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20- Sn Demirtaş'ın, “yoktur” denilen şiddet karşıtı açıklamaları ve barış mesajları 

 

Sn Demirtaş’ın şiddet karşıtı barış mesajlarını içeren sayısız konuşma ve açıklamalarının  

bir bölümü aşağıda sunulmuştur. 

 

19 Haziran 2012  

Meclis’te yaptığı konuşmada: 

 

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, barış ve müzakere çağırısını yinelerken operasyonların durmasını 

ve PKK'nin de tüm silahlı eylemlere son vermesini istedi. 

"Bu savaş bitmelidir" diyen Demirtaş, "Bu savaş bitirilmeli. Gençlerimizin birbirini öldürmesine seyirci 

kalınmamalıdır. Allah'ını seven artık bu ateşe bir damla su döksün. Müzakereyi, konuşularak çözmeyi 

ihanet sayanlar da ölümlerden sorumludur. Anaların gözyaşını dindirmek için bu savaşı durdurmak 

dışında bir yol yoktur. Barışı daha fazla savunmak zorunda olduğumuz dönemdeyiz. Yaşamını 

yitirenlere başsağlığı diliyorum" diye konuştu. 

https://www.birgun.net/haber/allah-ini-seven-bu-atese-su-doksun-61847 - 

https://archive.fo/wip/l34YN  

 

 

12 Mayıs 2013 

Siirt’in Eruh İlçesinde Düzenlenen Halk Buluşmasında: 

 

"Kürt gençlerinin ellerine silah almasına vesile olan anlayış, zihniyet, aradan geçen bu süre zarfında 

çok sorgulandı, çok tartışıldı ve artık Kürt gençlerinin elinde silahla dağda durması yerine, siyasetin 

konuşulması, sözün öne çıkması gerektiği bir döneme girdik. Şimdi Eruh’ta bu çözüm ve barış 

sürecinin heyecanını yaşıyoruz. Buradaki halkımız da barışın ve çözüm sürecini canı gönülden 

destekliyor. Madem ki halk bu kadar gönülden ve yüksek bir destek sunuyor, artık siyasetçilerin de 

silahın sustuğu yerde, cesaretle konuşabilmesi, çözüm üretebilmesi gerekiyor. Umut ediyorum ki, 

silahların konuşmaya başladığı yer olan Eruh ve Şemdinli gibi yerler, barış sürecinin öncüsü olacaklar, 

barış sürecinin sembolü haline gelecekler. Eruh’ta da, Şemdinli’de de bir potansiyelin olduğunu 

görüyoruz. İnşallah hükümet de bu süreçte önemli dersler çıkarıp, fırsatları halkın demokrasi ve 

özgürlük özlemleri lehine kullanır diye bir beklenti içerisindeyiz." 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/demirtastan-reyhanli-aciklamasi-hukumetin-yanindayiz-

23263778 - https://archive.fo/wip/Juk4E  

 

 

 

 

https://www.birgun.net/haber/allah-ini-seven-bu-atese-su-doksun-61847
https://archive.fo/wip/l34YN
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/demirtastan-reyhanli-aciklamasi-hukumetin-yanindayiz-23263778
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/demirtastan-reyhanli-aciklamasi-hukumetin-yanindayiz-23263778
https://archive.fo/wip/Juk4E


2 
 

11 Nisan 2014 

Ankara ODTÜ’deki bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlarken: 

 

“Silahlar tümden sussun ve bırakılsın diye bir çaba içerisindeyiz. 10 madde müzakere edilsin diye çaba 

içerisindeyiz.” 

https://www.cnnturk.com/haber/turkiye/hdpden-agridaki-catismayla-ilgili-ilk-aciklama - 

https://archive.fo/wip/HQdVf  

 

7 Ekim 2014 

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde katıldığı imc tv canlı yayınında: 

 

Selahattin Demirtaş, Atatürk heykeli ve Türk Bayrağı yakılmasıyla ilgili provokasyon uyarısında 

bulundu. Bir televizyon kanalına konuşan Demirtaş, "Bayrak ve Atatürk büstünü yakanları kınıyorum. 

Bunlar batıdan doğuya destek gelmesin diye yapılan provokasyondur" dedi. 

https://www.haberturk.com/gundem/haber/997394-yapilanlar-provokasyon - 

https://archive.fo/wip/VoO4g  

 

 

9 Ekim 2014 

Diyarbakır’da düzenlenen basın toplantısında: 

 

“Tek bir şiddet eylemine kimse yönlenmemelidir. Protesto hakkını kullanırken şiddet uygulamamalı, 

herkes bu konuda dikkatli davranmalıdır.” 

https://www.sozcu.com.tr/2014/gundem/hdpden-flas-aciklama-618238 - 

https://archive.fo/wip/8lX4z  

 

 

14 Temmuz 2015 

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Eş Başkanı Rebecca Har ile görüşmesinin ardından, 

gazetecilerin sorularını yanıtlarken: 

“Öyle tarihi günlerden geçiyoruz ki sıkılı yumruklarla, sıkılı ellerle birbirine yaklaşma günü değil. 

Herkesin elini de gönlünü de birbirine karşı daha fazla açması lazım. Hiç kimsenin aklına şiddeti 

tırmandırmak, yeniden çatışmalı savaş günlerine dönmek gelmemelidir.”  

http://www.iha.com.tr/ankara-haberleri/demirtas-tarihi-gunlerden-geciyoruz-ankara-1133840 - 

https://archive.fo/wip/OVAbI  

 

 

https://www.cnnturk.com/haber/turkiye/hdpden-agridaki-catismayla-ilgili-ilk-aciklama
https://archive.fo/wip/HQdVf
https://www.haberturk.com/gundem/haber/997394-yapilanlar-provokasyon
https://archive.fo/wip/VoO4g
https://www.sozcu.com.tr/2014/gundem/hdpden-flas-aciklama-618238
https://archive.fo/wip/8lX4z
http://www.iha.com.tr/ankara-haberleri/demirtas-tarihi-gunlerden-geciyoruz-ankara-1133840
https://archive.fo/wip/OVAbI
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14 Temmuz 2015 

Habertürk TV’de katıldığı canlı yayında: 

 

“PKK'yı tehdit olmaktan çıkaralım. Bunun da yolu müzakeredir. Barışa doğru götürelim. PKK 

Türkiye'ye karşı silahlarını bıraksın. Türkiye için tehdit olmaktan çıksın. Bunun yolu yöntemi 

konuşmaktır, müzakeredir. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan diyorlar: HDP neden çağrı yapmıyor. 

Bizim çağrımıza iş kalmış olsa, iş bu kadar basit olsa sabah kalkalım akşama kadar çağrı yapalım. 

Bunun bir ciddiyeti yok. Çağrıyla olacak iş değil. Partilerin yaptığı çağrı vicdan rahatlatmadır. Toplumu 

kandırmadır, başka bir şey değil. Sizin aracılığınızla burada ben çağrı yapayım: Ben bir siyasi partinin 

eş genel başkanıyım, seçimle iş başına gelmiş bir milletvekiliyim, Türkiye Cumhuriyeti'nin 

parlamentosunda görev yapıyorum. 82 kişilik grubun eş genel başkanı grup başkanıyım. PKK kesinlikle 

Türkiye'ye karşı silah bırakmalıdır. Bunu inanarak yürekten söylüyorum. Bu savaş bitmelidir. Bu 

çağrıyı da buradan yürekten de tekrarlıyorum, laf olsun diye değil.” 

https://www.haberturk.com/gundem/haber/1103177-selahattin-demirtas-haberturke-sorulari-

yanitladi - https://archive.fo/wip/yqvlU  

 

 

22 Temmuz 2015 

Suruç Katliamında yaşamını yitiren gençlerden bazılarının Bursa’daki cenaze töreninde:  

 

“Eğer bu ülkede kalıcı barışı sağlayabilirsek, bu ülkede adaletsizlikleri giderebilirsek, eşitsizlikleri 

giderebilirsek, bütün bu yitirdiğimiz canların mirasına bağlı kalmış oluruz. En fazla da kardeşliğe 

ihtiyacımız var. Ülkenin güvenliği elbette önemli. Fakat ülkenin güvenliği sadece ordularla, güvenlikle 

sağlayamayız. El ele vererek omuz omuza yürek yüreğe durarak güvenliği sağlayabiliriz. En büyük 

güvenlik zırhı kardeşliktir. Bunun için de eşitliğe, özgürlüğe, demokrasiyi büyütmeye ihtiyacımız var. 

Bizim arkadaşlarımız Suruç'ta da bunun için bulunuyorlardı. Bu duygulara karşı olanlar tarafından 

katledildiler. Bu ülke gereğinden fazla kanla acıyla, gözyaşıyla tanıklık ederek yaşamını sürdüremez. 

Biz artık ülkemizde kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. 32 canımız kaybettik. Fakat şunu da biliyoruz. 

Kan kanla temizlenmez. Kan kanla yıkanmaz. Bütün bu zorluklara rağmen biz demokratik barışçıl 

mücadele içinde çabamızı sürdüreceğiz. Bizim yolumuz budur. HDP olarak başka hiçbir yol ve yöntem 

bizim tasvip edebileceğimiz yöntem değildir. Bundan hızla uzaklaşmamız lazım. Çok öldük biliyorum. 

Türkiye'de yaşayan insanlar olarak, çok fazla ağladık ve üzüldük. Fakat bütün bunları gidermenin yolu 

yeniden savaş değildir. Yeniden çatışma değildir, kan gözyaşı değildir. Ezilen halklar olarak daha fazla 

birbirimize sarılmak zorundayız. Bu ülkenin yoksul evlatlarının ölümüne dur demeliyiz. 

Önceki gün Adıyaman'da yaşamını yitiren asker de bugün Ceylanpınar'da katledilen polisler de bu 

ülkenin, ezilen insanların, emekçilerin çocuklarıdır. Hepimizin çocuklarıdır. Ben onlara da Allah'tan 

rahmet diliyorum, yakınlarına sabırlar diliyorum. Acılarını yürekten paylaştığımızı ifade etmek 

istiyorum. Biz başka türlü bu şiddet sarmalından çıkamayız. Barışı her koşulda savunmak dışında, 

barışı ilkesel bir yaşam tarzı olarak savunmak dışında, tutunabileceğimiz başka bir şey olamaz. Bilelim 

ki eğer bu ülke hepimizin ortak vatanı ve hep birlikte yaşayacaksak birbirimizin hakkına hukukuna, 

dinine kültürüne inancına, yaşam tarzına, daha fazla saygı duyacağız. Özgürlüğü de ancak böyle 

büyütebiliriz.”  

https://www.haberler.com/demirtas-kan-kanla-yikanmaz-kan-kanla-temizlenmez-7531957-haberi - 

https://archive.fo/wip/GSybN  

https://www.haberturk.com/gundem/haber/1103177-selahattin-demirtas-haberturke-sorulari-yanitladi
https://www.haberturk.com/gundem/haber/1103177-selahattin-demirtas-haberturke-sorulari-yanitladi
https://archive.fo/wip/yqvlU
https://www.haberler.com/demirtas-kan-kanla-yikanmaz-kan-kanla-temizlenmez-7531957-haberi
https://archive.fo/wip/GSybN
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29 Temmuz 2015 

Dokunulmazlıkların kaldırılması için Meclis Başkanlığına yapılan başvurunun ardından: 

 

“Bize savaş çıksın diye oy vermediler. Yeniden, çok hızlı, derhal yeniden diyaloğa dönüş koşullarını 

yanıtlamamız gerek. Barış isteyenlerin sesi yükselmeli. Derhal silahlar durmalı. Bunu AKP'de ve 

CHP'de söyleyebilecek çok sayıda kişi var. Barış sesimizi yükseltelim.” 

https://www.yenisafak.com/gundem/demirtas-soylem-degistirdi-2207876 - https://archive.fo/bRFsf  

Aynı açıklamanın bir başka bölümü: 

“Bizim derhal yeniden çatışmasızlık ve diyaloga dönüş koşullarını çıkarmamız lazım. 

Bir an önce karşılıklı silahların susacağı bir demokratik basıncı tesis etmemiz lazım. En acil olan 

ölümleri durdurmaktır. 

Herkes biraz daha sağduyu ile hareket etmeli. Biz gençlerin canını birilerinin hırsı için feda edemeyiz. 

Barış isteyenlerin sesini yükseltmesi lazım.” 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/demirtastan-onemli-aciklamalar-29672474 - 

https://archive.fo/wip/EkfPk  

 

 

31 Temmuz 2015 

Almanya ZDF kanalına verdiği röportajın haberi: 

 

“Biz PKK'nın yaptığı şiddet eylemlerini tasvip etmedik. Bu şiddet eylemleri ile aramıza açık bir mesafe 

koyduk. Kandil ile görüşmeleri Türkiye'de Ak Parti'nin bilgisi dâhilinde yaptık yıllarca. Bundan dolayı 

bizi suçluyor olmaları çok yanlış bir tutumdur.” 

http://www.milliyet.com.tr/demirtas-pkk-nin-siddet/siyaset/detay/2095373/default.htm -

https://archive.f 

o/jdM3u  

 

1 Ağustos 2015 

Genel Merkezde düzenlenen Parti Meclisi toplantısının açılış konuşmasından bir bölüm. 

 

"Evladı askerde olan, evladı polis olan görev yapan annelerle, ailelerle temasa geçmemiz lazım. Bu 

savaş bizim savaşımız değil. Bu evlatların hepsi bizim çocuklarımız. Gelin, sesimizi birlikte yükseltelim. 

Gelin, bu savaşa birlikte dur diyelim.”  

https://www.haberler.com/demirtas-iki-catisan-tarafin-da-elini-tetikten-7561972-haberi - 

https://archive.fo/cSyZQ 

 

 

https://www.yenisafak.com/gundem/demirtas-soylem-degistirdi-2207876
https://archive.fo/bRFsf
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/demirtastan-onemli-aciklamalar-29672474
https://archive.fo/wip/EkfPk
http://www.milliyet.com.tr/demirtas-pkk-nin-siddet/siyaset/detay/2095373/default.htm
https://www.haberler.com/demirtas-iki-catisan-tarafin-da-elini-tetikten-7561972-haberi
https://archive.fo/cSyZQ
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2 Ağustos 2015 

HDP Genel Merkezine girişinde, gazetecilerin sorularını yanıtlarken: 

 

Ben çağrıyı tek taraflı falan yapmıyorum. Anında PKK silahları susturmalı, ellerini tetikten çekmelidir. 

Buna karşılık hükümet de operasyonları durdurduğunu, ölümlere yer vermeyecek bir yaklaşımla 

diyaloğa ön açtığını ifade etmelidir. Şunun altını çizerek ifade ediyorum. Çarpıtacak birileri... Ben, 

'Devlet silah bıraksın' falan demiyorum. Devlet, silah bırakır mı? Silahsız devlet olmaz. Devlet kendini 

koruyacak, bir şey demiyoruz. Ama elini tetikten çekmek başka bir şeydir. Karşılıklı ateşkes 

durumundan, birbirine ateş etmeme durumundan söz ediyorum. Bu çağrı, aynı zamanda ve acil 

olarak PKK'yadır. Tabii ki ölümler geldiği her gün siyaseten konuşmak, çözüm aramak, giderek 

zorlaşır. Siyasetin alanını daraltan şey, silahtır, şiddettir. Hükümetin de buna bir şekilde hizmet eden 

bu politikalardan vazgeçmesi lazım. Bir yandan biz silahları susturmaya, durdurmaya çalışıyoruz. HDP 

olarak, sivil toplum örgütleriyle, barışseverlerle birlikte... Bir yandan hükümet, partimizi kapatmak, 

dokunulmazlıkları kaldırmakla bir şekilde baskı altına almak istiyor. Siz demokratik siyaset kanallarını 

tıkamaya çalışmak yerine, tam tersine demokratik siyaseti büyütecek, itibar kazandıracak bir yol 

izlemelisiniz ki şiddeti hep birlikte bertaraf edebilelim." 

(…) 

“Ölen insanların hepsi, bizim evladımız. Bu ülkede cenazesini omuzlarımızda taşıdığımız her tabutun 

yükü, en başta siyasi iktidarın sorumluluğunda, omuzlarında bir yüktür. Biz kendi payımıza düşen 

yükü görüyor, gereğini yapmaya çalışıyoruz. Ama bu şekilde yani Türkiye'yi hem savaşa sürükleyip 

hem de sorumluluğunu HDP'ye atarak bir ucuz sandık, seçim hesabı yaparlarsa, Türkiye toplumu buna 

sessiz kalmayacaktır. Herkes farkındaki barış bu ülkede kazanacak ama bugün kazansak barışı, yarın 

yitirme ihtimali olan evlatlarımızı kurtarmış olacağız, bu iş bu kadar nettir." 

http://www.aljazeera.com.tr/haber/demirtas-pkk-silahlari-susturmali-operasyonlar-durmali - 

https://archive.fo/wip/PP1fA  

 

 

4 Ağustos 2015 

Dicle Haber Ajansına verdiği röportajdan bir bölüm: 

 

“HDP’ye oy vermiş ya da vermemiş, Türkiye’nin batısındaki birçok kesim bu savaştan ciddi derecede 

rahatsız olduklarını ve desteklemediklerini ifade ediyorlar. Ama herkes HDP’den bir rol, misyon 

bekliyor. Başlatılmak istenen bu kirli savaştan HDP’nin siyaseten öne çıkması, rolünü, pozisyonunu 

oynaması, seçim sürecinde verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyorlar. ‘AP’de görüşmeler 

yapacağım’ “Aslında biz de bu konuda eksiklikler yaşadık ama hızlı bir şeklide toparlanıp, bir inisiyatif, 

ön almak, savaşı durduracak güçlü bir siyasi, barış hamlesiyle “Size savaş yaptırmayacağız” sloganıyla 

sahaya ineceğiz. “Çok fazla diplomatik görüşme yaptık. Sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partilerle 

görüşme yaptık. Bütün il ve ilçe örgütlerimizle toplantılar, eşbaşkanlarımız, MYK ile toplantılar yaptık. 

HDP bileşenleriyle bir araya geliyoruz. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geleceğiz. 

“Bu hafta içerisinde Avrupa Parlamentosu’nda çeşitli görüşmeler yapacağım, Brüksel’de. Hakeza, 

yerellerde STK ile yerel medya kuruluşları ile toplantılar planlıyoruz. Bunun dışında çok sayıda 

büyükelçilikle görüşme gerçekleştirdik ve yaklaşımımız anlattık, anlatıyoruz. Barış mitingleri “Şimdi 

bütün bu ön toplantılardan sonra biz artık barış mitinglerini halk toplantılarıyla toplumun barış 

http://www.aljazeera.com.tr/haber/demirtas-pkk-silahlari-susturmali-operasyonlar-durmali
https://archive.fo/wip/PP1fA
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çığlığını, müzakereye dönme isteğini görünür kılacağız. Bu doğrultuda herkesin önümüzü açacak 

söylemler, HDP’nin yaptığı çağrılara icap eden bir yaklaşım sergilemesini bekliyoruz. Hükümet 

çağrılarımıza ve politikalarımıza çok çiğ yaklaşıyor. KCK’nin de, HDP’nin yaptığı çağrılar, HDP’nin 

pozisyon alma, siyasi alan açma girişimlerine değer biçen bir yaklaşımla konuyu ele almasını 

iletiyoruz. “Yaptığımız çağrılar ve ortaya koyduğumuz politika çözümün önünü açma politikalarıdır. 

Apolitiklik değildir. HDP Türkiye sahasında çok büyük bir siyasi alan yaratmıştır. Ve bu yeni yaratılan 

siyasi alan çok hassas, neredeyse pamuk ipliğine bağlı dengeler üzerine kuruludur. Dolayısıyla hele 

bizim barış konusunda ön alabileceğimizi gösterme konusunda yaptığımız hamlelerin boşa 

çıkarılmaması lazım. Hükümet bunu yapmaya çalışıyor. 

“Biz bu savaşı durduracağız. Bizim işimiz budur. Siyasi çözüm hamlesini tekrar öne çıkarmak 

siyasetçilerin işidir. Dolayısıyla bizim bu konudaki duruşumuzda bir değişiklik olmayacak. Biz 

çağrılarımızı yineleyeceğiz, tekrarlayacağız ama aynı zamanda bunu pratik sahada tabanımızla birlikte 

örgütlü bir güç olarak hayata geçireceğiz. 

https://www.vanekspres.com.tr/gundem/demirtas-size-savas-yaptirmayacagiz-sloganiyla-sahaya-

inecegiz-h2357.html - https://archive.fo/wip/nz8H2  

 

 

8 Ağustos 2015 

Silopi ilçesinde nöbet kulübesine düzenlenen roketatarlı saldırıda yaşamını yitiren jandarma er 

Abdulhalit Araz'ın, Van’ın Özalp ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde: 

 

"Halkımızın tamamının en büyük dileği barıştır, akan kanın durmasıdır fakat biz çatışmayı 

durduramadığımız her gün gençlerimiz toprağa düşüyor. Dünyanın en ağır yükü, içinde genç ölülerin 

olduğu tabutlardır. Bundan daha ağır yük yoktur. Biz cenazelerimizi birbirinden ayıramayız. 'Kürt'ün, 

Türk'ün cenazesi' diye ayıramayız. 'Askerin, polisin, gerillanın cenazesi' diye ayıramayız. Her anne 

babanın yürek acısı aynıdır. Ateş düştüğü yeri yakıyor ve biz evlatlarımız arasına ayrım koyamayız. 

Şehit düşen asker de bizim kardeşimizdir. Bu topraklarda defnettiğimiz bütün gençler bu halkın 

evlatları. 

Bu acıları durdurmanın tek yolu barışta ısrarcı olmaktır. Bu sözün gereğini yerine getirmek için daha 

fazla çalışmalıyız. Çok şükür, bu kadar büyük acıya rağmen, evlat acısından daha büyük acı yoktur, 

buna rağmen ailelerimiz 'ısrarla barış olsun' diyor. Herkesin bunu yüreğinde hissetmesi lazım. 

'Başkasının evladı gitmesin' diyorsa bu, bizim için en büyük emirdir." 

Demirtaş, Türkiye'nin tamamının çatışmaların durması ve sorunun müzakereyle çözümüne dönülmesi 

için sesini yükseltmesi gerektiğini anlattı. 

"Acılı bir baba 'barış' diyebiliyorsa halen utanmadan kendi köşklerinden savaş isteyenler, artık bu 

ülkede bu kadar güçlü olmamalı" diyen Demirtaş, sözlerini şöyle tamamladı: "Evladını kaybedenler 

'barış', tuzu kuru olanlar 'savaş' diyor. Biz de Allah'ın izniyle bunu başaracağız ve bu kanı 

durduracağız. Kaybettiğimiz evlatlarımıza layık olmanın tek yolu bu topraklarda huzuru sağlamaktır. 

Bu acı zor günleri de el ele vererek yan yana durarak geçireceğiz. Bizler inanırsak, eğer barışın 

olacağına, hükümetler de savaş isteyenler de asla barıştan kaçamazlar. Halktan daha büyük emir 

veren yoktur ve halk şu anda barış istiyor. Hükümetin özellikle savaş politikalarından vazgeçmesi 

gerekiyor. Kandil'in bu sesi duyması lazım. Barış çağlığını herkesin duyması lazım ve halkımız her 

yerde barışı sahiplenmeye hazır olmalı."  

https://www.vanekspres.com.tr/gundem/demirtas-size-savas-yaptirmayacagiz-sloganiyla-sahaya-inecegiz-h2357.html
https://www.vanekspres.com.tr/gundem/demirtas-size-savas-yaptirmayacagiz-sloganiyla-sahaya-inecegiz-h2357.html
https://archive.fo/wip/nz8H2
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https://www.haberturk.com/gundem/haber/1113224-demirtas-sehit-er-abdulhalit-arazin-evinde - 

https://archive.fo/iMg3s  

 

 

8 Ağustos 2015 

Van’da, basın sohbetinde: 

 

Kim yanlış yaparsa, bu toplumda barış isteğine duyarsız kalırsa tepkilerini ortaya koyacaklarını 

vurgulayan Demirtaş, "İki tarafa da çağrı yapıyoruz. PKK derhal elini tetikten çekmeli, ateşkese 

uyacağını ilan temelidir, hükümet derhal askeri operasyon ve güvenlik seçeneğini bir kenara 

bırakmalı, müzakere için hazır olduğunu ilan etmelidir. Dolmabahçe'de açıklanan deklarasyon Türkiye 

toplumunun önünü açacak tarihi belgedir. Kalınan noktadan ileri gidilerek, müzakere yürütülmesini 

sonuna kadar destekliyoruz" dedi. 

Bir masa etrafında oturarak konuşmaktan daha erdemli bir şeyin olmayacağını, tüm ülkenin masada 

konuşarak sorunu çözmek varken neden bu kadar ölümün yaşandığını kendisine sorması gerektiğini 

ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti: 

"Medeni toplumlar gibi oturup çözme şansı varken, neden dağlar bombalanıyor, yollar kesiliyor, 

araçlar yakılıyor, karakollar patlatılıyor. Nedir bu, mecbur muyuz bunu kabul etmeye? Bu ülke 

hepimizin ortak vatanıdır. Vatan tehdit altındaysa hep birlikte cepheye gidelim ama ortada bir vatan 

savunması yok. Sadece görüşmeler yapılacak, çözüm konusunda anlaşma sağlanacak ve silahsızlanma 

başlayacak. Bu kadar basit bir çözme şansı varken neden operasyonlar yapılıyor. Bunu kabul 

edemeyiz. 

https://www.aa.com.tr/tr/politika/pkk-derhal-elini-tetikten-cekmeli/18502 - 

https://archive.fo/wip/yqcdR  

 

 

8 Ağustos 2015 

Van’da düzenlenen barış mitinginde: 

 

“Zannediyorlar ki iç savaş başladığında birileri kazanır. Hayır hepimiz kaybederiz. Bütün ülke 

kaybederiz. Bu yüzden silahlar susmalı diyoruz. Uzatmadan hükümet müzakereye hazır olduğunu ilan 

etmelidir. İmralı’da kurulan müzakere masası halkın barış umududur. HDP parlamentoda daha güçlü 

elbette ki. Çözümün muhatabıdır. Bizler müzakerenin sonuçlarını parlamentoda getirip orada kalıcı 

yasal anayasal reformlarla bir daha savaşın olmayacağı, bir daha çatışma ihtimalinin olmayacağı kesin 

bir çözümü 15-20 gün içerisinde hazırlayabiliriz. Yeter ki halkımız barış istemiyoruz desinler. Yeter ki 

Türkiye’nin her yerinde kim varsa bu ülkede her birimiz bulunduğumuz yerde biz savaş istemiyoruz 

derseniz iki günde barış gelir. Bu ülkeye bu çocukların ölümünü durdururuz o zaman. Siyasetçiler 

olarak, barış isteyenler olarak elimiz güçlenmiş olur. Bugün Van üzerine düşeni yapıyor. Van 

sorumluluğunu yerine getiriyor. Yarın İstanbul’da da on binlere barışı haykıracağız. Yarın Van’ın sesi 

İstanbul’da yankılanacak. İstanbul Van kardeşliği, barış kardeşliğine dönüşürse onlara savaş 

yaptırmayacağız. Barışa dair asla udunuzu yitirmeyen. Bu savaş bir gün bitecek, bir gün son bulacak. 

Bizler barışta ne kadar ısrarcı olursak o kadar insanımızı kurtaracağız. Yarın barışı sağlarsak, yarın 

https://www.haberturk.com/gundem/haber/1113224-demirtas-sehit-er-abdulhalit-arazin-evinde
https://archive.fo/iMg3s
https://www.aa.com.tr/tr/politika/pkk-derhal-elini-tetikten-cekmeli/18502
https://archive.fo/wip/yqcdR
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ölme ihtimali olanları kurtaracağız. Bizim işimiz budur, siyasetçinin görevi budur. Siyasetçi göz göre 

insanlar ölürken, göz göre göre tabutlar Türkiye’nin her yerine giderken, gencecik insanlar ölürken 

sessiz kalamaz.” 

(…) 

“Bizim derdimiz sandık değil, bugün bu barış olsun bugün. Erken seçime kadar değil bugün olsun 

istiyoruz. Yoksa bu savaş AKP’yi bitirecek, bu toplum aptal değil. Bu savaşın neden yapıldığını 

biliyorlar. Bu vatan, bu ülke tehdit altındaymış gibi bir savaşa giriştiler. Daha önce söyledim 

tekrarlıyorum. Bu vatan hepimizin vatanıdır. Eğer ülkemiz, vatanımız tehdit altında olursa biz 

göğsümüzü gere gere mücadele etmeye hazırız. Kürdü, Türk’ü ile ele verip ülkemizi, vatanımızı 

savunmaya hazırız. Bunu ülke savunması diyenlerin oyununa gelmeyeceğiz. O yüzden bu savaşı 

bitirmek, bir an önce ateşkes koşullarını dönülmek için daha fazla çalışmak için barış haykıracağız. 

Barışı haykıran diller, barışı haykıran bütün gönüller. Dualarınız barış için olsun diye elleriniz semaya, 

Yaradan’a açanlar. Sizler eğer gönülden bunu istiyorsanız barış olacak. Bundan başka yolu yok. Bizde 

size Van’dan bu sözü vererek ayrılacağız. Burayı dolduran binler on binler bilsin ki ne yaparlarsa 

yapsınlar tahrik etmeye, provoke etmeye çalışacaklar, hakaret etmeye çalışacaklar, katliamlar 

yapacaklar. Sizler inatla sabırla boyun bükmeden dimdik durarak asla onurunu çiğnetmeden barış 

savunucusu olacaksınız. Böyle olursak kazanacağız. Böyle olursak bunlara savaş yaptırmayacağı. Ve 

bir kez daha halkların umudu olan HDP’nin rüzgarı ile bunlardan kurtulacağız" şeklinde konuşmasını 

sonlandırdı.” 

Konuşmaların ardından Demirtaş ve beraberindekiler barış güvercini uçurdu. 

https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/van/hdp-den-baris-mitingi-10918079 - 

https://archive.fo/wip/gUnG8  

 

 

9 Ağustos 2015 

İstanbul Bakırköy’de düzenlenen barış mitinginde: 

 

"Değerli kardeşlerim, barış öyle istemekle olmuyor. Bal bal demekle de ağız tatlanmıyor. Barışın 

mutlaka pratiği olmalı. Halkımız her yerde örgütlenmeli. Örgütlü güçler dayanışma içinde olmalı, el 

ele olmalı. Bu sağcı politikaların, savaştan beslenen kapitalizmin en kirli en aşağılık politikalarını bize 

dayatan, insanlığımıza ait neyimiz varsa elimizden alan bu politikaya artık son dememiz lazım. Barış 

işte o zaman barış olur. Sadece silahların susması değildir barış. Elbette ki karşılıklı ateşkes derhal 

olmalı. Uzatmadan bu hafta değil, gelecek hafta değil, şu saatte istiyoruz şu saatte. Hükümet buna 

sessiz kalamaz artık.” 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/demirtastan-davutogluna-terorle-arana-mesafe-koy-341199 - 

https://archive.fo/wip/NeS2D 

 

 

 

 

https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/van/hdp-den-baris-mitingi-10918079
https://archive.fo/wip/gUnG8
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/demirtastan-davutogluna-terorle-arana-mesafe-koy-341199
https://archive.fo/wip/NeS2D
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12 Ağustos 2015 

Demokratik Toplum Kongresi tarafından düzenlenen ve Güneydoğu illerinden çok sayıda sivil 

toplum kuruluşu başkanlarının katıldığı Diyarbakır'daki toplantıda: 

 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Barışı hemen şimdi 

istiyoruz, evlatlarımızı yerde bulmadık. Türküyle, Kürtüyle annelerimizi yerde bulmadık, kimsenin 

iktidarına kurban edecek kardeşlerimiz de yoktur. Kusura bakmasınlar. Bedellilerle çürük raporlarıyla 

torpilli askerliklerle kendi çocuklarına askerlik yaptırırken karın tokluğuna polislik sınavlarına girip 

polislik yapan mecbur kaldığı için askerlik yapan gençleri bu saatten sonra savaşa süremezler.” dedi. 

(…) 

Ortadoğu’nun kan deryasına döndüğü bu günlerde bir Cumhurbaşkanını düşen şey niye seni başkan 

yaptırmayacağız dediğiniz için ve niye böyle yaptığınıza takılmak yerine siyaseti doğru okumak, süreci 

başlatmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı bunu yaparsa her şeye rağmen bizler barış sürecinin tüm 

gücümüzle arkasında olacağız. Kendisi bu konuda artık savaş politikalarının tutmadığını ve Türkiye’yi 

felakete sürüklendiğini görür ve şu saatte kaldığımız yerden daha ileride bu işe devam edelim derse 

hep birlikte sürecin arkasında olacağız. En acil şey barış ihtiyacıdır ve derhal ellerin tetikten 

çekilmesidir. Ölümleri durdurmamız lazım. Bu ölüm kan deryası içinde sivil siyasetin sivillerin sesi her 

dakika daha da kısılacaktır.” 

https://www.haberler.com/demirtas-kimsenin-iktidarina-kurban-edecek-7592605-haberi - 

https://archive.fo/GlHmF  

 

 

13 Ağustos 2015 

Mardin’de düzenlenen Arap Halkı Barış İstiyor adlı panelde: 

 

“HDP'ye verilmiş her oy 'bir arada yaşamalıyız' diyen oydu. HDP'ye verilen her oy 'biz barış istiyoruz. 

Silahla değil, demokrasi içerisinde diyalogla, müzakere istiyoruz' diyenlerin oyuydu." 

7 Haziran seçimlerinden sonra ülkenin cumhurbaşkanının basının karşına çıkıp, 'Milli irade bu şekilde 

tecelli etmiştir' demesi gerektiğini hatırlatan Demirtaş şöyle konuştu: "Parlamentomuz 4 partili bir 

parlamento olmuştur. Ve hepimiz buna saygı duymak zorundayız. Hepimiz partilere verilen her oyun 

şerefli, saygın olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu saatten sonra 'Cumhurbaşkanı olarak bana 

düşen şey, ülkemde barışı ve kardeşliği tesis etmek olacaktır. Ve bizler barış sürecinde, 

müzakerelerimize kaldığımız yerden devam ederek ülkenin barışına katkı sunmalıyız' demesi gerekir. 

Bir ülkenin Cumhurbaşkanını işi partiler arası gerilimi yükseltmek değildir. Her şeye rağmen, bu kısa 

süre içerisinde, bizler birkaç haftada polisi, askeri, gerillası, siviliyle onlarca evladını yitirmiş olmamıza 

rağmen, Türkiye toplumu olarak yüzde 80'den fazla halâ barış istiyoruz. Halen Arabı, Kürdü, Türkü, 

Çerkezi, Ermenisi, Ezîdisi halen barış istiyoruz. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu Türkiye'yi 

yönetenler bunu görebilmelidir. Evet, ülkemizi Suriye gibi yapmak istiyorlar. Sayın Davutoğlu bunu 

belirtiyor. Katılıyorum kendisine. Evet, Sayın Davutoğlu, biz ülkemizin asla Suriye gibi olmasına izin 

vermeyeceğiz diyoruz. Ama bunun yolu birbirine hakaret etmek, birbirini ötekileştirmekten geçmez. 

Bunun yolu diyalogla, empatiyle, kendi dışındakilerin de bu ülkeyi sevdiğine inanarak, kendi 

dışındakilerin bu ülkenin düşmanı olmadığını bilerek hareket etmektir. Asıl Türkiye'yi 

https://www.haberler.com/demirtas-kimsenin-iktidarina-kurban-edecek-7592605-haberi
https://archive.fo/GlHmF
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Suriyelileştirecek bu tür politikalardır. 'Benim dışımda herkes düşmandır' gibi anlayışlar toplumu 

ayrıştırır." 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/demirtas-haftaya-degil-yarin-degil-barisi-hemen-simdi-

istiyoruz-29792725 - https://archive.fo/wip/raKxl  

 

 

22 Ağustos 2015 

İzmir’de, basın sohbetinde: 

 

“Ölümlerin durması için bir çağrı daha yapan Selahattin Demirtaş, “Şu saatte İzmir’den çağrı 

yapıyoruz. Ölümlerin derhal durması lazım. PKK silahlı, bombalı şiddet eylemlerini durdurması lazım. 

Silahın şiddetin mazereti yoktur. AK Parti’nin yaptığı hatalar ve günahlar sebebiyle asker ve polislerin 

ölmesiyle ödenmez.” 

(…) 

“Türkiye’deki bir iç savaştan kimse kazanamaz. Türkiye’de güçlü toplumsal kaynaşma var. Bize iç 

savaş mesajı verenlere karşı barış mesajı ile cevap vermemiz lazım. Temel ilkelerde Türkiye’de iki 

zihniyetin kapışması ile sandığa gidecek ve barış yanlıları kazanacak.” 

(…) 

“Biz bu kadar ağır suçlamalar altında bile barış mesajı taşımayan tek bir cümle kurmadık. Barış ve 

birlikte yaşam dışında bir cümle kuran arkadaşımız yoktur ve olamaz. Bu stratejik hedefimizdir. 

Geçmişten aldığımız güç ile kurduk. Her seçimde kazanacağız. Tarih ve kültürel miraslarımız bütün 

Ortadoğu’yu gezin yıkık saraylar göreceksiniz ama yıkılmış halklar göremezsiniz. Şanı ve şöhreti halkın 

gönlünde aramak lazım. Bizim için en acil konu seçim değil barıştır. Derhal ateşkes verilmeli. Kimin 

evlatlarını ne için feda ediyorsunuz. Bütün tabutların içerisinde yoksulların çocukları var. Sonrada bize 

barış için çağrı yapmayın diyorlar. Bizi savaş partisi olarak linç ediyorlar. Bu dünyanın en çirkin 

politikasıdır. Türkiye’nin her yerinden barışa ses istiyoruz. Bu savaş dursun demeliyiz. Cenazeler 

gelmeden önce, cenaze törenlerinde değil. Buna izin vermeyelim başaracağımıza inanıyoruz. Gerisi 

siyasetin işidir. HDP, AK Parti’nin üstesinden gelebilecek bir partidir. Biz o güce sahibiz. Toplum bize 

inansın. Herkes diliyle, kültürüyle yaşam tarzıyla Türkiye’de korkmadan yaşayacaktır” dedi. 

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/demirtas-pkk-siddet-eylemlerini-sonlandirmali-2106085 - 

https://archive.fo/wip/ajzxF  

 

 

11 Eylül 2015 

Şırnak’ın İdil ilçesinde düzenlenen Meclis grup toplantısında:  

 

Kendilerinin savaşın bitmesi, silahların susması için yollarda olmamalı halinde bu ateşin her yeri 

yakacağını kaydeden Demirtaş, şunları söyledi: 

“Bizler yaşanan savaşın susması için silahların susması için yollarda olmasak bu ateş her yeri yakar. 

Zannediyor musunuz Cizre yanarken Bodrum durabilir mi? Batı Cizre’ye sessiz kalırsa, yarın bir gün 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/demirtas-haftaya-degil-yarin-degil-barisi-hemen-simdi-istiyoruz-29792725
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/demirtas-haftaya-degil-yarin-degil-barisi-hemen-simdi-istiyoruz-29792725
https://archive.fo/wip/raKxl
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/demirtas-pkk-siddet-eylemlerini-sonlandirmali-2106085
https://archive.fo/wip/ajzxF
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huzurdan kardeşlikten nasıl söz edecek? Suriye böyle başladı ve bir kıvılcımla iç savaşa dönüştü. 

Halkının taleplerine cevap vermeyen kibirli yöneticiler nedeni ile bu hale geldi. Türkiye bunun 

kıyısında. 3 günde sadece Cizre için değil, uçurumun kıyısına gelmiş olan Türkiye halklarının geleceğini 

kurtarmaya çalışıyoruz. Biz bunları yapmaya çalışırken, halen Ankara’dan tehdit sesleri, hakaret 

sesleri duyuyoruz. Barış yürüyüşümüze değer biçmek yerine hükümet, devletin en üst yetkililerinden 

çarpıtma açıklamalar duyuyoruz. Cesaret dediğimiz şey barış arayışında göstermiş olacağımız 

cesarettir.” 

(…) 

“Yaraları pansuman etmeden, kanamayı durdurmadan ameliyatı yapamazsınız. Biz asıl ameliyatı 

yapmak için önce kanı durdurmalıyız. Silahların susması konusunda taraflar birbirine imkansız şartlar 

dayatmak yerine masanın önünü açabilecek yolu göstermeyi önlerine koymalıdır." 

(…) 

Bugün halk barış istiyorsa korktuğu için değil, önemini bildiği için barış diyor. Biz de bunun için barış 

yürüyüşü, barış arayışı gerçekleştiriyoruz. Sıkışmışlıktan dolayı, korkudan değil, inandığımız için. Barış 

gelmezse insanların başına felaketlerin geleceğini bildiğimiz için barış yürüyüşündeyiz.” 

(…) 

HDP olarak çağrılarımızı yapıyoruz, eller tetikten çekilmeli ki müzakere yapılsın. Masadan kaçmak 

erdem değil. Savaşla bu işi çözüyorum demek büyük bir yanılgıdır. Ölen her insana yazıktır. Iğdır, 

Dağlıca’da ölen askere polise yazıktır. 7 PKK’lı annesine babasına yazıktır. 1 cenaze Cizre’de bekliyor 

yazıktır. 

https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/sirnak/hdp-grup-toplantisini-idil-de-gerceklestirdi-

10966907 - https://archive.fo/wip/MJ9es  

 

 

2 Ekim 2015 

Ankara’da, 1 Kasım 2015 seçimleri bildirgesi açıklamasında: 

 

Barışa bu kadar yakın olduğumuz zamanda savaşa mahkum edilmiş olmayı içimize sindiremiyoruz. 

Derhal silahların iki taraflı susturulmasını, akan kanın durdurulmasını, yeniden müzakere masasına 

dönülerek sorunların diyalogla çözülmesini sağlayacağız. Sonuna kadar savaş diyenlere karşı hayır, biz 

sonuna kadar barış diyeceğiz. Barışçıl yöntemlerle müzakere yoluyla kendi özyönetimlerimize 

kavuşarak hem Kürt sorununu çözeceğiz hem de Türkiye’nin demokratikleşmesinin önünü açacağız. 

https://www.haberturk.com/gundem/haber/1135116-hdpnin-1-kasim-secimi-icin-slogani-belli-oldu - 

https://archive.fo/wip/dwQY2  

 

 

 

 

 

https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/sirnak/hdp-grup-toplantisini-idil-de-gerceklestirdi-10966907
https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/sirnak/hdp-grup-toplantisini-idil-de-gerceklestirdi-10966907
https://archive.fo/wip/MJ9es
https://www.haberturk.com/gundem/haber/1135116-hdpnin-1-kasim-secimi-icin-slogani-belli-oldu
https://archive.fo/wip/dwQY2
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8 Ekim 2015 

Bugün TV’de katıldığı canlı yayından:  

 

“Ben şiddet istiyorum diyen bize oy vermesin, biz şiddet istemiyoruz, barış içerisinde çözüm istiyoruz 

diyenler bize oy versinler.” 

(…) 

“PKK'ye de silahları bırakın diyoruz, çözüm masasına dönmelisiniz diyoruz. Mevzu sadece PKK mi? Biz 

çağrılar yaptığımızda MHP'nin CHP'nin AKP'nin çağrılarından çok daha etkilidir. Bizim çağrılarımız 

eminim ki ciddiye alınıyor ve biz buradan sonuç alacağımıza inanıyoruz. "PKK, HDP'yi zora sokmak için 

silah kullandı" deniyor, sonra da "PKK HDP'ye oy toplamak için silah kullandı"; e hangisi doğru? Bunu 

hükümet aynı cümle içerisinde kullanıyor. Biz amasız, ancaksız, silahların susmasını istiyoruz.” 

(…) 

“Yasin Börü için üzülmeyen insan değildir. Hükümet bunu siyasi rant aracı olarak kullanıyor, kolektif 

bir vicdan oluşmasına engel oluyorlar. Yasin Börü üzerinden beni, partimi vurmaya çalışıyorlar. Biz bu 

acıyı paylaşmaya çalışıyoruz, izin vermiyorlar, provokasyonu büyütmeye çalışıyorlar. Hala 6-8 Ekim 

olaylarında etkili bir soruşturma yürütmüyorlar. 44 HDP'li, 6 Hüda-PAr'lı katledildi. Diyoruz ki, bunları 

soruşturun. Arkasında ben varsan hesap vereyim. Bunun devletten bağpımsız olup bitmesi mümkün 

müdür! Niye sürekli beni suçlayıp duruyor hükümet!? Ben verdiysem bu emri, hakkımda düzenlenmiş 

tek bir fezleke yok, soruşturma yok; olamaz da! Ben bu kadar alçaksam, kendi vicdanımla kendimi 

cezalandırırdım.”” 

https://www.cumhuriyet.com.tr/amp/haber/selahattin-demirtas-siddet-isteyen-oy-vermesin-384043 

- https://archive.fo/wip/7Y3n7  

 

 

9 Ekim 2015 

İstanbul Bayrampaşa’daki Sebze ve Meyve Halini ziyaretinde: 

 

“Barışın, huzurun olmadığı yerde ne ticaret olur ne de ticaretin tadı tuzu olur. Bir an önce ölümlerin 

ve çatışmaların durması için çaba sarf ediyoruz. Partimizin bütün imkanlarını, bütün gücünü silahların 

susması yönünde kullandık. İnşallah yakın zamanda da belli bir netice alırız diye ümit ediyorum. 

Elimizde somut bir bilgi, somut bir veri yok. En azından geçici de olsa çatışmaları durdurabilsek, sonra 

kalıcı bir barışa doğru etkili bir siyaset üretebilsek, bu ülkemiz açısından en büyük kazançtır. Süreç 

buzdolabında değil mi? Bütün bunları kendileri ifade ediyorlar. Çözüm arayışlarının olmadığı her an 

çatışmaların ve savaşın derinleştiği, ölümlerin arttığı riskler ortaya çıkar.”  

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/selahattin-demirtas-acilen-cozum-iradesi-lazim-30277642 - 

https://archive.fo/QUrJn  

 

 

 

 

https://www.cumhuriyet.com.tr/amp/haber/selahattin-demirtas-siddet-isteyen-oy-vermesin-384043
https://archive.fo/wip/7Y3n7
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/selahattin-demirtas-acilen-cozum-iradesi-lazim-30277642
https://archive.fo/QUrJn
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7 Ocak 2016 

Van’da düzenlenen mitingde: 

 

“Diyalogdan vazgeçtik mi, hayır. Masada tartışalım, birbirimizi üzelim de belki ama, o gencecik 

bedenler tabutlarda taşınmasın. Her gün insanlar ölüyor, beyefendi çıkmış, sizinle görüşmem diyor. 

Yüzünü çok sevdiğimizden görüşmek istiyor değiliz, merak etme. Siyaset konuşmayınca silahlar 

konuşuyor. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz, ama birbirimizin iradesine saygı duymak zorundayız. 

İzmir'deki, İstanbul'daki insanlarımız da buradaki gibi barış diye haykırırsa barış olur. Barışı savunmak 

için HDP'li olmaya gerek yok.” 

https://www.birgun.net/haber/demirtas-kurt-sorunu-bir-anda-bitiverdi-demek-ne-ara-cozuldu-

kurtlerin-haberi-yok-99985?amp - https://archive.fo/H9IeW  

 

 

15 Ocak 2016 

Diyarbakır’da, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 1’i bebek, 2’si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 43 

kişinin de yaralandığı, ilçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırıyla ilgili:  

 

"Çınar’da kaybettiklerimizi de Sur’da, Silvan’da, Cizre’de yitirdiklerimizi de aynı sıcaklıkla anabilmek, 

bağrımıza basabilmektir barışı cesaretle savunmak. Biz Çınar’da katledilen sivili, bebeği, Çınar’da, 

Sur’da katledilen sivilden, bebekten ayırabilir miyiz? Biz ayıramayız. Bu ayırımı yapan da kendine 

insanım diyemez.” 

(…) 

“Biz sonuna kadar barış ve çözüm yanlısı tutumumuzu sürdüreceğiz, kararlılığımız tamdır.” 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/selahattin-demirtastan-cinar-saldirisi-aciklamasi-40041063 - 

https://archive.fo/wip/SOLeH  

 

 

17 Ocak 2016 

Ankara’da, HDP 1. Olağan Konferansının düzenlendiği Türkiye Barolar Birliği Konferans Salonunda 

gazetecilerin sorularını yanıtlarken: 

 

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde terör örgütü PKK'nın bomba yüklü araçla düzenlediği saldırının ardından 

yaptığı açıklamanın sorulması üzerine, sivillere, çocuklara, cenazelere, bebeklere ve kadınlara dönük 

ihlallerin üzerine gidilmesini istedi. 

"TOPLUMUN ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERECEĞİNİ BİLMELİLER" 

Saldırıları kim yaparsa yapsın sert bir şekilde eleştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Demirtaş, "Çınar 

için de bunu ifade etmiştim. Kendi cephelerinden bir açıklama yaptılar. Bizim beklentimiz sivilleri 

doğrudan hedef alan, sivillerin zarar görebileceği eylemlerle saldırılardan hiç değilse herkesin 

kaçınması lazım. En doğrusu çatışmayı tümden durdurmak ama madem durduramıyorsak da bu sivil 

https://www.birgun.net/haber/demirtas-kurt-sorunu-bir-anda-bitiverdi-demek-ne-ara-cozuldu-kurtlerin-haberi-yok-99985?amp
https://www.birgun.net/haber/demirtas-kurt-sorunu-bir-anda-bitiverdi-demek-ne-ara-cozuldu-kurtlerin-haberi-yok-99985?amp
https://archive.fo/H9IeW
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/selahattin-demirtastan-cinar-saldirisi-aciklamasi-40041063
https://archive.fo/wip/SOLeH
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hedefler konusunda kesinlikle herkesin çok sert bir şekilde toplumdan eleştiri alacağını görmesi 

gerekiyor" diye konuştu. 

https://www.sondakika.com/haber/haber-hdp-es-genel-baskani-demirtas-aciklamasi-8071220 - 

https://archive.fo/wip/okNtU  

 

 

24 Ocak 2016 

HDP 2. Olağan Kongresinde: 

 

HDP olarak Barış konusunda en fazla çaba sarf eden partiyiz. Fakat yeterli olmadığı anlaşılıyor. 

Yaşamın doğan akışı içerisinde savaş, çatışma ve silah olağanüstüdür. Olmaması gerekendir. Olağan 

yol ve yöntem siyasetle konuşarak sorunlarımızı çözmektir. Bu HDP'nin misyonudur. Bunu 

başarabileceğimizi yakın geçmişte ortaya koyduk. 

Çözüm sürecini desteklediğimiz için o dönemde de bizi ihanetle suçlayanlar oldu. Kirli pazarlıklar 

üzerinden bir çözüm süreci yürüttüğümüzü iddia ederek saldırıyorlardı. Ülkemizde Barış için bütün 

vücudumuzu taşınan altına koyduğumuzda da vatan hainliğiyle suçladılar. Bugün de çözüm sürecini 

bitirenler bizi vatan hainliğiyle suçluyorlar. Demek ki bizim duruşumuz değişmiyor ki rakiplerimiz 

değişince söylemleri aynı başlıyor. Muhataplarımız söylemlerimize anlam biçmiyorsa bu bizim 

ilkelerimizden vazgeçmemizi gerektirmez. 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/demirtas-yeni-anayasa-icin-yol-temizligi-istedi-469239 - 

https://archive.fo/4lYZ0  

 

 

29 Şubat 2016 

Demokrat Haber web sitesinde yayımlanan röportajda: 

 

“Şiddet şiddeti, öfke öfkeyi büyütüyor. Bunun sonu yok, bu bir sarmaldır. Hükümet böyle yaptıkça 

şiddet büyür, PKK de öyle yaptıkça devletin şiddeti artabilir. Şiddet şiddeti doğurdukça da siyasi zemin 

azalır.” 

https://abcgazetesi.com/selahattin-demirtas-siddet-siyasi-zemini-azaltiyor-209523 - 

https://archive.fo/wip/QsvlS  

 

 

14 Mart 2016 

13 Mart 2016’da saat 18.45’te Ankara Kızılay’da meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili: 

 

"Doğrudan sivilleri hedef alan bir terör saldırısı. Partim adına, arkadaşlarım adına bir kez daha açıkça 

kınadığımızı, lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum. Sığınabileceğimiz tek şey kardeşlik, eşitlik, adalet 

duygularımızdır.” 

https://www.sondakika.com/haber/haber-hdp-es-genel-baskani-demirtas-aciklamasi-8071220
https://archive.fo/wip/okNtU
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/demirtas-yeni-anayasa-icin-yol-temizligi-istedi-469239
https://archive.fo/4lYZ0
https://abcgazetesi.com/selahattin-demirtas-siddet-siyasi-zemini-azaltiyor-209523
https://archive.fo/wip/QsvlS
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https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160314_ankara_saldiri_ikinci_gun - 

https://archive.fo/wip/bYK4s  

 

 

15 Mart 2016  

Meclis grup toplantısında: 

 

Pazar akşamı Kızılay Meydanı’nda tümüyle sivilleri hedef alan bir terör saldırısı gerçekleşti. Lanetliyor, 

kınıyoruz. Ankara’da bütün yitirdiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yararlılara acil şifa 

diliyorum. 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/demirtastan-erdoganin-ya-bizim-yanimizdasiniz-ya-da-

terorun-sozlerine-yanit-498327 - https://archive.fo/wip/9hYUm 

 

 

17 Mart 2016 

Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki Newroz kutlamasında:  

 

Bütün bu savaş bitsin, çatışmalar dursun, operasyonlar dursun, hendek de barikat da kalksın istiyoruz. 

Bir müzakere ve diyalog ortamı oluşsun istiyoruz. Barış istemek, diyalog istemek erdemdir. Öz 

güveniyle hareket edenler, korkmayanlar masadan kaçmaz. En son Kızılay Güvenpark'ta yaşanan 

katliamı gördük. Hiçbir gerekçe sivil insanların bu şekilde katledilmesine meşruiyet sağlayamaz. Kim ki 

aklından geçiriyorsa benzer şeyleri yapmayı bilmeli ki HDP asla bu tarz eylemlerin arkasında olmadı, 

olmaz. Lanetledik, lanetleriz, kınadık, kınarız. Sivil, masum insanların katledilmesine asla sessiz 

kalamayız, normal göremeyiz. Savaş zaten başlı başına kötüdür, savaşta insanlar ölüyor. Ankara'da 

yapılan katliam büyük zulüm, kabul edilemez. 

https://t24.com.tr/haber/demirtas-zannedersiniz-meclis-sirket-cumhurbaskani-da-genel-

muduru,332481 - https://archive.fo/wip/hLKNx 

 

 

21 Mart 2016 

Diyarbakır’daki Newroz kutlamasında:  

 

“Bugün patlayan bombalar kan çanağına dönmüş bölge gerçekliği içinde barışı istemek kolay değil. 

İnanın ki böylesi dönemlerde ilkeli ahlaklı olmak doğru olandır. Böylesi korku ortamını yaratanlara 

karşı sığınabileceğimiz yegane şey ilkeli ve ahlaklı olmaktır. Diyarbakır halkı bu mesajı verdi bunun 

doğru okunması lazım.” 

(…) 

“Halkımızın evlatlarının ölümüne kıyımına asla göz yummayacağız. Bu can bu bedende durduğu 

sürece barış için mücadele edeceğiz. Amed Newrozundan çıkan bu sesi herkesin Ankara’nın iyi 

https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160314_ankara_saldiri_ikinci_gun
https://archive.fo/wip/bYK4s
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/demirtastan-erdoganin-ya-bizim-yanimizdasiniz-ya-da-terorun-sozlerine-yanit-498327
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/demirtastan-erdoganin-ya-bizim-yanimizdasiniz-ya-da-terorun-sozlerine-yanit-498327
https://archive.fo/wip/9hYUm
https://t24.com.tr/haber/demirtas-zannedersiniz-meclis-sirket-cumhurbaskani-da-genel-muduru,332481
https://t24.com.tr/haber/demirtas-zannedersiniz-meclis-sirket-cumhurbaskani-da-genel-muduru,332481
https://archive.fo/wip/hLKNx


16 
 

okuması lazım. Korkutmaya çalıştınız, teslim almaya, sindirmeye çalıştınız olmadı. Daha fazla ısrar 

etmeyin. Gelin o barışı halklara armağan edelim. Türkün de Kürt’ün de anası ağlamasın artık. Son 3 

Newroz’da halkı kucaklayan o duyguyu unutmadan kalıcı barış ve müzakere şartlarını hep birlikte 

oluşturalım. Bugün de söylenecek sözler çok kıymetlidir. Ama sözümüz değerli olacaksa pratiğe 

dönüşsün istiyoruz. Asıl olan, güzel konuşmak değil güzel eylemektir.” 

https://www.birgun.net/haber/demirtas-baris-bir-hayal-degil-ulasilmaz-bir-ruya-degil-106894 - 

https://archive.fo/wip/45zou  

 

 

20 Nisan 2016 

İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde tutulan özgürlük nöbetine destek 

ziyaretinde: 

 

“Gelin hep birlikte barış sesimizi yükseltelim. Türk anası da Kürt anası da sesini yükseltsin. Askerin, 

polisin anası sesini yükseltsin. PKK'lıların anası sesini yükseltsin. 'Evlatlarımız birbirini vurmasın' diye 

çağrılar yapsınlar. Yan yana gelsinler. 'Biz barış istiyoruz' desinler. 'Biz çocuklarımızı yerde bulmadık' 

desinler. Evet mesele vatan olsa anlarız. Fakat saraysa mesele, bunların zevki, sefasıysa mesele 

değmez. Bizim konuşarak çözemeyeceğimiz hiçbir sorumuz yoktur. Biz barıştan yana, müzakereden 

yana, ilkeli, ahlaklı bir duruş sergiliyorsak, bütün Türkiye'nin bunlar, görmesi lazım." 

(…) 

“Ölmekle, öldürmekle varılacak yer, yine masaysa lütfen artık durdurun bu savaşı. Hep birlikte el ele 

verelim.” 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/demirtas-savasin-sonuna-gelindiyse-buyurun-cozume-geri-

donun-519062 - https://archive.fo/wip/6vUkY  

 

 

24 Nisan 2016 

İzmir İl Kongresinde: 

 

Bu ülkenin çıkarları, halklarının ortak çıkarları için mücadele ediyoruz. Biz ne emperyalizmin ne de 

bölgesel gericiliğin de değiliz. Her halk eşit ve özgür yaşasın diye direniyoruz. En korktukları şeyi 

söylüyoruz; ‘barış’ diyoruz. Biz ‘barış’ deyince tüyleri diken diken olan bu kadar siyasetçi görmedim. 

Ürperiyorlar. Onu da sadece biz söylüyoruz. Bizi durdurmaya çalışıyorlar. 

https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/izmir/demirtas-kayyim-adi-altinda-her-seye-el-

koyuyorlar-11335267 - https://archive.fo/wip/SVxIR  

 

 

 

 

https://www.birgun.net/haber/demirtas-baris-bir-hayal-degil-ulasilmaz-bir-ruya-degil-106894
https://archive.fo/wip/45zou
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/demirtas-savasin-sonuna-gelindiyse-buyurun-cozume-geri-donun-519062
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/demirtas-savasin-sonuna-gelindiyse-buyurun-cozume-geri-donun-519062
https://archive.fo/wip/6vUkY
https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/izmir/demirtas-kayyim-adi-altinda-her-seye-el-koyuyorlar-11335267
https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/izmir/demirtas-kayyim-adi-altinda-her-seye-el-koyuyorlar-11335267
https://archive.fo/wip/SVxIR
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19 Mayıs 2016 

imc tv’de katıldığı programda: 

 

“Yasa dışı silahlı güç, silahlarını konuşarak bırakmak istiyorsa devlet bunu göz ardı ederek illa 

öldüreceğim diyemez. Bu meşru değildir. Efendim “O terör örgütü, ateşkes yapmayız.” E yaptınız? 

Deniliyor ki barış diyen terör örgütünden yanadır. Böyle söylüyorlar diye biz barış demekten vaz mı 

geçeceğiz? 

Bize eleştirilerini anlıyorum. Yeterince başarılı olsaydık savaşı durdurmuş olurduk. Hiç lafı 

evelemeden gevelemeden özeleştirimizi yapıyoruz. Ama bu var diye insanlar gidip AKP’ye oy 

vermiyor.” 

https://www.facebook.com/HDPgenelmerkezi/posts/1742952485919814 - 

https://archive.fo/wUABU  

 

 

30 Mayıs 2016 

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan röportajdan: 

 

Cumhuriyet: (…) İğneyi kendinize hangi kısımdan batırıyorsunuz? 

Demirtaş: Savaş devam ediyorsa siyasetin başarısızlığıdır. İktidardaki birinci derecede yetkili 

olanlardan önce en başta kendimi suçlar, kendimi sorgularım. Biz daha gür sesle, daha örgütlü, daha 

ciddi çıkışlar yapabilirdik. Şunu söylemeliyim; elimde ne imkan varsa, hepsini sonuna kadar kullandım. 

Bu kadardı ama. Keşke daha hazırlıklı bir parti, daha örgütlü, disiplinli ve bu süreci daha iyi 

anlayabilen kadrolarla o döneme giriş yapabilmiş olsaydık. Daha etkili olabilirdik. Ama benim elimde 

olan güç buydu. "Bir birim daha gücün vardı kullanmadın" diyeni kabul etmem. "Sen elinden geleni 

yaptın ama yine de sorumlusun" diyeni kabul ederim. Erdoğan ya da Davutoğlu gibi savaş kararını 

veren siyasetçi değilim ben. PKK'nin karar alma mekanizmalarında olan da ben değilim. Ama yine de 

tüm bunların içerisinde kendimi sorumlu görürüm. AKP gibi ucuz savaş çığırtkanlığına sığınacak bir 

siyasetçi değilim. Ama öyle ama böyle sorumluluğum var. 

Cumhuriyet: Şimdi 7 Haziran'a dönecek olsanız, neyi daha farklı yaparsınız? 

Demirtaş: HDP, henüz teşkilatlanması tamamlanmış, seçime yetişmek için birçok teşkilatını aslında 

kağıt üzerinde oluşturmuş bir partiydi. Tam teşkilatlı, örgütlü bir yapıya dönüşemeden bu kez 1 Kasım 

seçimlerine girdik. Arkamızda harekete geçirebileceğimiz devasa bir halk vardı ama biz onları HDP'de 

örgütleyememiştik. Ki savaş başladı. Daha hazırlıklı, birçok il ve ilçede daha örgütlü olabilseydik 

savaşa karşı çok daha etkili olabilirdik. Hazırlıksızdık. 7 Haziran'a dönecek olsaydınız, dediniz, 

kongrelerimizi çok daha hızlı yapmalıydık. Partiyi çok daha hızlı bir şekilde sert süreçleri 

durdurabilecek şekilde konumlandırabilirdik. Seçime odaklanmaktan çok, örneğin iki ay içinde tüm 

ilçe kongrelerini bitirip her yerde büyük barış eylemleri, barış yürüyüşleri yapabilirdik. O zaman hem 

PKK'ye hem AKP'ye çok daha net mesajlar vermiş olurduk. Bunu kısmen denedik. Arşivlerde mevcut; 

eylül ve ekim aylarında şu anda sokağa çıkma yasaklarının olduğu tüm ilçeleri gezdik. Her yerde 

"Hendekleri kapatın, çatışma hemen dursun, silah kullanmayın, ölmeyin, öldürmeyin, birlikte 

yaşayacağız. Bizleri seçtiniz. İnanın, bırakın siyaset konuşsun" dedim, dedik. AKP zaten bu mesajları 

görmedi, keza merkez medya da işlemedi. Hesaplarına gelmedi. Bu söylemle 10 civarında miting 

https://www.facebook.com/HDPgenelmerkezi/posts/1742952485919814
https://archive.fo/wUABU
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yaptık, hiçbirinde oy istemedim. O gençlere mesaj verdim. Ama yetmedi, olanları durdurmaya 

yetmedi. 

https://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/542118/Demirtas___Kilicdaroglu__Genelkurmay_dan_d

okunulmazlik_brifingi_aldi_.html - https://archive.fo/iB3wy  

 

 

5 Haziran 2016 

Diyarbakır’da yapılmak istenilen mitinge valilik güvenlik gerekçesiyle izin verilmemesi üzerine, HDP 

il binası önünde yapılan açıklamada: 

 

Ramazan mesajını da veren Demirtaş, "Zor ve zahmetli günlerden geçiyoruz. Bizim her şeyden önce 

birbirimize olan bağlılığı, muhabbeti, inancı güçlendirmemiz lazım. Bugün Allah'ın izniyle sahura 

kalkılacak. Yarın Ramazan'ın ilk günü, dualarımız her zaman barış için olacak. İbadetimiz barış için 

olacak. Direnişimiz ve dik duruşumuz barış için olacak. Bizim barış dediğimiz şey, boyun eğmek, diz 

çökmek değil, içi özgürlükle dolu, eşit bir yaşamdan söz ediyoruz. O olmadığı müddetçe ülkede barış 

sağlanamaz" diye konuştu. 

https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/diyarbakir/hdp-den-diyarbakir-da-basin-aciklamasi-

11410256 - https://archive.fo/wip/Z5lse  

 

 

7 Haziran 2016 

Diyarbakır’da bir açılış töreninde: 

 

Demirtaş, İstanbul'da 6 polisin şehit olduğu 5 vatandaşında hayatını kaybettiği bombalı araçla 

düzenlenen saldırının ardından mecliste grubu bulunan parti liderlerine çağrı yaparak, "El ele verelim, 

öncelikle şu akan kanı, silahları susturalım. İki ay oturalım, 3 ay oturalım, başaramazsak hep birlikte 

istifa edelim" dedi. 

(…) 

Demirtaş, "Bugün İstanbul Vezneciler'de, şehir merkezinde İstanbul'un göbeğinde bombalar patladı. 

Öncelikle yaşamını yitiren herkese Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı, sabır diliyorum. 

Yaralı olanlar var, inşallah en kısa zamanda onlar da sağlıklarına kavuşur diye temenni ediyorum. 

Hiçbir şekilde hiç bir şiddet yolu, yol yöntemi HDP'nin, partimizin benimsediği, normal makul 

görebileceği bir yöntem olmadı. Bundan sonra da elbette ki olmayacaktır. Şiddet dışı çözüm arayışları 

silah, bomba, operasyon olmadan, askeri yöntemler dışındaki her türlü çözüm arayışları partimizin 

kabulüdür. Siyasi alandaki gerilim, rekabet partimizin kabulüdür. Ama hiçbir şekilde şiddetin hiçbir 

yolunu yöntemini kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi. 

(…) 

"Diyarbakır'dan bir kez daha seslenmek istiyorum. Parlamento'da 4 grup, 4 partiyiz. Önümüze bir 

takvim koyalım; bir ay diyelim, bir gün, 15 gün, 2 ay diyelim ama bir araya gelip, biz bu kanı 

durdurabiliriz. El ele verelim, öncelikle şu akan kanı, silahları susturalım. Bir çözüm yol haritası 

https://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/542118/Demirtas___Kilicdaroglu__Genelkurmay_dan_dokunulmazlik_brifingi_aldi_.html
https://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/542118/Demirtas___Kilicdaroglu__Genelkurmay_dan_dokunulmazlik_brifingi_aldi_.html
https://archive.fo/iB3wy
https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/diyarbakir/hdp-den-diyarbakir-da-basin-aciklamasi-11410256
https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/diyarbakir/hdp-den-diyarbakir-da-basin-aciklamasi-11410256
https://archive.fo/wip/Z5lse
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çıkaralım diyebilecek cesaretteysek o koltukta oturalım. 2 ay oturalım, 3 ay oturalım, başaramazsak 

hep birlikte istifa edelim. Onurlu davranalım istifa edelim. Buyurun yeni Başbakan'a, Bahçeli'ye, 

Kılıçdaroğlu'na da sesleniyorum. Biz iki eş genel başkan olarak gelin biz dördümüz beraber oturalım, 

şu savaşı nasıl durdurabiliriz? Önce birlikte görüşelim, bir yol haritası çıkarmaya çalışalım ve bir 

takvim koyalım. Ve çıkalım 4 partinin liderleri olarak halka söz verelim; biz bir ayda, 3 ayda, 6 ayda bu 

meseleyi çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz diyelim. Ve o gün geldiğinde çözememişsek, 4 partimizin lideri 

de istifa edelim. Haysiyetli davranalım var mısınız? Biz koltuk sevdalısı değiliz. İnsanlar her gün 

gözlerimizin önünde ölüp giderken, şehirlerimiz yakılıp, yıkılırken biz çözüm bulamayacaksak, 

demokratik siyaset kanalları her gün tıkanacak, parlamento işlevsiz hale getirilecekse, bizim zaten 

orada oturmamızın bir anlamı kalmamış. Sizlerin de haysiyeti ve onuru varsa, diğer liderlere 

sesleniyorum; gelin elimizi taşın altına koyalım, yoksa da istifa edelim" 

https://www.hurriyet.com.tr/demirtastan-liderlere-cagri-el-ele-verelim-oncelikle-su-akan-kani-

silahlari-susturalim-37292500 - https://archive.fo/lUKkv  

 

 

7 Haziran 2016 

Merkezi Diyarbakır'da bulunan ve uyduda yayın yapan Azadi TV'de katıldığı programda: 

 

"Tarihini devlet benden daha iyi bilir, kayıtlarında vardır. Neden vardır, çünkü, benim orada görüşme 

yaptığım yeri bombaladılar. Hava saldırısı yapıldı yani, bulunduğum yeri vurabilmek için bayağı bir 

çalıştılar. O toplantı gerçekleşmesin diye bulunduğumuz bina havaya uçuruldu. Birkaç yüz metre ilerisi 

uçak ile bombardıman yapıldı. Çıksınlar açıklasınlar, işte o günkü manşetler var. Havuz medyasının 

'hava saldırısı yapıldı Demirtaş görüşmesini yapmadan Süleymaniye'den döndü' diye. Görüşmeyi 

yaptım kusura bakmasınlar, biliyorlar ama yaptırmamak için ve yaparken vurmak çin elinizden geleni 

yaptınız, bunu da biliyorum. Buna rağmen gittim, o görüşmeyi yaptım, geri döndüm ve geri 

döndüğümüzde CHP lideri Kılıçdaroğlu'na haber gönderdim. Hükümette de İçişleri Bakanı'na haber 

gönderdim. Dedim ki; bakın HDP olarak biz inisiyatif almak istiyoruz. Bir iki gün içinde Diyarbakır'da 

DTK kongresinde bir açıklama yapılacak sizlerden beklentimiz ana muhalefet ve iktidar olarak lütfen 

bu işi tartışmaya fırsat verin. Çünkü biz tartışılsın istiyoruz, tartışma ve siyasi zemine çekmek istiyoruz. 

Sizlerde buna destek verirseniz hendek, barikat meselesini bir diyalog ortamı ile çözüm zeminine 

taşımak istiyoruz. Çıktık belgeleri açıkladık, konuşmalar yaptık, aradan birkaç saat geçmeden 

Ankara'dan o güne kadar yapılmış en sert açıklamalar geldi. Vatan hainliği, bölücülük, ülkeyi 

böldürmeyiz, ana muhalefet partisi ha keza öyle. Özerklik tartışılamaz, Cumhuriyet ve özerklik bir 

arada olamaz, özyönetim diye bir şey olamaz. Ulusalcılar, İstanbul Barosuna kadar dehşet 

açıklamalar. Diyarbakır Cumhuriyet başsavcısı derhal soruşturma açtı ve dokunulmazlığımızın 

kaldırılmasına giden süreç o zaman başlatıldı ağırlıklı olarak. Ben bunları hiçbir yerde anlatmadım, 

hani HDP barış için ne yaptı diyenler kusura bakmasın, biz canımızı ortaya koyduk. Birileri gibi rahat 

rahat koltuğumuza oturup keyfimize bakabilirdik." 

https://www.hurriyet.com.tr/demirtas-kandilde-kck-yonetimi-ile-hukumetin-bilgisinde-gorusurken-

bulundugumuz-alan-bombalandi-37292576 - https://archive.fo/wip/vJUiJ 

 

 

 

https://www.hurriyet.com.tr/demirtastan-liderlere-cagri-el-ele-verelim-oncelikle-su-akan-kani-silahlari-susturalim-37292500
https://www.hurriyet.com.tr/demirtastan-liderlere-cagri-el-ele-verelim-oncelikle-su-akan-kani-silahlari-susturalim-37292500
https://archive.fo/lUKkv
https://www.hurriyet.com.tr/demirtas-kandilde-kck-yonetimi-ile-hukumetin-bilgisinde-gorusurken-bulundugumuz-alan-bombalandi-37292576
https://www.hurriyet.com.tr/demirtas-kandilde-kck-yonetimi-ile-hukumetin-bilgisinde-gorusurken-bulundugumuz-alan-bombalandi-37292576
https://archive.fo/wip/vJUiJ
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14 Haziran 2016 

Belçika’ınn başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunun Dışişleri Komitesinde yaptığı 

konuşmada: 

 

"Biz her türlü şiddet eylemine, terör eylemine çok açık bir şekilde karşı olan bir partiyiz. 

Mücadelemizi, demokratik, barışçıl, siyasi yollarda veriyoruz ve herkese de bunu tavsiye ediyoruz. 

Bütün Kürtlere de Türklere de bunu tavsiye ediyoruz. PKK'ya da sürekli çağrılarımızı bu şekilde ifade 

ediyoruz. Kesinlikle silahlar susmalı ve çözüm için masaya dönülmeli. Sorunların var olduğu bir gerçek 

ama sorunların çözüm yolunun silah ve şiddet olmadığı konusundaki partimizin ilkesel duruşu nettir 

ve bu çağrıyı yineliyoruz" diye konuştu. 

https://www.cnnturk.com/dunya/demirtas-kesinlikle-silahlar-susmali-ve-cozum-icin-masaya-

donulmeli - https://archive.fo/wip/opkDR  

 

 

14 Haziran 2016 

İstanbul’da, iftar programında: 

 

Savaşların, katliamların kader olmadığını, 'böyle gelmiş, böyle gidecek' anlayışını da kabul etmek 

zorunda kalmayacaklarını aktaran Demirtaş, savaşı, katliamı normal gören anlayışın ülke için en 

tehlikeli anlayış olduğuna işaret etti. 

Demirtaş, bombalara, ölüme, cenazelere, silahlara alışılmaması gerektiğini ve savaşın insan doğasına 

aykırı olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: 

"Türkiye toplumu şu an ikiye ayrılmış durumda. Bir tarafta bu savaşı durdurmak isteyenler, diğer 

tarafta da bu savaştan nemalananlar var. Sanatçı, akademisyen, üniversite öğrencisi kim olursa olsun 

'barış' diyen terörist ilan ediliyor. Şu günlerde en çok korkulan şey, barış kelimesidir. Barış, 

dediğinizde tüyleri diken diken olanlar var. Dokunulmazlık mevzusu da bundan bağımsız değildir. 

HDP, barış için, Türkiye toplumunun huzur ve güven içerisinde adilce yaşaması için kurulmuş bir 

partidir. Bu anlayış dışında yaptığımız hiçbir çalışma da yoktur. Bu amacı gerçekleştirmek için siyaset 

yaptık, uğraştık.” 

https://www.haberturk.com/gundem/haber/1253493-selahattin-demirtas-bu-partiler-kisilerle-var-

olmadi-kisilerle-de-var-olmaz - https://archive.fo/wip/WQ6AL 

 

 

16 Haziran 2016 

BBC Türkçe servisinde yayımlanan röportajdan: 

 

"Partimizin (…) şiddete karşı duruşu nettir; demokratik siyaset yürüten, çok kültürlü, çok dilli, çok 

inançlı ve çoğulcu bir demokrasiyi savunan partidir. Bunu herkes bilerek partimizde siyaset yapmıştır 

ve yapmaktadır. Partimize dönük tabi ki eleştiriler yapılabilir, bunların da yeri basın ve medya değil, 

partinin yetkili mekanizmalarıdır. Partimiz şiddet veya demokratik siyaset konusunda bir yol 

ayırımında değildir. Yolunu seçmiştir, çizgisi nettir. 

https://www.cnnturk.com/dunya/demirtas-kesinlikle-silahlar-susmali-ve-cozum-icin-masaya-donulmeli
https://www.cnnturk.com/dunya/demirtas-kesinlikle-silahlar-susmali-ve-cozum-icin-masaya-donulmeli
https://archive.fo/wip/opkDR
https://www.haberturk.com/gundem/haber/1253493-selahattin-demirtas-bu-partiler-kisilerle-var-olmadi-kisilerle-de-var-olmaz
https://www.haberturk.com/gundem/haber/1253493-selahattin-demirtas-bu-partiler-kisilerle-var-olmadi-kisilerle-de-var-olmaz
https://archive.fo/wip/WQ6AL
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https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/06/160616_selahattin_demirtas_rop - 

https://archive.fo/wip/XRO1r  

 

 

17 Haziran 2016 

DW Türkçe Servisinde yayımlanan röportajda:  

 

“Ahmet Davutoğlu dışişleri bakanıyken Filipinler’de Moro İslami Örgütü ile hükümet arasında 40 yıldır 

devam eden çatışma ve savaşın bitmesi için resmi arabulucu oldu. Moro örgütü ile Filipin hükümeti 

arasında özerklik anlaşması imzalandığında Davutoğlu altına imza koydu arabulucu olarak. Başkasının 

ülkesinde arabulucu olmaya gidiyorsunuz, kendi ülkenizde arabulucu olmak isteyenlere de ‘Türkiye 

düşmanı’, ‘vatan haini’ olarak bakıyorsunuz. Böyle saçmalık olur mu? Biz barış için dünyadan destek 

sunacak herkesin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Ülkemizin barışa huzura güvene ihtiyacı var. Erdoğan 

bunu yapmak istemiyor. Fakat biz Erdoğan’a rağmen barış mücadelesini büyütmek konusunda 

kararlıyız. Türkiye’de Türkler de Kürtler de Erdoğan’a karşı el ele vermeli ve barış için sesini 

yükseltmeli, başka türlü barışa ulaşamayız.” 

https://www.dw.com/tr/demirta%C5%9Ftan-avrupaya-destek-

%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-19338753 - https://archive.fo/gmWJA  

 

 

23 Haziran 2016 

Ağrı’da, iftar programında: 

 

"Ramazan ayı, her bir Müslüman'ın kendini kantarda tarttığı bir aydır. Ramazanın, orucun mesajı 

anlaşılmıyor ki dünyanın birçok yerinde kan akıyor. Ya iç ya da emperyal devletlerin müdahaleleri, 

barışa hasret bir toplum yaratıyor. Anadolu, Mezopotamya topraklarında kan akıyor. Bizim en büyük 

eksiğimiz barıştır. Önce barış olacak ki geri kalan tüm nimetler anlamlı olsun. Ağrı'dan bir kez daha 

barış dileklerimizi yineliyoruz. Barışı istemek, dua etmek önemlidir. Kalben buna inanmak önemlidir 

ama tek başına yeterli değildir. Mücadele etmek gerekir. Tarihte bu yolu yürüyenler ağır bedenler 

öder. Barış yolu dikenlidir. Bir sene önce barışın selamı, kokusu gelmişti. Barışın kapıları açılmıştı. 

Türk'ü, Kürt'ü ölmüyordu. Bomba sesleri gelmiyordu. Geçici barış bile bu kadar güzelken, kalıcı barışla 

topraklarımızın nasıl cennette döneceğini söyleyebiliriz.” 

https://www.evrensel.net/haber/283289/demirtas-madem-daga-para-gitti-mufettisler-ispatlasaydi - 

https://archive.fo/wip/ToC1e 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/06/160616_selahattin_demirtas_rop
https://archive.fo/wip/XRO1r
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https://www.dw.com/tr/demirta%C5%9Ftan-avrupaya-destek-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-19338753
https://archive.fo/gmWJA
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26 Haziran 2016 

Diyarbakır’da, iftar programında: 

 

“Dolmabahçe'deki perspektif; bölge, Ortadoğu, Türkiye ve Kürdistan perspektifidir. 10 temel 

maddede yeni bir anayasa, yeni bir barış anlayışı, eş zamanlı olarak ta PKK'nın tümden Türkiye'ye 

karşı silahlarını bıraktığı bir konferansın, kongrenin toplanması. Ve bütün bunlar 3 ay içerisinde 

hayata geçebilirdi, mümkündü. Bugün bu Türkiye'yi kasıp kavuran Cizre'den, Edirne'ye kadar herkesin 

artık bu ateşte yandığı yangın çıkmayabilirdi. Ama tümden sönmemişti, ama küllenmişti. 40 yıldır bu 

yangının içerisinde yanan herkes o küllü halini bile sevmişti. Barışın ihtimali bile çok güzeldi. Barışın 

gelme olasılığı bile muazzam bir gelişme fırsatı yaratmıştı. Biz belli bir noktaya inanın ki getirdik, biz 

belli bir noktada atılması gereken her türlü adımı atarız dedik. En nihayetinde başaramadığımız bir 

barış süreci ortada duruyor. Şu veya bu kişiyle, şu veya bu hükümetle, bugün ya da yarın başarmamız 

gereken bir barış süreci de önümüzde duruyor.” 

https://www.hurriyet.com.tr/demirtas-baskanlikta-demokrasi-de-diktatorluk-de-olabilir-37301183 - 

https://archive.fo/yOmoC 

 

 

23 Temmuz 2016 

15 Temmuz darbe girişimi üzerine düzenlenen, ’Darbelere Hayır Demokrasi Hemen’ İstanbul 

mitinginde: 

 

"Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, Başbakana, bütün siyasi liderlere ve partilere çağrı yapıyoruz. 

Gelin Demokratik bir uzlaşı zemininde buluşalım. Gelin toplumsal muhalefeti dikkate alalım. Ezilenleri 

dikkate alan, yeni bir Anayasayı hep birlikte yapalım. Kürt sorununda barış sürecine, silahsızlanmaya 

geri dönüşün olanaklarını yaratalım.” 

(…) 

“Madem darbe girişimine karşı bu toplum el ele vermeyi başardı. O halde gelin bunu fırsata çevirelim. 

Demokrasinin ve barışın gelişmesinin fırsatına çevirelim. Bu darbe girişimini lütuf olarak görüp, tek 

adam sistemini inşa ederim derseniz yanılırsınız.” 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/demirtas-birlikte-yasamanin-olanaklarini-arayalim-40165567 - 

https://archive.fo/wip/VGtLe  

 

 

15 Temmuz darbe girişimi üzerine düzenlenen, ’Darbelere Hayır Demokrasi Hemen’ Diyarbakır 

mitinginde: 

 

“Halkımız demokrasi için meydanlara çıktı. Her akşam meydanlara çıkanlar, barış diye haykırın. 

Barışsız demokrasi olmaz.” 

http://www.diken.com.tr/demirtastan-kaos-uyarisi-cildirmis-aklini-yitirmis-bir-devlet-var-ankarada - 

https://archive.fo/wip/O7MCI  

https://www.hurriyet.com.tr/demirtas-baskanlikta-demokrasi-de-diktatorluk-de-olabilir-37301183
https://archive.fo/yOmoC
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21 Ağustos 2016 

Gaziantep’te, bir düğüne yönelik 59 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıda üzerine: 

 

"Bizim birbirimizle konuşmamızı, birbirimizle barışmamızı engellemek isteyen, devlet içine 

çöreklenmiş güçler var. Bunların ne devletle ne milletle alakası yok. Bizi birbirimize düşürecek her 

türlü güvenlik ve istihbarat zafiyetine bu çevreler yol açıyorlar. Şimdi Sayın Başbakan'dan beklentimiz, 

ricamız ve çağrımızdır; Suruç katliamından başlayarak güvenlik ve istihbarat zafiyetine yol açan, 

soruşturmayı hakkıyla yürütmeyen herkesle ilgili mutlaka, acil bir şekilde soruşturma açmalısınız. Dün 

Gaziantep'te gerçekleşen katliam da bir istihbarat ve güvenlik zafiyetine işaret ediyor. Eğer bunların 

üstüne gitmezsek tankıyla, topuyla, Parlamento'yu bombalayacak kadar cüretkar ve cesur 

davranabiliyorlar." 

(…) 

Verilmek istenen mesajın çok net olduğunu ifade eden Demirtaş, buradan bir "iç savaş ve kaos 

çıkarabilir miyiz" arayışı içerisinde olunduğunu savunarak, "Ben bütün yurttaşlarıma ve kardeşlerime 

şu çağrıda bulunmak istiyorum; bu barbarlardan ve gözü dönmüşlerden alınabilecek en iyi intikam, 

ülkeyi barışa götürmektir. Bundan daha büyük bir intikam olamaz. Ülkeyi barışa ve huzura 

taşıyabilmek, bu alçaklara verilebilecek en büyük cevaptır." şeklinde konuştu. 

"Gelin hep birlikte, bu acılarımızı ortaklaştıracak bir çaba içerisinde olalım. Gelin öncelikle 

düğünlerimizi bir yapalım. Taziyelerimizi, acılarımızı, cenazelerimizi bir yapalım. Buradan yola çıkarak 

yüreklerimizi bir yapalım. Dosta düşmana bütün dünyaya şunu gösterelim, bize oyun oynamak 

isteyenlere şu mesajı verelim, biz konuşarak uzlaşma içerisinde birbirimizle eşit, adil, özgür bir yarın 

çerçevesinde konuşabiliriz." diyen Demirtaş, bunu bütün dünyaya göstermeleri gerektiğini söyledi. 

Ülkede iç savaşa, etnik ve mezhep savaşına götürecek hiçbir tezgahta asla olmayacaklarını, buna asla 

müsamaha göstermeyeceklerini belirten Demirtaş, şunları kaydetti: 

"Buradan bütün siyasi liderlere çağrı yapıyorum; gelin bütün taziyelerimizi birleştirelim, gelin taziyede 

yan yana duralım, senin benim cenazen yok, bizim cenazemiz var. Buradan Gaziantep'teki milletvekili 

arkadaşlarıma çağrı yapmak istiyorum; AKP'nin, CHP'nin, MHP'nin milletvekilleri gelin, taziyede yan 

yana duralım. Öncelikle acılarımızı birleştirelim. Düğünümüzü taziyeye ve kan gölüne çevirenlere karşı 

öncelikle tek yürek olduğumuzu gösterelim. Sonrası kolaydır, çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Bu 

ülkenin bütün taziyeleri bizimdir, bütün düğünleri de bizimdir diyelim. Buradan başlayalım." 

Bu zor günleri ancak böyle atlatabileceklerini, bu yara açık durdukça kanatmak isteyenlerin çok 

olacağını söyleyen Demirtaş, bunun dışındaki hiçbir sese kulak verilmemesi gerektiğini aktardı. 

Kendilerine karşı ayrımcı davrananlara, ayrıştırıcı tutum olanlara karşı aynı dille ve üslupla cevap 

vermeyeceklerini belirten Demirtaş, intikam ve öç alma saikiyle hareket etme günü olmadığını dile 

getirdi. 

"Acının ve yaşanan travmanın büyüklüğü bizim için barış kapısı, bir barış umuduna dönüşsün 

istiyoruz. Bundan sonra olabilecekleri önlemenin yolu budur. Yoksa ülkemizi adım adım büyük 

katliamların gerçekleştiği ve toplumun da bunu kanıksadığı Suriye'den farkı olmayan bir coğrafyaya 

dönüştürecekler." diyen Demirtaş, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Biz siyaseten birbirimizi eleştirebiliriz, zorlayabiliriz ama bunu siyasi alan dışına taşırmayalım. Bunun 

faturasını, gençlerimize, çocuklarımıza ve topluma ödetmeyelim. Kendine IŞİD adı veren, İslam ve 

insan ile alakası olmayan, bu topraklarda hiçbir şekilde bağı kurulmayan bir barbarlık ve tecavüz 
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ordusunun karşısında boyun eğmeyeceğimizi hep birlikte bütün dünyaya gösterelim. IŞİD'e, şiddete 

ve teröre karşı yan yana duralım. Buradan başlayarak bir mesaj verelim. Bunu sağlayabilirsek gerisi 

kolaydır. Konuşarak, müzakere ederek sorunları çözmekten daha kolay hiçbir şey yoktur. Herkesi bu 

ortak taziyemizi ve acımızı paylaşmaya davet ediyorum." 

https://www.haberturk.com/gundem/haber/1285440-selahattin-demirtastan-liderlere-cagri - 

https://archive.fo/wip/A6c8C 

 

 

13 Ağustos 2016 

BirGün gazetesinde yayımlanan röportajında: 

“Biz savaş ve şiddete ilkesel olarak karşıyız. Sivilleri de hedef alacağına dair ihtimalin güçlü olduğu 

metropol saldırıları da kabul edilemez. Doğru da görmediğimi söyleyeyim. KCK yönetiminin yaptığı 

açıklama belki tecrit ve savaşı tırmandırmaya çalışan AKP'ye karşı bir tehdit içeriyor olabilir ama 

insanlar bu dönem Kürt hareketinden de demokratik siyasetten de huzurun, güvenliğin, barışın 

yolunun açılacağı bir beklenti içerisinde. Bunu güçlendirecek siyaset halk nezdinde daha çok destek 

görecektir.” 

https://www.birgun.net/haber/demirtas-cemaat-ile-akp-sucta-da-gunahta-da-ortak-124008 - 

https://archive.fo/Mzugf  

 

 

5 Eylül 2016 

Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen mitingde: 

 

“Bizim en acil talebimiz barıştır. Yıllardır barış diye haykırdık.” 

(…) 

Mevcut sorunların ise ancak bir masa etrafında çözülebileceğini söyleyen Demirtaş, "Masayı devirip 

şiddette, savaşta çare aramak çaresizliktir. Hükümete sürekli barış çağrısı yapmamız erdemli siyaset 

yaptığımızdandır. İnsanlar arasında bir sorun varsa bir masa etrafında oturup, yıllarca tartışmak daha 

doğrudur. Bu ülkede toprağa düşen her can bu halkın evladır. Bu savaş duracaksa, biz HDP olarak her 

türlük fedakarlığı yapmaya hazırız. Siyaset çıkar için değil barış içindir" dedi. 

(…) 

Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti: "Türk ve Kürt halkının tarihi ittifak yaptığı bir yerden 

sesleniyorum. Gelin siyasetçiler olarak bu ölümleri durduracak bir adım atalım. Halk bunun için 

bizlere oy verdi. Ateşkes olur, İmralı'ya görüşme olur, bir şekilde olur. Formüller tartışılır, bir çözüm 

bulmak zorundayız. Biz Allahtan başka kimseden korkmuyoruz. Bu halkın evlatlarına yazıktır. Bir yerde 

barış yoksa orada bir tat yoktur. Ekonomik paketlerin ülkede huzur, barış yoksa bir anlamı olmaz. Her 

şeyden önce barış yap. Barışı sağlayacak olan halkın duruşudur. Asla geri adım atmayınız. Adil bir 

barış istiyoruz. İçi özgürlük dolu bir barış istiyoruz. İçeride dışarıda barış istiyoruz. Hükümet bunu 

yapmak zorunda. Bu hükümetin bir lütfu olamaz. Hükümet, devlet bunun için vardır, halkı ezmek için 

değil. Zaman kaybetmeyelim, Malazgirt'ten bir kez daha sesleniyoruz. Adalet Bakanlığı, İmralı ile ilgili 

https://www.haberturk.com/gundem/haber/1285440-selahattin-demirtastan-liderlere-cagri
https://archive.fo/wip/A6c8C
https://www.birgun.net/haber/demirtas-cemaat-ile-akp-sucta-da-gunahta-da-ortak-124008
https://archive.fo/Mzugf
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kaygıları istismar ettiğimizi düşünüyor. İstismar ediyorsak bir avukatı gönder ki kötü niyetimizin 

önüne geç. Biz Diyarbakır'da bunun için açlık grevine girdik. İmralı'dan haber alınmazsa tehlike daha 

da artar. Bu mesajı doğru algılayın. Barış yolu bellidir." 

https://www.evrensel.net/haber/289513/demirtas-halklarin-ve-hdpnin-en-acil-talebi-baristir - 

https://archive.fo/vQ8B3  

 

 

29 Ekim 2016: 

Diyarbakır’da, belediye eşbaşkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı’nın tutuklanmalarına yönelik 

protestoda: 

 

“Baskı günlerini, faşizm günlerini olağanmış gibi geçiştirmeyeceğiz. Ülkenin tamamında mağduriyet 

var, sadece Kürtler değil. Ülkenin tamamında faşizm baskısı var, sadece burada değil ama bugün 

sesini çıkarabilen sadece biziz. Bu ülkede baskı görenlerin umudu biziz. Biz de susmayacağız. Bizim 

yolumuz belli. Barış, özgürlük, eşitlik, adalet yoludur. Bunun için gece gündüz, ev ev, işyeri işyeri 

dolaşacağız.”  

https://m.bianet.org/bianet/print/180120-demirtas-saray-dan-bakinca-magdur-goremezsin - 

https://archive.fo/wip/A2kEz  

 

 

12 Aralık 2016 

Edirne Cezaevinden, İstanbul Beşiktaş'ta 44 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıya ilişkin: 

 

"İstanbul'da gerçekleşen acımasız katliamı lanetliyor, kınıyorum. Saldırıda yaşamını yitiren bütün 

insanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerimi sunuyor, sabırlar diliyorum. 

Yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün toplumu, halkımızı şiddet karşıtlığında, barış, 

kardeşlik, demokrasi ve özgürlük duyguları etrafında umutla bir arada durmaya davet ediyorum. 

Koşullarımız ne kadar zor olursa olsun kutsallık atfettiğimiz barışı savunmaktan vazgeçmemeli, 

umutlarımızı yitirmemeliyiz. Bu sıkıntılı dönemi dayanışma ile aşarak ülkeyi düze çıkarmayı 

başarmalıyız."  

https://www.hurriyet.com.tr/demirtas-acimasiz-katliami-lanetliyor-kiniyor-40304370 - 

https://archive.fo/wip/PEDrQ 

 

 

14 Aralık 2016 

Edirne Cezaevinden, İstanbul Beşiktaş'ta 44 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının ardından 

HDP’ye yönelik operasyonlara ilişkin: 

 

“Bizler demokratik siyasette güçlü bir şekilde ısrar ediyoruz. Demokratik siyasetle sorunlar çözülür. 

Siyasiler, Meclisi birlikte çalıştırarak çözüm üretmelidir. Meclisi işlevsizleştirerek sorunlar çözülemez. 

https://www.evrensel.net/haber/289513/demirtas-halklarin-ve-hdpnin-en-acil-talebi-baristir
https://archive.fo/vQ8B3
https://m.bianet.org/bianet/print/180120-demirtas-saray-dan-bakinca-magdur-goremezsin
https://archive.fo/wip/A2kEz
https://www.hurriyet.com.tr/demirtas-acimasiz-katliami-lanetliyor-kiniyor-40304370
https://archive.fo/wip/PEDrQ
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Demokratik siyaset ve barış bizim yolumuzdur, bu konuda kararlıyız. Tutumumuzdan taviz 

vermeyeceğiz." 

https://www.hurriyet.com.tr/demirtas-sorumlu-oldugumuzu-ispat-etsin-hemen-40307000 - 

https://archive.fo/wip/hnhSA  

 

 

HDP Eş Genel Başkanlarının yazılı açıklamalarından: 

  

20 Temmuz 2016 

Bizler HDP olarak, bütün Türkiye toplumunun şunu net olarak bilmesini istiyoruz: Bizler, demokrasi, 

adalet ve barış ilkelerimizi hayata geçirme konusunda kararlıyız. Bu ilkeleri her koşul altında 

savunmaya devam edeceğiz. Bu ilkeleri hayata geçirmek için IŞİD ve benzeri zihniyetlere karşı daha 

fazla yan yana durmak, daha fazla dayanışma içinde olma zamanıdır. 

(…) 

Suruç katliamı karşısında Türkiye'de demokrasi, adalet ve barış ilkeleri etrafında dayanışma ruhuyla 

bir arada durmak isteyen ve bu tür saldırılara karşı birlikte neler yapabileceğimizi tartışmak isteyen 

bütün siyasi parti hareket ve gruplarla ortaklaşmaya hazır olduğumuz ifade etmek istiyoruz. 

https://www.hdp.org.tr/tr/suruc-katliamini-lanetliyoruz/6258 

 

 

25 Temmuz 2015 

Başta TBMM olmak üzere, siyasetin ve yaşamın her alanında geliştirilen darbe ve savaş politikalarına 

karşı barış ve demokrasi mücadelesini yükseltme kararlılığındayız. 

(…) 

Bütün bu gelişmeler ışığında, ülkeyi savaş ve şiddet sarmalından çıkarmak için, Sayın Öcalan 

üzerindeki tecridin kaldırılmasını sağlayarak, müzakereleri derhal başlatmak üzere bütün demokrasi 

güçlerini barış ve demokratik siyaset yolunda seferber olmaya çağırıyoruz. 

https://www.hdp.org.tr/tr/son-siyasal-gelismeler-ve-alinacak-tutum-konusunda-ortak-aciklama/6267  

23 Eylül 2015 

Kurban Bayramı vesilesiyle, coğrafyamızda ve dünyanın dört bir yanında barış ve halkların kardeşliği 

için edilen duaların kabul olmasını diliyor ve bütün dünya halklarına barış ve kardeşlik mesajımızı 

iletiyoruz. 

Dileğimiz ve mücadelemiz, Bayram’ın özü olan barışın, kardeşlik ve dayanışmanın hayatın tüm 

alanlarına hakim kılınması, her gün daha da ağırlaşan savaşın yerini adil bir barışa bırakmasıdır. 

Halklarımızla el ele vererek bu coğrafyaya hak ettiği ve özlemini duyduğu barışı, kardeşliği, adaleti ve 

eşitliği getireceğimize olan inancımızla halklarımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en 

içten duygularımızla kutlarız. 

https://www.hurriyet.com.tr/demirtas-sorumlu-oldugumuzu-ispat-etsin-hemen-40307000
https://archive.fo/wip/hnhSA
https://www.hdp.org.tr/tr/suruc-katliamini-lanetliyoruz/6258
https://www.hdp.org.tr/tr/son-siyasal-gelismeler-ve-alinacak-tutum-konusunda-ortak-aciklama/6267
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https://www.hdp.org.tr/tr/es-genel-baskanlarimizdan-kurban-bayrami-mesaji/6332  

31 Aralık 2016 

Güzel günlerin bizleri beklediğini biliyoruz. 2017 yılının, demokrasi, barış, emek, özgürlük ve eşitlik 

güçlerinin birlikteliğinin gelişeceği; halkların adalet taleplerine ulaşılacağı bir yıl olması için mücadele 

edeceğiz. 2017 yılında her gün yeniden doğarak yürüyeceğiz, yaşam ve gerçekler hiçbir hapishane 

tanımayacak.  

2017 yılının tüm halklar ve inançlar, emekçiler, ezilenler, emekliler, kadınlar ve gençler için sağlıklı, 

başarılı ve toplumsal kazanımların elde edileceği umut dolu bir yıl olmasını diliyoruz. Huzurlu, barışın 

hâkim olduğu ve yaşamı kutlayabildiğimiz bir yıl için hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. 

https://www.hdp.org.tr/tr/2017de-umudu-hep-birlikte-buyutelim/9660  

 

Meclis grup toplantısı konuşmalarının ses çözümlerinden: 

 

15 Haziran 2010 

 

" Sayın Başbakana açık çağrı yapıyoruz, akan kan dursun mu istiyorsunuz, biz sizden daha çok 

istiyoruz. Çünkü o bölgede 30 yıldır bunun en ağır mağduriyetini yaşayan kişileriz. Anaların gözyaşı 

dinsin mi istiyorsunuz, hepimiz sizden fazla istiyoruz, hepimiz sizden daha fazla istiyoruz. Biliyoruz o 

anaların yüreği nasıl yanıyor, o anaların gözyaşı nasıl akıyor biliyoruz; çünkü bizim analarımızın da 

yüreği yanıyor, bizim analarımızın da gözyaşı akıyor biliyoruz. Çocuklarımız ne halde biliyoruz; bizim 

çocuklarımız gemi sahibi değil, bizim çocuklarımız kelepçe sahibi cezaevlerinde, çünkü en iyi bu acıyı 

biz biliyoruz. Ama siz buna rağmen bu ülkede barış istiyorsanız ve barış söyleminizde samimiyseniz 

BDP hazırdır. Barış ve Demokrasi Partisi sizin yapacağınız samimi, gerçekçi, çözüme dair en küçük 

barış adımınızı yürekten desteklemeye hazırdır, buyurun.  

Buyurun Sayın Başbakan, bir araya gelelim, sizinle bir araya gelelim, ana muhalefet lideriyle bir araya 

gelelim tartışalım ülkenin sorunlarını; şu kadar can yakan, şu kadar yıldır çözülmemiş bu sorun nasıl 

çözülür biz size anlatalım. Eğer samimiyseniz BDP’nin size göstereceği program, proje çerçevesinde 

bir günde, 3 günde bu ülkede demokrasi konusunda, barış konusunda mesafe katedebilirsiniz.” 

 

14 Şubat 2012 

“MİT Müsteşarlığı Kanununda özel madde var savcı onu tanımıyor, yeni çıkaracağın kanunu 

tanıyacağını nereden biliyorsun? “Onu da tanımıyorum” dese, “bu çıkaracağın kanunu da 

tanımıyorum, ille de ben bunları sorgulayacağım” dese ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok, o halde 

birazdan sıralayacağımız maddeler hükümet tarafından artık ciddi ciddi tartışılmalı ve dikkate 

alınmalıdır. Tek maddelik böyle günü kurtarmaya dönük çözümler yerine, madde madde arkadaşlar 

ifade ediyorum.  

Bir; Özel Yetkili Mahkemeler kaldırılmalıdır, tümden. Özel Yetkili Mahkeme diye bir mahkeme 

Türkiye’de olmamalıdır.  

İki; Terörle Mücadele Yasasındaki antidemokratik bütün hükümler ayıklanmalıdır.  

https://www.hdp.org.tr/tr/es-genel-baskanlarimizdan-kurban-bayrami-mesaji/6332
https://www.hdp.org.tr/tr/2017de-umudu-hep-birlikte-buyutelim/9660
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Üç; Kürt sorununun çözümünde siyasi desteğe de sahip olacak bir müzakere heyetinin güven içinde 

ve şeffaf bir çalışma yürütmesi için özel bir yasayla barış komisyonu kurulmalıdır.  

Dört; Barış Komisyonu Kürt sorununun bütün taraflarıyla açık müzakereler yürüterek, elde ettiği 

sonuçlar üzerinden çözüm için hükümete ve parlamentoya öneri yapma hakkına sahip olmalıdır.  

Beş; ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü önündeki bütün yasal engeller kaldırılmalıdır.  

Altı; siyasi amaçlı tutuklamalara son verilmeli, Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılmalı ve sürece 

katılımının önü açılmalıdır. 

Yedi; bu süre zarfında imha amaçlı askeri operasyonlar yapılmamalı, PKK’da her türlü silahlı 

faaliyetlerini durdurduğunu açıklamalıdır. 

Sekiz; yeni anayasa çalışmaları esaslı, özlü ve ciddi bir şekilde hızlandırılmalıdır.  

Sürece bu şekilde toplu olarak, kümülatif olarak yaklaşılmadığı müddetçe, şu anda az önce de ifade 

ettiğim gibi bataklıkta şu anda dize kadarız ve giderek bu bataklıkta göğsümüze, boğazımıza ve 

başımıza kadar gireceğiz.” 

 

21 Mayıs 2013 

“Madem PKK gerillaları sınır dışına çıkıyor, madem Türkiye savaştan, şiddetten arınıyor; bütün bunları 

yapabilmenin işte fırsatları ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunları bahane edenler, savaşı şiddeti 

bahane edenlerin elinde bahanesi de yok artık. Demokrasiyi gerçekleştirmek için daha neyi 

bekliyorsunuz, hangi adımlar atılmalı, ne yapılmalı? Hükümet neredeyse toplumun, muhalefetin 

önüne şart koşuyor. Burada şart koşması gereken hükümet değildir; hükümet kendi önüne konulan 

toplumsal talepleri dikkate alması gereken kurum olarak, kurum ciddiyetiyle bu süreci ele almak 

durumundadır. Toplumun her kesimi barış sürecinden bu kadar coşkuyla, heyecanla sahiplenmişken 

şimdi bu geçici barışı, kalıcı bir barışa, köklü bir barışa dönüştürebilmenin tek yolunun 

demokratikleşme olduğunu bilmiyor mu hükümet, bu fırsatları heba etmesine göz mü yumacağız? 

Hayır!” 

 

4 Haziran 2013 

 

“Gösteri yapan arkadaşlarımızın hiçbirinin, hiçbir şekilde şiddete başvurmaması, şiddete meyil 

etmemesi gerekir. Gösterilerin tümüyle barışçıl çerçevede kalabilmesi, bu gösterilerin hükümetin 

doğru mesajı alabilmesi açısından da önemli olduğunu buradan da altını çizerek belirtmek istiyorum.  

Bütün gösteriler barışçıl çerçevede ve mesajların derli toplu, daha çokta demokrasi ve özgürlük 

talepleri etrafında kilitlenmiş, kenetlenmiş bir aşamada olması gerekir. Öte türlüsü bütün bu taleplere 

de, beklentilere de zarar verecektir, öte türlüsü Türkiye'de başkalarının ekmeğine yağ sürecektir. Siz 

sokağa öfkelendiğiniz için, yaşam tarzınıza müdahale edildiği için, daha fazla özgürlük, daha fazla 

demokrasi istediğiniz için çıktıysanız bunun ötesine geçmek isteyenlere asla kulak asmamalısınız. Şu 

ana kadar hiçbir siyasi partinin öncülüğü ve hiçbir siyasi partinin bayrağı altında yürümedi bu direniş; 

tümüyle bir halk hareketi olarak gelişti, öyle devam ediyor. Biz de parti olarak buna saygı duyduk, 

bütün bu hassasiyetimiz, özenimizde bundan kaynaklıdır. Bunun da bu şekilde doğru bir çerçevede 

ele alınması lâzım.” 
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22 Aralık 2015 (Tbmm’de düzenlenen basın toplantısında) 

Her mikrofon önüne çıktığımızda bizler barış çağırısı yapıyoruz, ateşkes çağrısı yapıyoruz, müzakere 

çağrısı yapıyoruz. Bu beyefendilerin hepsi, “Asacağız, keseceğiz, yıkacağız, temizleyeceğiz” çağrısı 

yapıyor, savaş yanlısı olan da biz oluyoruz. Bu tutarsızlığa lütfen Türkiye toplumu dikkat etsin, bu 

ahlaksızlığa dikkat etsin. Savaş isteyen, çatışma isteyen, dayatan AKP politikası, savaşçı diye bizi, 

terörist diye bizi yaftalamaya çalışan yine AKP politikası. Bu ikiyüzlülüğü biz kabul etmiyoruz, 

edemeyiz. 

Bir demokrasi, barış bloku, cephesi, Türkiye'de acilen güçlenmek, kurulmak, var olmak zorundadır. 

Kim bu blok içerisinde yer almak istiyorsa, ille ideolojilerimiz, ille mezheplerimiz, dinlerimiz, 

kimliklerimiz aynı olmak zorunda değil; ama barış için bir araya gelebiliriz. CHP’den, AKP’den 

milletvekilleri; parti yönetimleriniz eğer bunu kabul etmiyorsa, onlara rağmen barış sesini 

yükseltebilmelisiniz, yapabilmelisiniz. Başka türlü ülkemizi nasıl selamete çıkaracağız? 

 

28 Temmuz 2015 

Hep birlikte, “Biz savaş istemiyoruz, biz sana savaş yaptırmayacağız” dersek, “Hiç uzatmadan, karşılıklı 

iki taraflı çatışmasızlık pozisyonuna derhal geçilmeli. Biz, evlatlarımızı yerde bulmadık, sizin saray 

saltanatınıza kurban olsunlar diye de büyütmedik” dersek, bu biter, durur bu. Oy kaybettiklerini 

görürse vazgeçerler. Oydur, oy, onların şu andaki yaşam damarları oydur. Serumla damarlarına 

bağlanmış gibidir o oylar; çektiğiniz an tehlike biter. 

(…) 

Biz halkımıza bel bağladık, halkımıza umut bağladık. Her zaman dedik ya, Allah’ımız var, bir de 

halkımız var; bu da bize yeter. Biz buna dayanarak mücadele ettik, bugünlere böyle geldik ve böyle 

direnerek bu savaşı durduracağız. Biz, sana bu ülkede savaş yaptırmayacağız!  

 

12 Ocak 2016 

bu haftaki gündemimize dair değerlendirmeye başlamadan önce, Sultan Ahmet’teki vahşi katliama 

değinmek istiyorum. Tam bilançoyu, tabloyu bilmiyoruz ama bir kez daha vahşi bir katliamla karşı 

karşıya kaldık. Ölenler var, yaralananlar var; son derece vahim, acı bir tablo. Maalesef ülkemizin 

yabancı olmadığı, yakın geçmişimizde defalarca karşılaştığımız vahşi tablolarından biri şu anda 

Türkiye’de sahneleniyor, şu saatlerde. Tek temennimiz ölü sayısının artmaması. Yaşamını yitirenlere 

elbette ki rahmet diliyoruz, bütün ailelerine sabır, başsağlığı diliyoruz, yaralıların hepsine acil şifa 

diliyoruz. Can kaybının artmamasını temenni ediyoruz. İnşallah bu saldırı da diğerleri gibi, karanlıkmış 

gibi, faili ortada yokmuş gibi kapalı kapılar ardında saklanan bir katliama dönüşmez diye temenni 

ediyorum. HDP olarak bu tür vahşi saldırıları, katliamları sonuna kadar nefretle, şiddetle kınadığımızı 

ve kesinlikle sorumluların ortaya çıkarılması için peşini bırakmayacağımızı da belirtmek istiyorum. 

(…) 

Bölünmeden, parçalanmadan yana değiliz, kavgadan, şiddetten, silahtan yana değiliz; hâlen aynı 

noktadayız. Birlikte yaşamdan ama eşit, özgür, adil bir yaşamdan yanayız; hep bunu savunduk, kolay 

dönemde de savunduk, zor dönemde de savunduk. Mesele zaten bir fikri izin verildiği oranda 

savunmak değildir, bir fikri kendi inandığın oranda her yerde, her koşulda savunmaktır; bizim 

davamız, meselemiz budur. Fikirlerimiz meşrudur, doğrudur, haklıdır, niye savunmaktan korkalım ki? 
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2 Şubat 2016 

Biz hep sorunları diyalogla, hep samimiyetle, karşılıklı güvenle çözelim dedik ve bu anlayışımızı 

mutlaka ki korumamız lazım. Kapılarımızı, bizimle konuşmak isteyen, samimiyetle tartışmak isteyen 

herkese açık tutmamız lazım. Çünkü düşmanlığı büyütmek isteyen yeterince siyasi anlayış var; biz 

onlardan olmayalım. Barış, fedakârlık ve cesaret işidir. İnanın ki, tam da bugünlerde cesaret işidir. 

Halkın duygusunun bu kadar yoğun bir şekilde, öfkesinin yoğun bir şekilde kabardığı günlerde, biz 

siyasetçilerin barış demesinin ne kadar zor olduğunu biliyorum. “Başkan; cenazeler yerdeyken sen 

niye bu kadar barış konuşuyorsun” diyenleri de duyuyorum, mesajları da ulaşıyor, gittiğim yerlerde de 

ifade ediyorlar. Onların bu kabarmış öfkesini, duygusunu çok iyi anlıyorum; ama bilsinler ki, bizim 

daha büyük felaketlerden kurtuluşumuzun tek yolu budur. Biz bu çizgide ısrarcı olmalıyız. Halk adına, 

çocuklarımız adına, daha fazla ölüm olmaması adına bu çizgide ısrarcı olmalıyız. HDP, barışçıl çizgisini 

koruyacaktır, ilkeli duruşunu koruyacaktır. 

 

23 Şubat 2016 

Ülke kan gölüne dönmüş, siz halen masayı öcü gibi görüyorsunuz. Oysa, konuşmak en erdemli, en 

onurlu iştir. Sorunları ölerek, öldürerek, silahla çözmek yerine, cesaretle masaya dönmek en erdemli 

iştir. Bizlerin, halkımızın, barışseverlerin istediği budur. AKP’nin bundan kaçıyor olması, ısrarla “Artık 

masa olmayacak” demesine aldanmayın. Bütün savaşların sonu şu veya bu şekilde barışla sonuçlanır. 

Bizler, az önce ifade ettiğim âdil, adaletli barış için mücadele edeceğiz. 

Evet, savaş bugün, şu saatte, şu dakikada durabilmelidir. Bunu başarmalıyız, bunun için uğraşmalıyız. 

Ama silahların susması tek başına barış değildir. Barış dediğimiz şey, herkesin birbiriyle çatışma 

potansiyelinin ortadan kalktığı durumdur. Yani siz bir yerde sorunu çözmeden olduğu gibi bırakıp 

çatışmayı sonlandırmışsanız, orada barış gerçekleşmiş değildir, her an çatışma potansiyeli yeniden 

ortaya çıkacak demektir, çatışma tehdidi her an var demektir. Bütün bu sorunların adaletli bir şekilde 

çözüldüğü durumdur barış. Nasıl yapacağız peki? Karşımızda, barış deyince tüyleri diken diken olan bir 

anlayış var. 

 

5 Nisan 2016 

Biz, adalet arayışımızdan vazgeçmeyelim. Bizler ülkemizde savaşı sonlandıramadığımız, barışı tesis 

edemediğimiz her gün candan can, kandan kan vermeye devam edeceğiz. Yaşamını yitiren kim olursa 

olsun, bu ülkenin değeridir, acı kaybıdır diyerek, insani, ahlaki, ilkesel bir noktada durmaya devam 

edeceğiz. 

(…) 

Önümüzdeki cuma günü, İslam âleminin mübarek üç aylarının başlangıcı ve onun ilk cuma akşamı, 

yani perşembe günü, gece Regaip Kandili. Şimdiden, kandilin de, üç ayların da bütün inananlara, 

bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Hem Regaip Kandili, hem üç aylar vesilesiyle, 

bugün ülkemizde silahlı bir şekilde çatışan bütün taraflara; o yetkiyi, o gücü, kararı elinde bulunduran 

herkese, en azından bu mübarek aylar vesilesiyle bir kez daha çağrı yapıyorum. Lütfen, silahları 

susturun! Lütfen, ellerinizi tetikten çekin! Bu iradeyi gösterin ve barışçıl yol ve yöntemlerle 

sorunlarımızı çözmemize fırsat yaratın. 
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19 Nisan 2016 

Biz, başımıza ne getirirlerse getirsinler, barış yolundan, demokrasi yolundan, demokratik siyaset 

yolundan vazgeçmeyeceğiz. Başımıza ne getirirlerse getirsinler, silaha, şiddete meyletmeyeceğiz. 

Böyle bir partiyiz. Parlamentoda oluruz ya da olmayız. Dediğim gibi, tercih onların. Ama biz seçeneksiz 

değiliz. Bunu bilmeleri lazım, adımlarını da buna göre atmaları lazım. 

 

12 Temmuz 2016 

Bedeli ne olursa olsun biz ülkemizde adalet istiyoruz, adil bir barış istiyoruz, eşitliğe dayalı bir 

kardeşlik istiyoruz, birlikte yaşam olacaksa onurlu, eşit bir birlikte yaşam istiyoruz. Bunu kabul 

etmeyen herkesle biz siyasi mücadelemizi yürütürüz. Şiddetle, bombayla, savaşla işimiz olmaz ama 

savaş ve çatışma yaşanırken de, insan haklarına, hukuka, ahlâka aykırı her türlü durumun da 

karşısında oluruz. Bu bizim ilkelerimizdir. Zor koşullarda bu ilkelere sahip çıkmazsak zaten barış 

görüşmelerinde, barış süreçlerinde bu ilkelere herkes kolay sahip çıkar.  

Önemli olan bugünlerde barış diyebilmektir; o günlerde demek kolaydı. O günlerde barış diyenleri baş 

tacı yapıyorlardı ama bugün insanlar ölürken barış diyemezsek, savaş belki 10 yıl, belki 20 yıl devam 

edecek. Belki bu ülke 50 yılda kendi ayakları üzerinde duramayacak. Biz varız diye bakın ülke 

dağılmıyor, iç savaş çıkmıyor, biz varız diye. İnan ki, biz olmazsak şu ülke üç ayda Suriye’ye dönüşüz; 

biziz, bunun tek emniyet supabı biziz. Bütün bu farklılıklara rağmen, zor koşullara rağmen bu ahlâklı, 

ilkeli duruşu savunan sadece biziz. 

 

15 Mart 2016 

Pazar günü saat 18:45 Kızılay Meydanında, herhalde sivillerin en çok bulunduğu saatleri seçilmiş 

olmalı ki eylem, katliam noktası olarak burası tercih edilmiş ve tümüyle sivilleri hedef aldığı anlaşılan 

bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Bir kez daha partim adına, bütün arkadaşlarım adına lanetlediğimizi, 

kınadığımızı ve asla hiçbir gerekçeye sığınılamayacak bir vahşet eylemi olduğunu buradan ifade etmek 

istiyorum. Resmi rakamlar 37 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği, 120'den fazla, 130'a yakın yurttaşımızın, 

kardeşimizin yaralandığı şeklindedir. 

Bir kez daha bütün yitirdiklerimize Allahtan rahmet diliyorum. Bütün halkımıza sabır, başsağlığı 

diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum ki, umarım her biri sağlığına kavuşur ve ölü sayısı artmadan, 

bilanço daha da ağırlaşmadan bu faciayı, bu katliamı bu şekilde en azından atlatmış oluruz. 

(…) 

Bakın biz hükümette olsak savaşı, şiddeti, terörü elimizden geldiğince minimuma indiririz. Fakat hiçbir 

şeyi başaramazsak kardeşliği başarırız; bütün bu toplumsal ayrışmayı, kutuplaşmayı önleriz. 

 

26 Temmuz 2016 

Çözüm sürecine dönülmeli. Bu konuda herkes mevcut durumu yeniden gözden geçirebilmeli. Daha 

cesur bir siyaset, daha cesur bir söylem, daha cesur bir eylem ortaya koyabilmeli. Bu fırsat kaçmamalı, 

kaçmamalı. Biz sorunlarımızı barış masasında çözebilecek erdemi, olgunluğu siyasetçiler olarak 

gösterebilmeliyiz. 
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9 Ağustos 2016 

İnsanlar, ülkeyi terk etmeyi düşünen, ben artık bu ülkede yaşayamam, başka bir ülkede yaşam arayışı 

içerisine girenler, sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın, bu ülke bizimdir, hepimizindir ve biz ülkemizde 

güçlü bir demokrasi kuracağız, barışı da, güveni de, huzuru da tesis edeceğiz. 

 

2 Eylül 2016 

Bir çağrıyı hatırlatmak istiyorum. Her akşam 19’da barışa ses verin, neredeyseniz; sokakta, özellikle de 

sokakta barışa ses verin, bütün bu zulme karşı, politikalara karşı durduğunuzu gösterin. Çığlığınızla, 

zılgıtınızla, ıslığınızla, kornanızla, sloganlarınızla, hayır, biz bu savaşı durduracağız deyin. 

 

18 Ekim 2016 

HDP Türkiye’ye en makul öneriyi, Türkiye’ye en fazla kazandıracak öneriyi yaptı, yapmaya devam 

ediyor. İç barış, iç barıştan yola çıkarak komşu ülkelerde yaşayan bütün halklarla barış, adalet ve 

eşitlik üzerine doğru bir ilişki, mezhebine bakmayacağız, kimliğine, inancına bakmayacağız; bakın, 

basit ama kazandırıcı en etkili politik çözümdür. Bugün Türkiye’nin içine düştüğü krizlerden bir anda 

Türkiye’yi çıkarabilecek, Türkiye’nin düşen kredisini bir anda yükseltebilecek ve Türkiye halklarının 

çektiği zulmü de en aza indirebilecek politikadır. İşte bu köprünün Türkiye’deki adı HDP’dir. Orta 

Doğu halklarıyla, Türkiye’de ezilen halklarla bağlantıyı ve bağı kurabilen tek parti biziz. Aklı olan bir 

hükümet, HDP’yle kuracağı bağ üzerinden Orta Doğu’ya açılır, HDP’yle kuracağı bağ üzerinden 

Avrupa’ya açılır. Bütün dünyayla şu anda konuşabilen tek Parti biziz. Orta Doğu’nun bütün halklarıyla 

ilişkide olan Parti biziz. Bizim Süryanilerle de ilişkimiz var, Arap halkıyla da, Ermeni halkıyla da var, 

Kürt halkı, Ezidi halkıyla var, Türkmenlerle ilişkilerimiz var ve hepsi bize saygı duyar, çünkü hepsinin 

haklarını, hukukunu savunduğumuzu bilirler. Sünni topluluklar, yine Alevi topluluklar, Şia toplulukları, 

hepsiyle hukukumuz, ilişkimiz var. Bak, bunlar çok değerlidir. Biz başka bir ülkede olsak, bize 

düşmanlık yapmak yerine el üstünde tutmaları lazımdı; en büyük hataları bu işte. Bütün bu halklara 

açılan köprüyü biz kurduk ve bu başarılı işi, fedakârlığa rağmen biz yürüttük, bu noktaya getirdik; 

Türkiye Hükümeti bunu değerlendirmek yerine, HDP’yi de terörist ilan edip, HDP’yi de bitirmeye 

çalışarak, tam da üstünde durduğu dalı kesen bir politika izliyor, izlemeye devam ediyor.  

Biz Türkiye kazanmasın diye uğraşmıyoruz; tam tersine, Türkiye kazansın, Türkiye büyüsün ama başka 

halkların omuzlarına basa basa, onları eze eze olmaz, barışla büyüsün. Savaş tek seçenek değildir. 

(…) 

Şu yoksul evdeki gencecik askerler, yaşamını yitirip gelen askerler benim kardeşimdir, senin 

kardeşindir, yoksul, fukaranın evladıdır. Bu ölecek ki, her gün ölecek ki şurası ışıldamaya devam etsin. 

(Alkışlar)  

Bizim bunu ortadan kaldırmamız lazım, bunu ortadan kaldırmamız lazım; şu yoksulluğu da, şu savaşı 

da ortadan kaldırmamız lazım. Sarayda bu saltanatı sürenlerin bunun hesabını vermesi lazım. Türkiye 

bu çelişkiyi ortadan kaldırmadığı müddetçe, senin Sarayın ışıldasın ben ölürüm diyenler olduğu 

müddetçe ülke demokrasi, barış gelmiyor. HDP olarak bunu bütün topluma anlatmak, doğruyu, 

hakikati her tarafta göstermek boynumuzun borcudur. 
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Sn Demirtaş’ın çeşitli demeçlerinin gazete kupürleri: 
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