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3    İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından  

                4 yıl 8 ay hapis cezası verilen konuşma 

 

Sn Demirtaş’ın, çözüm sürecinin devam ettiği 2013 yılında düzenlenen, İstanbul Newroz kutlamasında 

yaptığı ve dönemin basını tarafından “barış konuşması” olarak anılan konuşması nedeniyle kendisine  

4 yıl 8 ay hapis cezası verilmiştir. Sn. Demirtaş ile ilgili bu ceza dosyası kesinleşmemiş olup halen Yargıtay 

aşamasındadır. Söz konusu konuşmaya ilişkin polis tutanağı ile Sn Demirtaş’ın konuşmasının  

ses çözümü aşağıda sunulmuştur.  
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Yukarıdaki dokümanda işaretlenen bölüm şu şekildedir: 

17.03.2013 tarihli Nevruz etkinliğinde konuşma yapan Selahattin DEMİRTAŞ’ın konuşmasında daha 

çok barış sürecine verile destekten bahsederek “Ama barış süreci dili ve insanların ölmeyeceği 

gençlerin birbirini öldürmeyeceği bir müzakere masasını da desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde 

söylemleri kullandığı, yaşanan sürecin devam etmesi gerektiği, Türk ve Kürt halkının barış içerisinde 

birlikte yaşayabileceğini, siyasetçilerin konuşarak çözüm üretebileceğini aktardığı tespit edilmiştir. 

 

Sn Demirtaş’ın konuşmasının ses çözümü: 

(Kısa bir bölüm anlaşılamıyor) hedeflerini gösterdi yolunu çizgisini şaşırmış olanlara, işte özgürlük yolu 

budur dedi her Newroz. İşte 2013 Newrozu da yeni bir dönemin, yeni bir sürecin müjdesi ile kapımıza 

geldi. Hoş geldi, sefa geldi Newroz.  

Ve elbette, elbette Newroz bu günlere gelene kadar hiç de, hiç de küçümsenmeyecek bedellerle, ağır 

sancılarla, ağır kayıplarla geldi. Ben bu vesileyle Sakine, Leyla, Fidan arkadaşlarımızın şahsında bütün 

şehitlerimizi, Newroz’u Newroz yapan özgürlük mücadelesini halk devrimine çeviren bütün 

şehitlerimizi saygıyla anmak istiyorum. Bu günleri bize gösteren meydanlarda, alanlarda tek yürek, 

tek ses olmamızı sağlayan bütün değerlerimize buradan minnet duygularımızı iletiyor, onları hasretle 

anıyorum. 

Değerli arkadaşlar eminim sizler [12 saniyelik ses kesintisi] bütün gelişmeleri yakından takip 

ediyorsunuz. Burada uzun uzun siyasi gelişmelere dair bir konuşma yapmayacağım. Zaten İstanbul 

Kazlıçeşme Meydanı, bu fotoğraf mesajların en büyüğüdür. Anlamak isteyene, görmek isteyene, 

duymak isteyene işte Newroz mesajı budur. Bu sürecin iradesi, bu sürecin çözüm dili bu sürecin 

fotoğrafı budur.  

Çözüm nasıl olacak diyenlere, işte Kazlıçeşme Meydanında bütün ezilenler el ele vermişler, işte bütün 

ötekiler, işte yüz binler çözümün fotoğrafı budur diyorlar. Bu süreçten ne çıkacak diye merak edenler 

bu fotoğrafı dikkatle izlesinler. Bütün bu alanda, bu meydanda Kürt’üyle, Türk’üyle, Ermeni’siyle, 

Süryani si, Laz’ı, Çerkez’i ile kadını, erkeği, öğrencisiyle, genciyle, emekçisiyle bir arada kendi diliyle, 

kimliğiyle, kültürüyle, bayrağıyla, rengiyle yan yana yaşamaktır çözüm. İşte çözüm, Kazlıçeşme 

Meydanındaki duruştur. Eğer bir sonuç çıkacaksa, eğer bu süreçten gerçek bir özgürlük çıkacaksa, bu 

meydanın aynısının bütün Türkiye’ye yansımasıdır çözüm.  

Bizler bugüne kadar verdiğimiz bütün mesajlar da, Halkın Emek Partisinden bugüne kadar, yaptığımız 

bütün konuşmalarda bir şeyin altını ısrarla çizdik. Kürt sorunu konuşarak, müzakere ile çözülür dedik. 

Ve bu talebimizde bu yöntemde ısrarcı olduk. Sizler bunun için binlerce defa miting yaptınız, 

yürüyüşler yaptınız. Kelimenin tam anlamıyla bu yöntemi esas kılmak için çok uğraştınız. Ve biz 

verdiğimiz bütün bu mesajlarda işte meseleyi bu günlere getirmek istiyorduk. Kan akmasın diye Türk 

gençleri, Kürt gençleri için [15 saniyelik ses kesintisi] kimsenin bize, Türkiye toplumuna lütfu, 

armağanı değil.  

Keşke bugünlere çok daha önce gelseydik. Keşke binlerce, on binlerce gencimiz, evladımız yaşamını 

yitirmeden bu barış sürecini konuşarak, müzakere ederek [1 saniyelik ses kesintisi] anlayışını 

geliştirebilseydik.  

Ama maalesef geç oldu, fakat geç olsa da böylesine bir süreci biz bütün bu gelişmeleri en anlamlı en 

değerli gelişmesi olarak başından beri ifade ettik. Sayın Öcalan’la İmralı’da bir devlet heyetinin, 

Hükümetin de arkasında olduğu bir heyetin resmi olarak görüşmesi en doğru yöntemdir dedik, 
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bundan, bu tespitten asla vazgeçmedik, ısrarcı olduk. Çünkü doğru olan buydu. Şimdi bakın birileri 

bundan [13 saniyelik ses kesintisi] feryat figan bağıranlar oluyor.  

Bazıları diyor ki, Kandil’i dümdüz edelim. Yaptığı çözüm önerisine bakar mısınız? Siyasetçi misin, dozer 

operatörü mü? Sen çözüm üret çözüm tek bir [5 saniyelik ses kesintisi] burayı düzeltelim, şurayı 

baslaım diye her tarafı kışkırtmaya çalışıyorlar. Ben onlara buradan sormak istiyorum; siz hiç 

Şırnak’ta, siz hiç Şırnak’ta bir nöbet kulübesinde gece yarısı nöbet tuttunuz mu? Kandil’i dümdüz 

ederiz diyenler, kendilerini davet ediyorum. Omuzuna G3’ü takıp gitsinler bir gece Gabar’da nöbet 

tutsunlar bakalım. Kandil dümdüz oluyor mu? Olmuyor mu?  

Ankara’dan [13 saniyelik ses kesintisi] gençleri ölmek ve öldürmek istemiyor. Vatan millet Sakarya 

edebiyatı yapanlar bakın, bırakın gönüllü askerliği, ayda 3.000 TL maaşla özel ordu yasası çıktı, 50.000 

kişilik kadroya 5.000 kişi bile başvurmadı. Üstüne para veriyorsunuz, üstüne erken emeklilik hakkı 

veriyorsunuz yine de gençler savaşmak istemiyorlar. Bunu daha anlamadınız mı? İşte Türk gençlerinin 

de Kürt gençlerinin de mesajı budur. “Oturun, bu sorunu konuşarak siyasetle çözün” mesajıdır.  

Buradan konuşmaktan, bir masa etrafında sorunu tartışmaktan kimse zarar görmez. 200 yıllık geçmişi 

olan, 29 defa isyanlara, onlarca defa katliamlara yüz binlerce insanın ölümüne neden olan bir sorunu 

konuşma zamanı gelmedi mi daha? Daha kaç bin insanın ölmesi lazım? Daha kaç yıl geçmesi lazım? 

100 yıldır bu topraklarda Anadolu, Kürdistan, Mezopotamya topraklarında halkları birbirine karşı 

savaştırarak, kışkırtarak, birbirine düşmanlaştırarak yönetmeye, bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar. 

Biz şimdi, bunun bir kader olmadığını söylüyoruz. Bütün halklar, bütün ezilenler el ele verip kendi 

geleceklerini birlikte eşitçe, özgürce yaratabilirler diyoruz. Birbirini tüketen, birbirine karşı savaşan 

birbirine karşı düşmanlaşan dil yerine kardeşlik dilini kuralım diyoruz. Herkesin kazanacağı, her 

birimizin diliyle, kimliğiyle özgürce yaşayacağı bir toplum, bir model, bir sistem yaratabiliriz diyoruz. 

Bundan kimler niye rahatsız olur anlamakta zorlanıyoruz. Gerçekten anlamakta zorlanıyoruz. Kürt 

halkı, “bu topraklarda eğer biz birlikte ama eşitçe, onurluca yaşamak istiyoruz, dilimizle, kimliğimizle, 

kültürümüzle bu ülkenin sınırları içerisinde bir çözümü geliştirmek istiyoruz” diyor ve siz buna karşı 

çıkıyorsanız sizin o halde bu çözümden daha demokratik bir model önermeniz lazım. Eğer bunu 

öneremiyorsanız, eğer bir çözüm öneriniz yoksa o halde susun yerinizde oturun bari gölge etmeyin, 

bari insanları kışkırtmaya çalışmayın.  

Bakın, şunu bizler çok iyi biliyoruz, ama bütün dostlarımız, barışa inanan, kardeşliğe inanan bütün 

Türkiye halkı da şunu iyi bilsin; barış teslim olmak değildir. Barış, hakkı olanı teslim almaktır. Biz 

elimizden gasp edilen, zorla alınan bütün Türkiye’nin ezilenleri olarak haklarımızı geri almak istiyoruz. 

Barış bu kadar basittir işte. Kimsenin cebinden bir şey çıkarıp, başkasının cebine koymak değildir 

barış. Kürt halkının dili Kürt halkına aittir. O kendi diliyle konuşsun. Alevi halkının inancı Alevi halkına 

aittir, kendi inancıyla yaşasın. Gayri müslimi ile Ermeni’si ile bütün dinler ve kültürler kendi inancıyla 

özgürce yaşasın. Barış budur işte.  

Eğer bunun önünde bunun gerçekleşmesi önünde engeller varsa bunu siyaset olarak hep birlikte 

kaldıralım diye elimizi taşın altına koyduk. Ve bu bizim ilk defa kullandığımız bir söylem değil. Barış 

deyince tüyleri diken diken olanlar var. Barış deyince ürperenler var, barış deyince korkanlar var bu 

ülkede.  

Bakın, samimiyetle ifade ediyorum ki, bizler parti olarak Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) olarak asla 

ama asla koltuk sevdasıyla, kişisel itibar kaygısıyla hareket etmedik. Barışı kutsal bir değer olarak 

addettik. Ve misyonumuzun gereği olarak halkımızın bize verdiği talimatın gereği olarak, akan kanın 

durması için gece gündüz çalıştık ve bu noktaya, sizlerin emeği ile Kürt öncülerinin direnişiyle, 

duruşuyla geldik. Bizler bu süreci yaratan, bu süreci bu günlere getiren bu halkın bundan sonra da 

sürece bu coşkuyla bu kararlılıkla bağlı kalacağına şüphe duymuyoruz.  
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Türkiye toplumunun çok önemli bir kısmı elbette ki bu süreci destekliyor bunun farkındayız. Ama 

şunu herkes bilmelidir. Barış parmak hesabı işi değildir. Hak ve özgürlükler parmak hesabı, anket 

hesabı işi değildir. Türkiye toplumunun hepsi barış istiyorsa, önemli bir kısmı bu savaş dursun akan 

kan dursun istiyorsa hak ve özgürlüklere karşı da duyarlı olması gerekiyor. Çünkü barış dediğiniz şey 

gökten zembille inmez. Hakkın, özgürlüğün, demokrasinin olmadığı içi boş bir balon değildir barış. 

Kürtlerin talepleri, ezilenlerin talepleri, Alevilerin talepleri, bütün kültür ve dillerin talepleri 

demokratik özgürlükçü bir anayasada inşa edilirse barışın ayakları yere basar. Yoksa barış bir uçan 

balon gibi elimizden kayar, gökyüzünde kaybolur.  

AKP hükümeti de bütün bu süreçte geçmişten ders çıkararak önümüzdeki döneme yaklaşmalıdır. 

Bizler BDP olarak, hükümetin attığı müzakereye dair, görüşmeye dair adımları destekledik, 

desteklemeye de devam ederiz. Ama biz Barış ve Demokrasi Partisiyiz, onlar AKP’dir. Biz AKP ile ittifak 

yapmıyoruz, biz AKP ile seçim iş birliği yapmıyoruz. Biz muhalefet partisi olarak, iktidar partisine karşı 

her türlü demokratik muhalefet hakkımızı her zaman her yerde kullanmaya devam ederiz. Ama barış 

süreci, barışın dili ve insanların ölmeyeceği, gençlerin birbirini öldürmeyeceği bir müzakere masasını 

da desteklemeye devam edeceğiz.  

Bugün eğer bu süreci doğru okumayanlar, anlamayanlar, anlamakta zorlananlar varsa Kürt halkının 

yürüttüğü görkemli direniş tarihine bir kez daha bakmalıdırlar. Eğer Kürt halkı sadece ve sadece 

milliyetçi, ırkçı duygularla, sadece kendini düşünerek ırkçı bir saikle, niyetle hareket etmiş olsaydı 

inanın ki, bu topraklarda çok daha fazla kan akardı ve hiç kimse halkların kardeşliğinden söz 

edemezdi. Ama Kürt halkı yürüttüğü mücadele ile Türkiye’de demokrasi mücadelesinin lokomotifi 

oldu. Türkiye’de demokrasi kanallarının, tıkalı bütün kanalların açılmasında öncülük yaptı. Çok ağır 

bedeller ödeyerek bu mücadeleyi bugüne getirdi.  

Ama şimdi Kürt halkı Kürt gençleri ve onların öncüleri diyorlar ki, bizler gelinen noktadan sonra 

demokratik siyaset yöntemi ile mücadelemizi sürdürelim istiyoruz. Eğer bu isteğe karşı, bu talebe 

karşı birileri ısrarla Kürt gençleri silah bırakmasın, Türk gençleri silah bırakmasın operasyonlarda 

devam etsin, Kürtler de silahlarını kullanmaya devam etsin diyorsa bu bir yerden sonra savaş 

kışkırtıcılığı olur. Buna dikkat edilmesi lazım.  

Kürt halkı şu anda yolun yarısındadır. Barış mücadelesi uzun soluklu sabır işidir. Aynı zamanda 

kararlılık, inanç ve cesaret işidir. Biz demokratik siyasal mücadelemize güveniyoruz. Örgütlü yapımıza 

güveniyoruz. Halkımızın fedakâr duruşuna güveniyoruz. Biz sizlerin el ele, omuz omuza yürüttüğünüz 

mücadeleye güveniyoruz. Yoksa biz AKP’ye bakarak bu süreçten heyecan duymuyoruz.  

İktidar sizin talepleriniz, sizin güçlü duruşunuzla yol alabilir ancak. İktidara yön [9 saniyelik ses 

kesintisi] bakın bugün Rojava’da bir devrim süreci yaşanıyor Rojava halkı, kendi örgütlü kararlı 

iradesiyle gün be gün, an be an kendi geleceğini örüyor. Örgütlü olmasalar bir arada durmasalar 

savrulup gideceklerdi. İşte örgütlü bir halkın neler yapabileceğinin en güçlü göstergesidir Rojava 

devrimi. Bu vesileyle Kazlıçeşme’den Rojava halkına, orada devrimi ilmek ilmek ören Kürt gençlerine, 

kadınlarına, tüm devrimcilerine buradan selam gönderiyoruz. Onların da Newroz’u kutlu olsun 

diyoruz.  

Yine bugün, zindanlarda rehine olarak tutulan bütün siyasetçi arkadaşlarımıza Newroz 

meydanlarından sıcak selamlarımızı gönderiyoruz. Onların da Newroz’u kutlu olsun diyoruz. Bir 

sonraki Newroz’da onlar da bu meydanda, bu alanda bizlerle olacak, bunun sözünü veriyoruz.  

Mücadelemizle, duruşumuzla, direnişimizle bütün zindanları boşaltacağız. Bütün zindanları elbette ki 

rehine pazarlığı yapılacak bir alan olmaktan çıkaracağız, demokratik siyasetin kanallarını aça aça kendi 

çözümümüzü kendi ellerimizle gerçekleştireceğiz.  
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Ben bu vesileyle, bu duygularla konuşmamı çok daha fazla uzatmadan bu soğuk havaya rağmen 

meydanı dolduran yüz binlerce insanın bu görkemli duruşu önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. 

Emeği geçen, Newroz hazırlıklarında büyük emek harcayarak böylesine görkemli bir buluşmayı bizlere 

sağlayan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Burada bizleri yalnız bırakmayan dost partilere, sivil 

toplu örgütlerine, Halkların Demokratik Kongresine ve sazlarıyla, sesleriyle, sanatlarıyla yüreğimizi 

ısıtan bütün sanatçı dostlarımıza, basın mensuplarına, her birinize ayrı ayrı şükranlarımı, 

teşekkürlerimi sunuyorum. Bir kez daha hepimizin, hepinizin Newroz’u kutlu olsun. Yolunuz ve 

yolumuz açık olsun. 

Ji we ra, hemî yê ra spas dikim û ji we ra, hemî yê ra serkeftin dixwazim. Rê ya we û rê ya me wekirî 

be. Newroz pîroz be! Bi xatirê we. (Sizlere, hepinize teşekkür ediyorum ve sizlere, hepinize başarılar 

diliyorum. Yolunuz ve yolumuz açık olsun. Newroz kutlu olsun! Hoşça kalın.) 

 

 

 


