
“6-7 Ekim Olayları” ve Çözüm Süreci

YUNUS AKBABA

6-7 EKIM EYLEMLERI NEDEN BAŞLADI?
Bir ayını doldurmak üzere olan IŞİD’in Kobani kuşat-
masının vahim boyutlara ulaşması Türkiye’de başka bir 
dinamiği tetikledi. KCK ve HDP’nin “süresiz eylem 
çağrısı” ile birlikte insanlar sokaklara döküldü. 40’a 
yakın ilde 30’u aşkın vatandaşın ölümü ile sonuçlanan 
olaylar neticesinde birçok ilde sokağa çıkma yasağı ilan 
edildi. Siyasi vizyon ve yönlendirmeden uzak olan ey-
lemlerin mahiyeti farklı boyutlara ulaştı.  Birçok grup 
(doğuda HDP-HÜDAPAR tabanı, batıda ise HDP ta-
banı ile milliyetçi gruplar) karşı karşıya geldi. Yüzlerce 
insanın da yaralandığı çatışmalarda şehir merkezlerin-
de bulunan birçok iş yeri, kamu binası, parti merkezle-
ri ve belediye binaları ateşe verildi. Eylemlerin ulaştığı 
boyut Kobani’yi unutturdu ve özellikle Bingöl Em-
niyet Müdürlüğüne yönelik saldırıda iki polisin şehit 
olması ve Tunceli’de bir karakola saldırı düzenlenmesi 
iki yılını doldurmak üzere olan Çözüm Süreci’nin ge-
leceğinin sorgulanmasına yol açtı. 

6-7 Ekim Olayları ya da Kobani eylemleri/ayak-
lanması olarak da adlandırılan bu süreci başlatan en 
önemli dinamik KCK ve HDP’nin tabanını siyasi bir 
yönlendirme olmaksızın ve sorumluluktan uzak bir 

biçimde sokağa davet etmesi olarak gözükse de 40’ı 
aşkın ölümle sonuçlanan olaylar dizisinin arkasındaki 
sosyal durumu mercek altına almak gerekir. Eylemlere 
katılan insanların profiline bakıldığında 90’lı yıllarda 
çatışmalı sürecin içinde doğup büyümüş, bedel öde-
miş ailelerin çocukları olarak sosyal bir hüviyet kazan-
mış genç bir Kürt jenerasyonu karşımıza çıkmaktadır. 
Kürt meselesinin yıllara yayılan bir problemi olan 
temsiliyet ve aktör sorunu gibi dinamikler bu kuşağın 
siyasi yönelimi konusundaki radikalleşmeyi de berabe-
rinde getirmiştir.

Kobani eylemlerinde de açık bir şekilde görüldü-
ğü üzere pozisyonel olarak örgütü siyasete eklemlen-
dirmeye çalışan İmralı faktörünün yanında bölgesel 
dinamiklerin hareketlenmesi ile birlikte çözüme ihti-
yacı kalmadığını düşünen bir örgüt ve bu iki kutup 
arasında sıkışan bir siyasi partiden söz edilebilir. Son 
kertede, çözüm konusunda açıktan ilkesel bir tavır 
alamayan milliyetçi Kürt siyasal hareketinin kendi ta-
banını Çözüm Süreci’ne uygun bir şekilde yönlendi-
remediği ortaya çıkmaktadır. Bu minvalde, eylemelere 
ilişkin kaleme aldığı mektubunda, “Son Kobani IŞİD 
kuşatmasından kaynaklanan şehir olaylarının önünü 
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•	 Eylemlerin Çözüm Süreci’ne olası etkileri nelerdir?
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almak için hükümetle temasa geçmeniz hayatiyet arz 
etmektedir. Aksi halde önü katliama açık provokasyo-
na yol açmış olacağız” diyen Öcalan, HDP’nin Altan 
Tan dışında yapmaktan kaçındığı özeleştiriyi yaparak, 
eylemcilerin önüne geçmeyi başardı. Olaylar her ne 
kadar durulsa da Kandil’in bir kez daha ayaklanma 
çağrısı yapması Çözüm Süreci’nin geleceği konusunda 
tartışmaların alevlenmesine yol açtı.

SIYASILERIN TAKINDIĞI TAVIR
Başbakan Ahmet Davutoğlu eylemler sonrasında yap-
tığı ilk açıklamada sokak olaylarını Çözüm Süreci’n-
den ayrı tutarak süreci koruyan, önceleyen ve sürecin 
devamından yana bir tutum sergiledi. Aynı tutumu 
hükümetin üst düzey yetkilileri ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan da devam ettirdi. Davutoğlu hükümeti, gö-
reve başlamasının üzerinden iki ay gibi kısa bir süre 
geçmesine rağmen, karşılaştığı ilk ciddi sınavda soğuk-
kanlı bir duruş sergiledi. Sokakta çatışan tarafları sü-
kunete davet edip Çözüm Süreci’nin zarar görmemesi 
için gayret gösteren hükümet yetkilileri, toplumsal 
huzurdan ve kamu düzeninden taviz verilmeyeceğinin 
altını kalın bir şekilde çizerek toplumun her kesimine 
yerinde mesajlar iletti. 

Eylemlerin böylesi bir duruma gelmesinde ba-
şat aktörlerinden bir tanesi olan HDP ise eylemlerin 
kontrollerinin dışına çıkmasından ötürü vermesi ge-
reken refleksi ancak olayların üçüncü günü verebildi. 
HDP Eşbaşkanı Demirtaş eylemlerdeki şiddetten hü-
kümeti sorumlu tutarak, kendi tabanının hiçbir şiddet 
eylemine başvurmadığını iddia etti. Demirtaş eylem-
lerin devam edeceğini ama anayasal hakların dışına çı-
kılmamasını yani şiddete başvurulmamasını da istedi. 
Demirtaş Diyarbakır’da düzenlediği basın toplantısın-
da Öcalan’ın da sakinleştirme sürecine dahil olduğunu 
aktararak, Öcalan’ın herkese “diyalog ve müzakereyi 
hızlandırmayı tavsiye ettiğini” belirtti. Basın toplan-
tısından bir gün sonra ise, HDP-DBP-DTK ortak 
bildirgesinde sokak gösterilerinde şiddetten ve kışkırt-
malardan uzak durulması çağrısında bulunuldu. Or-
tak açıklamada ayrıca, “KCK yönetiminin de sürecin 
önünü açacak tedbirleri alarak, gösteri yapan grupların 

şiddet kullanmamaları çağrısını tekrar yapmalarını, si-
lahlı eylemleri ciddiyetle soruşturmalarını ve önüne 
geçecek tedbirleri almalarını, tansiyonu düşürecek şe-
kilde bir gayret içinde olmalarını diliyoruz” denilerek 
KCK’dan tansiyonu düşürmesi için inisiyatif alması 
talep edildi. Ayrıca, HDP heyeti Ankara’da önce Baş-
bakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, ardında da İçişleri 
Bakanı Efkan Ala ile görüşerek diyalog kanallarını açık 
tutmaya çalıştı. Olaylar, son kertede Öcalan’ın aldığı 
tutumla durulma noktasına gelmişken, KCK sokak 
eylemlerinde şiddete karışanların tutuklanmasına yö-
nelik bir bildiri daha yayınlayarak insanları yine so-
kaklara davet etti fakat bir haftalık travmatik havadan 
ötürü bu açıklamanın toplumsal karşılığı olmadı. 

HDP’nin bu durumda önünde iki seçenek duru-
yor: Birincisi, tekrardan Kandil’in etkisi altında kalıp 
kendisine oy veren kitlenin iradesini silahın gölgesi-
ne havale ederek azalan meşruiyetini iyice zedelemek. 
İkincisi ise, mecliste temsil edilen siyasi parti kimliğini 
ön plana çıkarıp tabanın taleplerini meşru siyasi ze-
minde diplomasi yöntemiyle dile getirmek.

Mecliste temsil edilen diğer partilerden MHP’nin 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir bildiri yayınladı. 
Bahçeli yaşanan onca tahrike rağmen, “milliyetçi-ülkü-
cü hareketin sokaktaki çatışma ortamından uzak kala-
cağını” belirtti. Biriken milliyetçi potansiyeli kullanmak 
yerine halkı itidale davet eden Bahçeli’nin açıklaması 
siyasi sorumluluk bağlamında önemli bir duruşu ifade 
etmekteydi. Son iki yıla damgasını vuran gelişmelerde 
itidalli duruşuyla dikkat çeken MHP, siyaseti önceleyen 
tavrını Kobani eylemlerinde de sürdürdü.

Ana muhalefet partisi CHP ise sokak eylemleri 
hakkında bir açıklama yapmaktan kaçınırken, CHP 
kurmayları eylemlerde hükümetin tavrını eleştirdi. 
Ayrıca, CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümete Koba-
ni’nin kurtarılması için ikinci bir tezkere çıkarılmasını 
önerdi. Gezi ve 17 Aralık gibi siyaseten Türkiye’nin en 
önemli iki kırılma anında sokağı ve anti-siyaseti kendi-
sine bir yöntem olarak belirleyen CHP, Kobani eylem-
lerinde sokaktan yana bir tavır belirlemedi. Daha çok 
hükümetin Suriye politikasını eleştiren CHP yöneti-
mi, sokaktaki eylemcilerin etnik yapısını göz önünde 
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bulundurarak kendi kitlesini gözeten ama HDP’ye de 
Kobani politikası üzerinden yaklaşan bir tutum ortaya 
koydu. Kılıçdaroğlu’nun Kobani’ye özel tezkere planı-
nı da bu minvalde okumak gerekir.

Özellikle Diyarbakır’daki olaylarda HDP tabanı 
ile karşı karşıya gelen HÜDA-PAR yetkilileri ise mu-
tedil açıklamalar yaptı. Karşılıklı bir çatışmadan ziya-
de tek taraflı bir şiddete maruz kaldıklarını iddia eden 
HÜDA-PAR yetkilileri bundan sonra yaşanacak olay-
larda kendi öz savunmalarını yapacaklarını belirtseler 
de –Diyarbakır’da arabulucu rolü üstlenen STK tem-
silcilerinin de katkılarıyla– toplumsal huzurun sağlan-
ması yönünde olumlu bir katkı sundu. PKK merkezli 
Kürt siyasal hareketinin etkili olduğu bölgelerde HÜ-
DA-PAR’lılara saldırmaları hem çoğulculuğun hazme-
dilememesinin bir emaresi olarak okundu hem de Çö-
züm Süreci’ne PKK dışındaki aktörlerin katılımının 
önemini gösterdi.

MILLIYETÇI KÜRT SIYASAL  
HAREKETININ GÖREMEDIĞI
“6-7 Ekim Olayları” olarak adlandırılan olayların al-
dığı boyut itibariyle HDP halkı sokağa davet ederken, 
90’ların PKK-devlet ya da PKK-Hizbullah çatışmala-
rını andıran bir döneme girilebileceğini öngöremedi. 
KCK’nın eylem çağrısından sonra HDP de siyaseten 
boşta kalmamak için aynı çağrıyı tekrarladı. Tabanına 
ne bir adres, ne bir siyasi vizyon ne de kendi kont-
rolünde düzenlenecek bir eylem yerine sadece soka-
ğa yönelten bu davet HDP’ye ağır bir fatura çıkardı. 
PKK’nın süreç içerisinde Lice olayları gibi bu tür şid-
det içerikli çağrıları daha önce de oldu ama HDP bir 
siyasi parti olarak KCK’nın çağrısını yumuşatan, Pa-
ris suikastları sonrası Diyarbakır’daki cenaze törenine 
benzeyen, kendi kontrolü altında olan bir eylem tarzı 
benimsemeliydi. Ne yazık ki, geldiğimiz durum iti-
bariyle tabanını sokağa çekerek hem Kobani hem de 
Çözüm Süreci konusunda elini güçlendirmeye çalışan 
milliyetçi Kürt siyasal hareketi, olayların kendi kont-
rollerinin de dışına çıkmasıyla, kendisini boşa çıkara-
bilecek ciddi bir meşruiyet krizinin kapısını aralamış 
oldu. Bu noktada, HDP’nin açık bir şekilde Kandil’in 

bazı kadroları ile Öcalan ya da çatışma ile Çözüm Sü-
reci arasında bir denkleme sıkıştığı iddia edilebilir. As-
lında, Kobani eylemlerinde karşımıza çıkan tablo Çö-
züm Süreci’nin ilk gününden bu yana hissedilen bir 
eksikliğin zirve noktası olarak da okunabilir. Milliyetçi 
Kürt siyasal hareketi süreci en başından beri hükümet 
ve İmralı’nın mutabık kaldığı şablonun dışına itmek 
için olağanüstü bir gayret sarf etti. Bunu bazen Kürt 
meselesinin en hararetli yaşandığı dönemlerde doğan 
genç kuşağı mobilize ederek bazen de kendisine bağlı 
medya kuruluşlarını kullanarak gerçekleştirdi. Kısaca-
sı, verili yol haritasını benimsemek yerine süreç içeri-
sinde peyderpey yeni taleplerle çıtayı yukarı taşımayı 
hedefledi. Kobani eylemleri de benzer bir akıl yürüt-
menin sonucu olarak gerçekleşti.

Son iki yıldır Türkiye’deki Çözüm Süreci’nden 
ve Suriye’deki otorite boşluğundan faydalanan PKK, 
siyasi birikiminin uygulama alanı olmaya müsait Ro-
java diye adlandırılan bölgede yönetimi eline aldı. 
Bölgedeki diğer Kürt aktörleri elimine ederek 30 yıl-
lık tarihinde ilk defa fiili olarak bir bölgeyi yöneten 
hareket, IŞİD’in devreye girmesiyle ciddi manada 
paniğe kapıldı. IŞİD’in Kobani’yi kuşatmasıyla baş-
layan IŞİD-AK Parti yakınlığı üzerine kurulu söy-
lem her geçen gün arttırılarak devam ettirildi. Gerek 
HDP temsilcileri gerekse de PKK eğilimli medya her 
gün hükümeti IŞİD’i desteklemekle itham etti. Bu-
nun sonucunda, PKK’dan ve HDP’den sokağa çık-
ma vizesini alan halk, Hükümeti cezalandırmak için 
kontrolsüz bir şiddete yöneldi. Buna mobilize olmuş 
genç kuşak faktörü de eklenince öfke sokaklara taştı 
ve ülkenin birçok yerinde geleneksel kıyafetler giyi-
nen kişiler hedef haline geldi. 90’lı yılların PKK-Hiz-
bullah çatışmasını andıran sahneler bir günde dev-
reye girdi. Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığı seçimi 
boyunca topluma vermeye çalıştığı imaj bir gecede 
yıkıldı. Son kertede, çoğunluğu BDP’nin hakim ol-
duğu doğu illerinde yaşanan olaylar sonucu onlarca 
vatandaş öldü. Son günlerde Hizbullah’a yakın yayın 
yapan mecralarda PKK’ya karşı intikam içerikli bir-
çok açıklama dolaşıma girdi ve Kürtler arasında bir 
kardeş kavgasının tohumları tekrardan ekildi. 
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Öcalan’ın sokakları sakinleştirmeye yönelik açık-
laması ve HDP’nin arka planda Hükümet ile yürüttü-
ğü diyaloğun sonucunda eylemler son buldu. Bunun 
üzerine devreye giren STK temsilcileri olası bir Kürtler 
arasındaki kardeş kavgasının önüne geçmek için çaba 
sarf etti ama önümüzdeki dönemde potansiyel olarak 
çözülmeyi bekleyen bu mesele önemli bir gündem 
maddesi olarak kayıtlara geçti.

MILLIYETÇI KÜRT SIYASAL HAREKETI 
 NEYI HEDEFLEMIŞTI?
Milliyetçi Kürt siyasal hareketi IŞİD’in Kobani’ye 
saldırıya geçmesinden itibaren iç ve dış siyaset olmak 
üzere ikili bir strateji takip etmeye başladı. Öncelikle, 
iç politikada söylemini Türkiye IŞİD’e yardım ediyor 
gibi bir argümanla en uç yerden kuran HDP, hükü-
meti zor durumda bırakarak en kötü ihtimalle bu id-
diaların yalanlanması için Türkiye’nin PYD’nin askeri 
olan YPG güçlerine silah yardımında bulunmasını, en 
iyi ihtimalle de Türkiye’nin Rojava kantonlarını res-
mi olarak kabul etmesini ve tanımasını amaçlıyordu. 
HDP, PKK ve PYD temsilcileri her fırsatta Türki-
ye’nin bölgeye yapacağı askeri hareketi “işgal” olarak 
değerlendireceğini belirttiler. HDP’nin Suriye ve Irak 
tezkereye karşı çıkmasının arkasındaki motivasyonun 
kaynağı da bu düşünce. PYD’nin 2012 yılından beri 
fiili olarak kontrol ettiği alanları “Rojava Devrimi” adı 
altında bir kazanç olarak gören PKK ve HDP, herhan-
gi bir askeri müdahale yerine silah yardımı seçeneği-
ni destekliyor. Yani her halükarda, HDP, Türkiye’nin 
Rojava’ya müdahalesini istemiyor. HDP’nin yayın 
organları dış politikada ise yoğun bir şekilde Türki-
ye’nin IŞİD’e destek sunduğunu belirterek Türkiye’yi 
bölgenin “kötü çocuğu”, kendilerini ise “radikal İs-
lamcı teröristlere” karşı savaşan taraf olarak kodlama-
ya çalışıyor. Bunun sonucunda, kısa vadede Batı’nın 
PKK-YPG’ye silah yardımı yapmasını; orta vadede, 
PKK’nın terör listesinden çıkarılmasını; uzun vadede 
ise PKK’nın ve PYD’nin bölgede meşru birer aktör 
olarak tanınmasını hedefliyor. Ayrıca, sokağa çıkma 
yasağına varan sokak eylemleri ile hükümetin yönete-
mez hale geldiği minvalinde açıklamalar yapan Kürt 

siyasal hareketi uluslararası arenada Türkiye’ye rağmen 
stratejik bir alan açmanın hesaplarını yapıyor. Bu du-
rum da ister istemez Gezi ve 17 Aralık’ta yaşananları 
akıllara getiriyor. Türkiye’de bir meşruiyet sorunu var-
mış gibi gösteren HDP temsilcileri sokak eylemlerin-
deki sorumluluklarından sıyrılıp, Hükümeti suçlayıcı 
bir söyleme sarılıyorlar.

SONUÇ: ÇÖZÜM SÜRECI NEREYE?
HDP’nin kategorik olarak Çözüm Süreci’ni akamete 
uğratacak bir pozisyonu desteklemesi hem bölgesel 
denklem açısından hem de Öcalan’ın sürece verdiği 
destek sayesinde mümkün gözükmüyor. Kobani’de 
yaşananlar üzerinden hükümeti sokak eylemleri ile 
sıkıştırarak gerek Kobani’ye ulaştırılması istenen silah 
yardımını koparmak, gerekse de mevcut Çözüm Sü-
reci’nde müzakere sürecine geçişi hızlandırmak gibi 
birkaç kazanım elde etmeye çalışırken, yaşanan olaylar 
neticesinde sokaktaki durum HDP’yi zor durumda bı-
raktı. Çözüm Süreci’nin toplumsal desteği açısından 
ağır bir yara aldığı iddia edilebilir. Benzer bir kopuş, 
HDP tabanının maruz kaldığı dezenformasyondan da 
kaynaklanıyor. Son bir aydır PKK eğilimli Kürt med-
yası çok yoğun bir şekilde Türkiye’nin IŞİD’e yardım 
yaptığını vurgulayarak kendi tabanını inanılmaz bir 
dezenformasyona tabi tuttu. Bu da paranoyayla bir-
likte akıl tutulmasını beraberinde getirdi. Bir günde 6 
ilde sokağa çıkma yasağı gibi radikal bir noktaya varan 
gelişmeler dizisini başka bir ruh haliyle anlatabilmek 
mümkün değil. Bu yüzden, bu tür medya kaynakların-
dan beslenen halk için ambulanslar da, Kızılay araçları 
da IŞİD’e hizmetin bir parçası olarak kodlanabiliyor. 

Eylemleri başlatan dinamik her ne kadar Koba-
ni’deki mevcut durum gibi gözükse de, olayların gel-
diği boyut itibariyle mesele Kobani’yi çoktan aşmış 
durumda. Eylemlerin son bulmasıyla birlikte Çözüm 
Süreci’ndeki gelişmeler tekrar gündeme geldi fakat 
eylemler boyunca yaşanan olayları rafa kaldırmak Çö-
züm Süreci’ne bir katkıdan çok, Çözüm Süreci kapsa-
mında oluşan toplumsal tortuyu arttıran bir işlev göre-
cektir. Bu yüzden, sokaktaki çatışmalarda yaşanan bü-
tün kriminal vakalar Çözüm Süreci kapsamının dışın-
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da değerlendirilmeli ve adli süreç devam ettirilmelidir. 
Böylesi bir atmosferde özelde Kobani, genelde Kürt 
meselesinin bölgesel bağlamı mevzularında daha fazla 
diplomasi ve daha fazla duyarlılıkla hareket edilebilir.  
Aksi takdirde, Kobani özelinde sağlanan Kürt ulusal 
bilinci ve uluslararası meşruiyet Türkiye’de çıkan olay-
lar yüzünden boşa çıkacaktır. Bu noktada, Kürt siya-
sal hareketinin hem Türkiye’de hem de Suriye’de uzun 
vadeli kazançlar elde etmesi için pragmatik olmayı, 
bölgesel fırsatlardan faydalanmak için de fırsatçılığı 
acilen bırakması gerekiyor. Kürt hareketi Rojava’yı her 
ne kadar zamandan ve mekandan münezzeh bir siyaset 
bilimi laboratuvarı olarak görse de, Kürtlerin bölgede-
ki konumunda sağlanacak bir mutabakat Kürt-Türk 
kader birliğinin önündeki yapısal engellerin ortadan 
kalkmasını da sağlayacaktır. 

Kobani uluslararası medyanın da katkısıyla Ba-
tı’nın Doğu’daki en uç noktası haline gelmiş durumda. 
Bu durum, daha önce sadece Türkiye merkezli oku-
nan PKK’nın bölgesel bir aktör olarak kodlanmasının 
önünü açtı. Birçok Avrupa ülkesi IŞİD’e karşı sahada 
mücadele veren PKK’ya silah gönderebileceğini be-
lirtti. Ancak uluslararası camianın bu desteği Çözüm 
Süreci’ne olumlu bir katkı olarak yansımadı. Batı’nın 
IŞİD’e karşı PKK’ya açtığı kredi ile Türkiye’de yürü-
tülen süreci yedeğine alabileceğini düşünen aktörler 
çoğaldı. KCK’nın son dönemde takındığı tavır da 
HDP’nin yapıcılıktan uzak hareket tarzı da bu geliş-
me ile birlikte okunmalıdır. Bu geçici desteği ebedi bir 
durum olarak kodlayan Kürt siyasi hareketi, tamamen 

milli dinamiklerle yürütülen Çözüm Süreci’ni zora so-
kan bir tavır sergilemektedir. Özellikle HDP’nin bu 
havadan kurtulup süreci önceleyen bir stratejiye yö-
nelerek siyasi iradesini ortaya koyması süreci kolaylaş-
tıran bir gelişme olacaktır. HDP’nin alacağı bu tavır 
Kürt meselesinin çözümünü zorlaştıran 30 yıllık aktör 
sorununa da bir çözüm getirecektir.

Hem hükümet hem de örgüt cephesinde ise ateş-
kes durumu yaşanan kırılmalara rağmen devam etti-
rilmeli. Bunun dışında, örgütün Türkiye’de Gezi ey-
lemleri, Suriye’de ise PYD eksenindeki gelişmeler ne-
ticesinde “müzakere süreci başlatılmadı” bahanesiyle 
yarım bıraktığı geri çekilmeleri bir an önce başlatması 
gerekir. Bu gelişmenin akabinde de atılması planlanan 
demokratikleşme adımları ile müzakere başlıkları ara-
sında bir koordinasyon sağlanmalıdır.

Kobani eylemleri olarak da anılan son gelişmeler 
Çözüm Süreci’nde hali hazırda bulunan güvensizliğin 
daha da derinleşmesine yol açtı. Bu durumda, süre-
ci yeniden toparlamak için tarafların daha yapıcı bir 
üslup ve içerikle yola devam etmeleri gerekiyor. Daha 
geniş planda, Çözüm Süreci kapsamlı bir şekilde ye-
niden tanımlanarak çerçevesi, yol haritası ve zamanla-
ması PKK’nın önüne en net biçimde konmalı. Bu yol 
haritasının içinde olmazsa olmaz ve olursa felaket olur 
maddeler müzakere edilerek en açık haliyle taslakta yer 
almalıdır. Aksi takdirde, süreç ilerledikçe ortaya çıkan 
yeni talepler ve jeopolitik gelişmeler süreci zora koş-
makla kalmıyor, kitlelerin de o taleplere angajmanı ile 
toplumsal gerilim hatları oluşuyor.
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