6743

8493

?

?

?

Kaynak: Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Verileri, Türkiye'de Bulaşıcı Hastalıklar
TTB 1996
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Kaynak: Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Verileri
Tablo 6: Türkiye Geneli ve Diyarbakır İlindeki Tifo Oranlarının Yıllara Göre Dağıbmı
1990

1991

1992

1993

1994

Diyarbakır

2905

3369

2641

5843

5105

Türkiye

10052

10001

11402

14.347

?

Kaynak: Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Verileri, Türkiye'de Bulaşıcı Hastalıklar
TTB 1996
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Graflk 9: Diyarbakır İlindeki
Amipli Dizanteri Olgularının
Türkiye Olgularına Oranı (1992)

D Diyarbakır
•D Türkiye

Grafik 11: Diyarbakır İlindeki Tifo Olgularının Yıllara Göre Dağılımı
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Kaymık:Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Verileri

Bölgede yaşayanlarda psikolojik bozukluklar da artmıştır. Bu konuda
bilimsel bir çalışma olmamasına rağmen, gözlemler bunu doğrulamaktadır. 1979
yılından beri farklı yönetimlerle yönetilen bölgedeki şiddet ortamında (çatışmalar,
faili meçhul cinayetler, kaçırılmalar, gözaltına alınmalar, işkenceler,.
tutuklanmalar, köy boşaltmalar, güvenlik operasyonları v.b.) yaşayanların ruhsal
durumu bozulmaktadır.
Son dönemlerde kampanyalara konu olan T.V.'lerdeki şiddet görüntüleri bu
bölgede yaşayanlar İçin olağan yaşamlarında yaşadıklarından farh değildir.
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Psikosomatik rahatsızlıklar, yani psikolojik kökenli olan ama vücut organlarında
şikayetler şeklinde hastalıklar hekimlerce gözlemlenmektedir. Bölgede yaşayan
yerli halkın dışında bölgede çalışan görevliler ve yakınlarında da aynı şikayetler
görülmektedir. Bu şikayetler; baş ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, kalp
çarpıntısı, terleme, mide yakınmaları, k a n n ağnsı, ishal, kabızlık
gibi
olabilmektedir. Kadınlarda düzensiz adet kanamaları, kimi zaman kendiliğinden
olan düşükler gözlemlenmektedir. Çocuklarda korku, içe kapanıklık, gece altına
işeme gibi şikayetlere sık sık rastlanmaktadır.
Olağandışı
koşullarda yaşayanlarda
ruhsal sorunların
gelişmesi
beklenebilir. Bu, insani bir tepkidir. Olaylardan hemen sonra ilk bir ay içinde
çıkan ve biten sorunlar bir ruhsal hastalık olarak görülmez, olağandışı koşullara
verilen olağan tepkiler kabul edilir ve bozukluk olarak nitelendirilmez.
Olağandışı koşullarda yaşayanlarda ruhsal bozukluklar ilk altı ayda ortaya
çıkabildiği gibi (akut bozukluk), altı aydan sonra, hatta kimi zaman yıllar s o n r a .
(kronik bozukluk) görülebilir.
Genelde olağandışı koşullarda gelişen stres bozukluklarında, kabuslar,
bellek bozuklukları, alkol - uyuşturucu bağımlılığında artış, öfke, düşmanlık,
huzursuzluk, içe kapanma, panik, ölüm korkusu, duygusal tepkisizlik,
dalgınlık
gibi ruhsal şikayetler ortaya çıkar. Bu tür şikayetler bölgede
yaşayanlarda ve bölge dışına gidenlerde hekimlerce rahatça gözlemlenmektedir.
Sonuç olarak bölgede yaşanan olaylar sağlığı tümüyle bozmuştur. Bu
konuda en kısa zamanda önlem alınmalıdır. Aksi takdirde tüm ülkeyi tehdit
edecek boyuta ulaşacaktır.
Klasik göç olayı genellikle daha gelişmiş bölgelere doğru, belli bir zaman
diliminde gelişir, göç eden topluluğun siyasal - kültürel - toplumsal yönden belirli
ölçüde gelişmesini de sağlar. Bu gelişme eski yerleşim yerlerini, yani (göç ettikleri
yerleri) etkiler. Bugün karşı karşıya olduğumuz olayda klasik göç tamınına uygun
bir yön yoktur veya oldukça zayıftır. Bu nedenle olayı "tehdit olarak tanımlamak
daha uygun düşmektedir.
Bu süreç devam ettiği sürece t ü m ülkeyi dolaşan bir hastalık gibi, kentleri
köyleştirecek, sosyal barışı zedeleyecek, ekonomik kayıpları artıracaktır.
En iyi çözüm insanların göç etmesine (tehcir) neden olan koşulların ortadan
kaldırılmasıdır.
Mayıs 1996
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1994 YILI
Salmonella
Hepatit
Gastro enterit
Sıtma
Genel Poliklinik Sayısı

1467
45
550
40
6844

1996 YILI
Salmonella
Hepatit
Gastro enterit
Sıtma
Genel Poliklinik Sayısı

1365
255
800
30
7817
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1995 YILI
Salmonella
Hepatit
Gastro enterit
Sıtma
Genel Poliklinik Sayısı

1985
231
310
27
8166

1997YILUİLK6AY)
Salonella
1120
Hepatit
255
Gastro enterit
625
Sıtma
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9.7. GÖÇ-DER'İN 7.11.1997 TARİHLİ YAZISI
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TBMM DOĞU VE GÜNEY DOĞU ANADOLU'DAN GÖÇ EDEN
YURTTAŞLARIMIZIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONUNA SUNULMAK ÜZERE
MERSİN BÜYÛKŞEHİR HUDUTLARI DAHİLİNDE GÖÇLE İLGİLİ ARAŞTIRMA:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÖÇ EDEN YURTTAŞLARIMIZIN SORUNLARINI
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Mersin Büyük Şehir Belediyesi sınırları içerisine Türkiye'nin her yöresinden
insanlar göç edip yerleşmiş oldukları halde yoğun olarak Doğu ve özellikle Güney Doğu
Anadolu Bölgesi'nden yoğun bir göç almış bulunmaktadır.
1- Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki her ilden, her ilçeden ve o
bölgede bulunan, köylerin de % 80'inden insanlar göç etmiş bulunmaktadırlar.
Mersin merkez ilçe nüfusun % 90'ı göç edenlerden oluşuyor. Bu % 90'ın % 70'i
Doğu ve Güney Doğu Anadolu'dan gelen göçü kapsar.
2- Mersin nüfusunun bir milyonu aştığını hesaplarsak Doğu'dan göç edenlerin
nüfusu 600 bin olduğunu, bunu beş nüfuslu ailelere bölersek takriben 125 bin hane
oluşturduğunu tahmin edebiliyoruz. Bunlardan da % 80'i yardıma muhtaç kenar semtlerde
yerleşmiş olduklarını varsayıyoruz.
3- Bunların yoğun olarak yerleştikleri mahalleler şunlardır:
Karacailyas- Karaduvar, Çay, Çilek, özgürlük, Yeni Pazar, Hal, Şevket Sümer,
Gündoğdu, Güneş, Siteler, Mithat paşa, Selçuklar, Selen, Güneykent, Halkkent,
Çağdaşkent, Tozkoparan, Toroslar, Sağlık, Osmaniye, Akbelen, turunçlu, Demirtaş, Mithat
Toroğlu, Hürriyet, Yumuk Tepe, Turgut Reis, Alsancak, Cumhuriyet, Göçmen, Menteş,
Akkent, Portakal Mah. vs.
4- Bu günkü yaşam standartları hiç de geldikleri; Siirt, Diyarbakır, Muş, Bitlis,
Şırnak, Mardin ve Hakkari'den farkları yoktur. Bunlar göç edip geldiklerinde tek Allanın kulu
( Vali, Belediye Başkanları, Milletvekilleri veya Başkanlardan her hangi biri) gelip, "neden
geldiniz? Sorunlarınız nedir? Size nasıl yardımcı olabiliriz?" diyen olmadı.
Bunlar bulundukları veya sığınabildikleri yerleşim yerlerinde kendilerini yalnız,
sahipsiz ve desteksiz hissediyorlar. Adeta kendilerini duvarın arkasına bırakılmış
hissediyorlar.
Zoraki göçe maruz kalanlar bir sürü sıkıntı ile başbaşa yaşamak zorunda
kalıyorlar. Bunlar:
a) Yaşadıkları mahallelerin alt yapı yetersizliği-yol-su, kanalizasyon, temizlik,
sağlık, ve elektrik vs.
b) İşsizlik, iş olsa da son derece ucuz iş potansiyeli...( Şuanda evinde çıkış ve
girişi hasaplarsak günde 16 saat narenciye bahçesinde sigortasız ve her hangi bir iş
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işçinin eline 1100 000 ti. geçiyor.)
c) Sosyal ve psikolojik sorunlar... Bence en önemli konu da budur.
Memleketinde varlık içerisinde iş ve güç sahibi olan insanlar hazırlıksız, aniden zoraki göçe
maruz kalan şahıslar, yoksulluk ve işsizlik bir ortama düştüklerinde kendine göre onursuz
bir işte çalışıp, onursuzlaşınca bunalıma girip kişiliksizleşip bayağı bir seviyeye düşüyorlar.
Bundan dolayı mal-servet edindirme hırsı gözünü boyayıp fazla kazanmak için her işe
girişiyorlar. Bundan dolayı evvelden yaşamış olduğu aşiret yaşamı ve mertlik ahlakından
yoksun kalınca büyük bir ahlaksızlık dejenerasyonuna maruz kalıyorlar.
Göç edenler büyük şehirlerde gettolar meydana getirdikleri için yerel mülki
birimler onlara potansiyel suçlu veya her an suç işleyebilecek bir kitle gözüyle onları
gözettikleri için onlar da tedirgin, korkak her an baskıya uğrayacak bir yaşam sürdürüyorlar.
Yukarıda anlattığımızla beraber dil bilmeme ve medeni cesarete sahip olmama
bunun cabası. Bü denli bir yaşama sahip olan göç edenler dara düştüklerinde baş
vurabilecek veya sığınıp da hakkını araya bilecek, kendisine yardımcı olabilecek ne bir
şahıs ne de bir kuruma sahip olduklarından dolayıdır ki 1990 yılından itibaren Türkiye'de ilk
defa iç göçle ilgili Mersin'e Göç Edenler Demeği'ni kurdular.
Bu dernek yukarıda saydığımız sıkıntılarda göç edenlere yardımcı oluyor. Göç
edenler için baş vurup sığına bilecekleri tek merkezdir. Demek de şunu amaçlamaktadır:
Göç etmiş olanların problemlerini araştırmak, ortaya çıkarmak, tartışmak ve
çözümlemektir. İnsanca bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olmaktır, bu çalışmalarda
umulan, insanların kendi içlerinde anlaşarak birleşmeleri ve sorunlarını daha geniş kitlelere
duyurarak destek görmelerini sağlamaktır. Bununla beraber; göç edenleri tanıştırmak,
kaynaştırmak, ekonomik ve toplumsal sorunlar karşısında yardımlaşma ve dayanışmayı
sağlamaktır.
Bu kişilerin, sağlık, eğitim, işsizlik, hukuksal, sanatsal gibi sosyal ve ekonomik
sorunlarının çözümünde yardımcı olamak, yol göstermektir.
Göç edenlerin sıkıntılarını ve mutluluklarını paylaşmak suretiyle, insanca ve
medenice bir yaşam kurmalarına yardımcı olmak, yol göstermektir. Bu sorunların çözümü
için ilgili kurumlar nezdinde çalışmalar yapmak, araştırmalar yapmak ve bu hususta da
kamu oyunu aydınlatıp harekete geçirmektir.
Dernek bu konuda detaylı bir çalışma kurulu kurmak için yerel birimlerle beraber çok
amaçlı bir Toplu Hizmet Merkezi kurmaktadır.
,r
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9.8. TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞININ KOMİSYONA SUNDUĞU
YAZI VE EKİ YAZI
TUNCELİ İLİNİN SORUNLARI
1. Köylerin Durumu: 1994 yılında terör olaylarının artması sonucu merkeze bağlı köylerin %
70'inin şu veya bu şekilde köylerinden terk ettirilmeye bırakılması sonucu Tunceli şehir merkezi
ne yerleştirilmeye mecbur bırakılmıştır. Şehir merkezindeki bu insanlar zor ekonomik koşullarda
kalması sağlık, eğitim, konut gibi zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bunların her türlü istihdamı
belediyeye ve Sosyal Yardımlaşma Vakfının yardım ve desteğine ihtiyaç duymak zorunda bırakıl
mıştır. Kent merkezi nüfusu 1990 nüfus sayımına göre 24 400 iken, 1997 yılı itibariyle yaklaşık 40
000'i aşmış bulunmaktadır. Belediyenin ekonomik durumunun da yetersizliği nedeniyle bu insan
lara yardım etme imkânı bulunmamaktadır. Bu nedenlerle;
Çözüm : a) Köylerinden göç ettirilen köylülerin güvenlikleri sağlanarak en acil şekilde köy
lerine geri gönderilmeleri.
b) Köylerine geri gönderildiğinde parasal desteğin yapılması, evlerinin onarılması, kredi im
kânları sağlanarak hayvancılığa yönlendirilmeleri, devletin diğer imkânlarının bu köylere yönelik
sağlanması. (Yol, eletrik gibi)
c) Köylülerin köylerine geri gönderilme imkânları yoksa şehir merkezinde belediyemizce
projesi yapılıp Toplu Konut İdaresine sunulan konutların yapılarak hak sahiplerine verilmesi, bu ai
lelere ekonomik destek bakımından belediye paylarının artırım yapılarak belediyenin ekonomik
yönde güçlendirilmesi sağlanmalı ve işsizlik sigortası ile sağlık sorunları güvence altına alınmalıdır.
d) Bu ailelerin tümünün çocuklarının eğitim hakları devletin güvencesi altına alınmalı ve ya
tılı bölge okullarına tüm çocuklar yerleştirilmeli.
2. İşsizliğin Çözümü : Göç ettirilen tüm köylülerin lise mezunu ve üniversite mezunu olan
gençlerin şu anda boş bulunan 1 600 kişilik devlet memurları kadrolarının verilerek iş imkânı ve
rilmesi sağlanmalıdır. (Tunceli il ve ilçe merkezlerinde). - • '
. 3. Güvenlik ve Gıda Ambargosu : Tunceli-Elazığ, Tunceli-Erzincan karayolları sürekli ulaşı
ma açık tutulmalı, Tunceli-Ovacık, Nazmiye, Pülümür, Pertek karayollarının hizmete açılması.
1994 yılından bu yana uygulanmakta olan ve halen devam eden gıda ambargosunun uygulanmasıda derhal kaldırılması, dışardan görev yapıp Tunceli'ye tayin isteyen Tunceli'n öğretmen ve me
murların güvenlik soruşturmalarının yapılmaması tamamen kaldırılması OHAL'in Tunceli'de kal
dırılması. 1992 yılında çıkarılan Erzincan afet yasasının 1998 yılının sonuna kadar uzatılması böl
gemiz için iyileştirici bir tetbir olmuştur. Bu yasa süresinin 5 yıl uzatılması önem arz etmektedir.
Kısaca bölgemizde ekonomik olağanüstü hal ilân edilmelidir arz ederim.
Mazlum Arslan
Tunceli
Belediye Başkanı
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKAMINA
TUNCELİ
İlçemizde 1994 yılı sonbaharında meydana gelen köy yakmaları ile faili meçhul cinayetlerden
ötürü Bilekli, Boydaş, Karaçavuş, Kurukaymak, Yüceldi, Kalecik ve Esenevler Köyleri tamamen,
Beşelma, Dalören, Taşıtlı (Ağırbaşak, Gözlek, Kızılmezra mezraları tamamen), Sarısaltık (Akören
mezrası tamamen), Uzundal, Karaca Köyleri % 80 oranında boşalmıştır. Tamamen ve kısmen bo
şalan köylerimizin durumuna 30 Kasım 1997 tarihinde yapılacak genel nüfus sayımı sonuçları ör
nek teşkil edecektir.
Yukarıda adları yazılı köyler halkından; Müslüm Aydın, Hasan Çiçek, Aslan Yıldız, Mehmet
Akgül, Müslüm Kavut, Derman Gülmez ve İbrahim Gencer adlı vatandaşlarımız kayıp olmuş bu
güne kadar akibetlerinden haber alınamamıştır.
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Yukarıda adları yazılı köylerimizden yaklaşık 400 aile köylerinden göç etmek zorunda kalmış,
ekonomik durumları başka illere nakletmeye müsait olarak yoğunluk olarak İstanbul, Bursa, İzmir,
Aydın, Adana, Mersin, Kayseri, Malatya ve Elazığ İllerine nakletmişlerdir.
İlçemiz merkezinde ikâmet eden ailelerden; 8 aile belediye düğün salonuna
aile inşaat
durumunda olan belediye misafirhane binasına, 4 aile sağlık ocağı garajına, 73 aile yakınlarının
yanlarına ve boş olan evler ile boş durumda bulunan onarılarak mecburen oturmaya uygun duru
ma getirilen ahır ve samanlıklara yerleşmişlerdir. 1995 ve 1996 yıllarında bu ailelerden 40 aile yi
ne başka illere göçmüşlerdir.
Belediye Başkanlığımız 1994 yılından beri köylerinden göç ederek ilçe merkezinde kalan ai
leler yakacak ve tedavi giderleri ile gıda ve giyecek yardımını kesintisiz yapmıştır. Kirada oturan
ların kira giderleri ile elektrik bedelleri ödenmiş, belediyemizin bütün hizmetlerinden ücretsiz ya
rarlandırılmalardır.
Gelir kaynakları sınırlı olan belediyemiz için ciddi bir külfet olmasına rağmen insana verdiği
miz değer anlayışı ile yardımlarımız devam edecektir. Ancak bir gerçeğin altını çizerek belirtmek
istiyorum. Belediyemizce yapılan yardımlar yetersiz olup, bu vatandaşlarımızın içinde bulunduk
ları yaşam koşulları toplumsal bir yaraya dönüşmüştür. Sosyal hukuk devleti anlayışı içinde köklü
tedbirler alınamazsa başlayan kişilik çözümlenmesi ileride telafisi zor sonuçlar doğuracaktır.
Durumu ilgililere iletilmesi ile çözüm yollarının bulunması yönünde gayretlerinizi bekler, say
gılar sunarım.
6.11.1997
Celal Doğan
Hozat Belediye Başkanı

DM PUSULASI
EVRAKIN
Sıra No.

Tarih ve Savısı

Parça Adedi

Özü

1

Muhtelif Tarihli

355

Komisyon Toplantı Tutanakları

1 Sırada Kayıtlı 355 Parçadan İbarettir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR
İHD
Habitat II (Alternatif Rapor)
Mazlum-Der
1995 Göç
TİHV
1994 Düşünce Özgürlüğü ve Göç
TMMOB
1995 Türkiye İnsan Hakları Raporu
TMMOB
1996 Bölgenin Zorunlu Göçten Kaynaklanan Toplumsal Sorunların Diyarbakır
Kenti Ölçeğinde Araştırılması
TOBB
1995 Doğu Sorunu Teşhisler ve Tespitler Stratejik Araştırmalar Dizisi: 1
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