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13    Hendek döneminde Nusaybin'de yaptığı konuşma 

 

Sn Demirtaş’ın, hendek döneminde, 12 Eylül 2015 tarihinde, bir dizi ilçede düzenlenen mitinglerden biri 

olan Nusaybin ilçesi mitingdeki konuşmasından bölümler aşağıda sunulmuştur. 

 

(…) 

Bizler bütün seçilmişler, Halkların Demokratik Partisinin bütün seçilmişleri, 80 kişilik meclis 

grubumuzla, il ilçe teşkilatlarımızla eğer halkın huzuruna barış adına çıktıysak, akan kanı durdurma, 

konuşan silahları durdurma adına çıktıysak bunu başarmak için elimizde ne güç varsa sonuna kadar 

kullanacağız. 

(…) 

Halkın huzuru bizim için her şeyden kıymetlidir. Hele hele bu günlerde, hele hele her gün cenazelerin 

kalktığı, gencecik bedenlerin tabutlarda ülkenin dört bir yanına gittiği bu günlerde, mevzu başkanlık 

değil, mevzu demokrasi ve barıştır. Onunda teminatı bizler değil sizlersiniz, halktır halk. Halk istediği 

zaman barıştan hiç kimse kaçamaz. Biz bu nedenle yollardayız, bu nedenle bir barış yürüyüşü 

başlattık. Silahlar konuşmadan da bizler siyasetçiler olarak konuşarak sorunlarımızı çözebiliriz demek 

için yollara düştük. Elbette sorunlarımız var. Sorunlarımız yığınla. Yüzyıllık birikmiş dertlerimiz, 

acılarımız var. Ama bizler bunları siyasetle çözebilecek güce, iradeye sahibiz. Elbette hükümet, elbette 

devleti yönetenler bir şekilde şiddet politikasından bugün medet umuyor olabilirler. Ama denenmiş 

ve iflas etmiş, denenmiş ve çaresizlikle sonuçlanmış bu politikalardan ne kadar hızlı vazgeçerlerse 

bütün ülke için, bütün halkımız için o kadar iyi olur. Biz doğru yolu göstermek için yollardayız. “Çözüm 

siyasettedir” demek için yollardayız. “Çözüm masadadır, çözüm müzakerededir” demek için 

yollardayız. 

(…) 

Savaş politikaları kesinlikle çözülecek ve bir kez daha çözüm masası kurulacak. İstiyoruz ki bu konuda 

gecikme olmasın. 

(…) 

Yarın değil bugün, önümüzdeki saatlerde değil bu dakikada olsun istiyoruz. Çünkü her saat, her gün, 

her hafta yeni canlar yitip gidiyor ve bu insanlar, bu gencecik insanlar ağaçta yetişmiyor. Her biri 

anaların evladıdır, her biri ana babanın canıdır, kanıdır. Savaşı durdurmak her şeyden önce analara, 

kadınlara bizlerin onur borcudur. Her biri evlatlarını bin bir zahmetle yetiştiriyorlar. Yemiyorlar 

yediriyorlar, giymiyorlar giydiriyorlar, içmiyorlar içiriyorlar, o yaşa getiriyorlar. Ya dağda yaşamını 

yitiriyor ya güvenlik gücüdür, askerdir, polistir çatışmalarda yaşamını yitiriyor. Biz cenazeler arasına, 

canlar arasına ayrım koymadan, bütün acıları sahiplenerek, hepsini yüreğimizde hissederek bu 

ölümlerin aslında gereksiz olduğunu konuşarak, çözüm bu kadar yakın ve kolayken, halk barışı bu 

kadar isterken bu gençlerin ölümünü içimize sindiremiyoruz. 

(…) 

Elbette ki bizim gönlümüz demokratik bütün taleplerin barışçıl yol ve yöntemlerle olmasından 

yanadır. Bizler hakkımızı, hukukumuzu savunurken meşruiyet sınırlarının dışına asla çıkmamalıyız. Bu 

hususa dikkat etmemiz lazım. Çünkü savunduğumuz talepler, haksız gayrimeşru talepler değil. Siz 
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Nusaybin belediye başkanını, eş başkanı seçerken, iradenizi ona emanet ederken sizi yönetsin 

istediler. Şimdi kendisi maalesef Sincan cezaevinde. Sizin iradenizle seçilmiş eş başkan, sadece 

halkının taleplerine sahip çıktığı için tutuklanmış durumda. 

(…) 

Bizler Halkların Demokratik Partisinin bütün yöneticileri, bütün seçilmişleri, sesimiz duyulana kadar 

sesimiz, barış çığlıklarımız bir anlam bulana kadar, karşılık bulana kadar, her gün sesimizi yükselterek 

“barış, barış, barış” diye bağırmaya devam edeceğiz. Özgürlüklerimizi, haklarımızı, sahip olmamız 

gerekip de elimizden zorla alınan, gasp edilen her şeyi bizler siyasetle kazanabiliriz. Buna inandığımız 

için HDP’deyiz. Bu gücümüzün olduğuna inandığımız için HDP’deyiz. Biz AKP’yle, devletin yanlış 

politikalarıyla baş edebilecek güçteyiz. Tek bir gencimizin silah tutmasına gerek yok. Canını ortaya 

koymasına gerek yok. Siz gereğinden fazla öldünüz. Gereğinden fazla acı, zulüm çektiniz. Burada 

demokrasi ve özgürlük mücadelesinde görev bizimdir, görev seçilmişlerindir. Biz sizin hakkınızı, 

hukukunuzu her yerde korkusuzca savunacağız. 

(…) 

Nusaybin esnafı, Nusaybin gençliği, Nusaybin’in kadınları, Nusaybin’in ticaret erbabı, her biriniz, 

çiftçisi, öğrencisi fedakarlık yapılması gerektiği her zaman en büyük fedakarlıkları yaptınız. 

Özgürlüğünüz için bedel ödenmesi gerektiği zaman gözünüzü budaktan sakınmadınız ama biz “yeter” 

diyoruz artık. Çektikleriniz yeter bu yolun artık özgürlüğe doğru açılması için son bir hamleyle barış 

mücadelesini yükseltelim, hem ateşkesi sağlayalım, hem müzakere masasına dönüşü sağlayalım. 

 

 

 


