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1. SUNUŞ 
I.  

Kürtler yediden yetmişe Türk ulusunun dostu olan kahraman bir millettir. 

Binlerce yıldır mertçe savaşarak, mücadele ederek varlıklarını korumuşturlar. 

Fakat  Kürtler dünyada devleti olmayan büyük ve mazlum bir halktır. Bugün 

gelmiş bulunduğumuz bu aşamaya kadar tarihin her döneminde, temel 

hakları için mücadele vermiştirler. Lakin politikayı ve diplomasiyi iyi 

öğrenemedikleri için, lor ekmeğe hep şükür ettikleri için, devlet 

olamamışlardır, hep sömürülmüştürler. Asırlardır sömürmedik yer, 

katletmedik toplum, zulüm yapmadık insan bırakmayan emperyalistlerin 

sömürü devri internet çağında  sona eriyor.  

Her şeyini Halkına, Devlete ve Millete adamış bir bilim adamı olarak 

belirtmek isterim ki; her zaman zamana ve mekana hakim olma adına onurlu 

ve omurgalı bir duruş göstererek, şahsi ve siyasi menfaatin ötesinde, ilkelliğin, 

idealizmin ve istikrarın ete ve kemiğe bürünmüş müstesna şahsiyeti; oldum. 

Günümüzde Kürtlerin silaha değil kaleme, diplomasiye, siyasetçiye , bilim 

insanlarına ihtiyaçları vardır.   

Kürt sorununu doğru değerlendirebilmek için bu sorunun tarihsel 

serüvenini göz önünde bulundurmak gerekir. Tecrübe ve tarih insanlar ve 

devletlerin asla tarihten ders almadıklarını ya da ondan çıkan ilkelere göre 

hareket etmediklerini işaret ediyor. Diğer toplumlardan bir farkımız yok. Biz 

de tarihten payımıza düşeni almıyor, ondan gerekli dersleri çıkarmıyoruz. 

Kürt meselesi, bunun maalesef en kanlı misali. Türk, Kürt, Laz, Çerkez kim 

olursa olsun, birlikte yaşadığımız tüm kardeş halkların teröre karşı ‚edi bese-

artık yeter‘ demesini arzu ediyorum. Hayatının baharında yitip giden tüm 

canlar için, yetim kalan çocuklar ve gözü yaşlı aileler için ‚edi bese-artık 

yeter‘ diyorum.“  
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Bu anlayışla Türkiye’nin yakın tarihini incelediğimizde TBMM’ de 10 Şubat 

1922’de yapılan bir gizli celsede “Kürdistan’ın Özerkliğine Dair Yasa Tasarısı” 

tartışılmış, 64 muhalife karşı 373 oyla kabul edilmiştir. Bu 64 red oyu Kürt 

mebusların oylarıdır. O dönem Kürtler kendilerine verilen özerklik düzeyini 

yeterli görmediklerinden, TBMM’nde o gün red oyu kullanmışlardır. 

Mustafa Kemal, 20-30 Ekim 1919’da, Türk ve Kürt delegelerin katılımıyla 

toplanan Kongrede “Amasya Protokolü ”nün birinci maddesini bizzat kendisi 

özenle kayda geçirtmiştir. “Amasya Protokolü “nün, birinci maddesinde 

“Osmanlı Devleti’nin düşünülen ve kabul edilen sınırı, Türklerin ve Kürtlerin 

oturdukları araziyi kapsar, Kürtlerin ırksal ve kültürel haklarını destekler.” 

cümlesi vardır. Ayrıca bu bağlamda belirtmekte fayda var. Amasya 

Görüşmeleri Temsil Heyeti'nin Hükümete gönderdiği beyannamede dile 

getirdiği istekleri ele alıp tartışmak amacıyla yapılmıştır. Mustafa Kemal'in, 

Amasya'da İstanbul Hükümeti ile görüşmeyi kabul etmesinin asıl nedeni; 

Temsil Heyeti'nin hukuki varlığını ve Sivas Kongresi kararlarını İstanbul 

Hükümeti'ne kabul ettirmektir. Aynı zamanda “Amasya Protokolü” “Anadolu 

ve Rumeli Kuvayi Milliye”nin anayasası, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin ortak 

istemidir, daha sonra bu belge Türkiye Cumhuriyeti’nin çatısını oluşturarak 

TBMM alınan bu kararlar üzeri inşa edilmiştir.  

Erzurum ve Sivas Kongreleri ne engel olamayan Damat Ferit Hükümeti 

istifa etmiş ve yerine Ali Rıza Paşa tarafından yeni bir hükümet kurulmuştur. 

Ali Rıza Paşa Anadolu hareketiyle bağlantının kesilerek düşmanca tavır 

sergilenmesi ile hiçbir sonuca ulaşılamayacağı düşüncesi ile yeni hükümetin 

Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı, Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal Paşa ile 

görüşmelerde bulunması amacıyla Amasya’ya göndermiştir. Yapılan 

görüşmelerde “Amasya Protokolü” imzalanmıştır. Bu protokolle İstanbul 

Hükümeti Anadolu hareketinin amaçlarını kabul ettiğini belirtmiş ve Anadolu 
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hareketi ve onun başkanı olan Mustafa Kemal Paşa’yı resmen halkın tek ve 

gerçek temsilcisi olarak tanımıştır. 

TBMM Başkanlığı da yapan Mustafa Kemal Sovyet Dışişleri Komiseri 

Çiçerin’in mektubuna, Meclis adına verdiği cevapta “… Kürdistan da dahil, 

diğer bölgeler için de, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı vardır” cümlesini 

kullanmıştır. 27 Haziran 1920 günü Mustafa Kemal, el-Cezire Kumandanlığına 

gönderdiği talimatta, “Kürtleri İngiliz ve Fransızlardan korumak için, Kürt 

vilayetleri, el-Cezire Komutanlığı altında birleştirilip TBMM Başkanlığına karşı 

sorumlu “Otonom Kürdistan şeklinde kurulsun” demiştir. 

Yine Mustafa Kemal 1921’de “Koçgiri Ayaklanmasının’’ ciddi bir boyut 

alması üzerine, Kürtleri yatıştırmak amacıyla, dönemin Ağrı mebusu Şefik Bey 

başkanlığında bir Nasihat Heyeti kurdurarak bu heyeti Kürtlere ayaklanmanın 

durdurulması için gönderir. Bu heyetin başkanı olan Şefik Bey isyan eden 

Kürtlere şu şekilde hitap eder: “Ben de Kürdüm, Kürdistan’ın istiklalini ben de 

istiyorum, zaten meclis bu hakları tanıyacaktır, isyana gerek yok” der, bunun 

üzerine Kürtler uzlaşırken, isyan vahşi bir katliamla bastırılır.” Koçgiri ve 

Mardin’deki Milî Aşiretinin ayaklanmasını önlemek amacıyla yine Mustafa 

Kemal kendisine bağlı ve dini etkinliği olan Şeyh Ahmet Şenûsi başkanlığında 

bir heyeti görevlendirir. Mustafa Kemal bu heyeti Eylül 1921’de Bitlis ve Van 

yörelerine gönderir, buralarda eski Hamidiye Komutanlarından Pirzade 

Bekir’le görüşürler. 

Sonuçta Pirzade Bekir'in TBMM’ne sunulan önerisinin özeti şudur: 

"Otonom bir Kürt devleti tanınacak, hükümet yanlısı jandarma ve memurlar 

geri çağrılacak, toplanan vergiler bölgeye tahsis edilecek, tutuklu olan Kürtler 

salıverilecek, 5 yılık görev süreli ve referandumla yenilenecek olan Kürdistan 

valisi, Meclis’teki Kürtlerce önerilecektir. Otonom hükümetin merkezi, Kürt 

şehirlerinden biri olacak ve 12 üyelik Kürt Konseyi olacak’’. 
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II.  

Türkiye Cumhuriyeti bölgede, dünyada saygınlığı olan güçlü bir devlettir. 

Ordusu var, kurumları var, üniversiteleri var. Her şeye rağmen bölgesinin en 

dinamik en canlı,  en güçlü ülkesidir. Dolayısıyla Türkiye’nin bir beka sorunu 

yoktur. 

Günümüzde siyasetin ülkedeki ana sorunun çözümü için anlaması gereken 

tarihi gerçekler vardır. 1960’lıyılların başından itibaren Kürtlerin kimlik 

bilincindeki gelişme ve sonrasında kurulan örgütler, sorunun uluslararası 

boyut kazanmasında dolaylı bir etken olmakla birlikte bu işin olmazsa 

olmazını oluşturdular. Ancak bu sayede Kürt meselesiyle ilgilenen örgütler 

hatırı sayılır bir hal aldı ve bu nedenle Batılı emperyalist devletler bu sorunla 

ilgilenmeye başladılar. Ayrıca 1980 sonrası uluslararası düzeyde etkinlik 

gösteren Kürt örgütlerinin hemen hemen tamamı 1970’lerde kurulan Kürt 

örgütleriydiler. 1980’lerdeki birtakım gelişmeler sayesinde bunlar dünyaya 

açıldılar ve Kürt sorununu uluslararası platformlara taşıdılar.  

Bu bağlamda Tarihi  gelişmeleri hatırlatmakta fayda var. Devletin 1925 

den 2002 yılına kadar Kürtlerin çoğunlukta yaşadığı bölgelerde uygulamaya 

koyduğu baskı ve komando baskınlarına tepki olarak 1967’de başlayan 

gösteriler ülkede Kürtlük bilincinin gelişmesine sebep olmuştur. Tüm 

engellemelere rağmen  Ortadoğu’daki ve dünyadaki siyasi gelişmeler 

Kürdistan Bölge Yönetiminin ve Rojava Kürdistanı‘nın bağımsız devlet 

olmalarının işaretlerini vermektedir.  

III.  

Günümüzde Kürdistan Bölge Yönetiminin  bağımsızlık ilan edebilmesi 

için Kürdistanı  paylaşan devletlerden en az birinin izlediği Kürt 

politikasından vazgeçmesi, Kürtlerin millet-devlet olma hakkını tanıması ve 

onu paylaşan devletlere rağmen Kürdistan’ın denizle irtibatlandırılmasının 
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sağlanması gerekir.  Ayrıca uluslararası arenada hukuken Kürdistan Bölge 

Yönetiminin   bağımsızlık ilan edebilmesi için Uluslararası Adalet Divanının 

Kürtlerin millet-devlet olma hakkını tanıması gerekir. Eğer Kürdistan Bölgesel 

Yönetimi bağımsızlık arzusunda  ciddiyse, 25.9.2017 tarihli referandumun 

sonuçlarını acilen Birleşmiş Milletler Cemiyetine ve yapılan bu 

referandumun siyasi ve hukuki sonuçlarını Uluslararası Adalet Divan’ına 

taşıması gerekir.  

Uluslararası Adalet Divanı  bu durumda Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 

almış olduğu referandum kararı ve 25.9.2017 tarihli referandumun 

sonuçlarının halklar hukukunu ihlal etmediğine ve Kürtler ‘in bağımsız devlet 

kurma hakkı olduğunu hukuken karar verir.  Bu kararın Akabinde Kürdistan 

Bölgesel Yönetimi  referandum sonuçlarını ve Divanın bu kararını gerekçe 

göstererek Bağımsız Kürdistan’ın ilanını Birleşmiş Milletler cemiyetine taşır 

ve isterse bağımsızlık ilan eder. 

Ortadoğu’da Kondisyon Rojava’da ve Güney Kürdistan‘ da Kürtler ’in hak 

ve statü elde etmesi olduğunda ülkemizde, ümmetçisinden, 

enternasyonalistine, sosyal demokratından, komünistine, anti-

emperyalistine, cumhuriyetçisinden Neo Osmanlıcısına süratle maskesini 

çıkarıp nasyonalist yüzünü ortaya koyuyorlar. Tarih buna şahittir.  

Halbuki herhangi bir milletin kendi geleceğini belirleme hakkı yalnızca o 

ulusun kendisine aittir; kimse o ulusun hayatına zorla müdahale etme, 

okullarını ve diğer kurumlarını yok etme, gelenek ve göreneklerine saldırma, 

dilini baskı altına alma ve özgürlüklerini kısıtlama hakkına sahip değildir. Diğer 

taraftan Birleşmiş Milletler Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 

ile Birleşmiş Milletler Uluslararası İktisadi, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Sözleşmesi’nin (İkiz Yasaların) ortak birinci maddesinin birinci fıkrasına göre; 

“Bütün halklar kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir. Bu hak uyarınca 
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bütün halklar, kendi siyasal statülerini özgürce belirlerler ve ekonomik, sosyal 

ve kültürel gelişmelerini özgürce gerçekleştirirler”. Dahası Türkiye 

Cumhuriyeti, İkiz Yasaları 15.08.2000 tarihinde imzalamış ve 04.06.2003 

tarihinde yürürlüğe koymuştur. Küresel değerlerin korunması konusunda 

uluslar arası antlaşmalar imzalanmış̧. Devletler bu konuda uluslar arası 

taahhütlere girmişler. Taahhütlere uyma konusunda birbirlerine dayanışmalı 

(müteselsil) kefil olmuşlar. Peki Türkiye bu kefalete ne ölçüde uyuyor? 

Uysaydı Avrupa Birliğinin kapısında bekletilir miydi?  

 

IV.   

Devlet toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü ulusun ya da 

uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır. Öcalan'ın ''Kavga etmeyin, 

demokratik birlik içinde, sorunlarınızı çözün'' mesajı, onun ulusların kendi 

kaderini tayin hakkına karşı olduğu anlamına gelmez. Öcalan'ın ''Kürtlerin 

özgür, demokratik yaşamı, özerkliği anayasal güvenceye kavuşturulmalı’ 

‘mesajı onun farklı kimliklerin, inançların kendi kendini yönettiği toprak 

bütünlüğüne bağlı siyasal örgütlü uluslar topluluğunun oluşturduğu bir tüzel 

varlık, arzuladığı anlamındadır.  

Öcalan bağımsız bir Kürt devleti istemiyor. Fakat Ortadoğu’da ülkemiz gibi 

Kürt milletinin çoğunluğunun yaşadığı ülkelerde örneğin Suriye’nin toprak 

bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş halklar topluluğunun 

oluşturduğu tüzel varlık içerisinde Kürt milletine anayasal güvenceyle özerklik 

verilmesinin garantisini istiyor. Onun bu görüşleri önyargısız tartışılmalıdır, 

düşüncesindeyim. Öcalan zeki ve etkili bir siyasetçi... Beğenelim, 

beğenmeyelim, neticede hem Türkiye'de  ve hem de Ortadoğu’da "yeni bir 

gerçeklik" oluşturdu. 
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Akademik çalışmaların en zor yanı araştırmacının tarafsızlığını koruması 

sorunudur. Bu inceleme için çeşitli gerekçelerle daha ön planda olan söz 

konusu soruna teslim olmamak ve bilimsel ahlakın gereğini yerine getirmek 

adına, çalışma boyunca -aslına sadık kalmak kaygısı taşınan alıntılar dışında- 

araştırmanın nesnesi olan PKK ve tüm uzantıları için “terörist”, eylemleri için 

“terör” nitelemesi kullanılmamıştır.  

Bu çalışmada Terör ve terörizmin tanımı detaylı olarak yapılmıştır.  

PKK’nın bütün görünürlüğüne rağmen değişik bakış̧ acıları tarafından farklı 

değerlendirmelere acık olan 40 yıllık silahlı propaganda geçmişine “terör” 

nitelemesi yapma ameliyesi, bu süre zarfında PKK şiddetine maruz kalmış̧ 

bütün kişi ve kurumlara bırakılmıştır. 

Çözüm sürecinin tekrar başlama ihtimali güçlüdür, yeni siyasi denkleme; 

barışçıl ve demokratik siyaset tarzıyla Kürt aydınları ağırlıklarını 

koyabilmeliler, ama siyasetin iç kavgalarına angaje olmamalılar. Tarafsız Kürt 

aydınları sorunun çözümü için reçete hazırlamalılar. Kürtler dünya ile ilişki 

geliştirdikleri kadar birbirleri ile de ilişki içerisine girmeli. Kürtlerin bir arada, 

derli toplu olmaları yaşadıkları coğrafyada kalıcı barışın tesis edilmesi için 

hayatidir. Kürtleri kendi aralarında çatıştırarak, onları bölmeyi amaçlayan 

çabalar, sadece bu coğrafyada çözümsüzlüğü derinleştirir. 
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1.) Kürt sorununa Tarihi bir bakış  

Kürt sorununun temelleri 19. Yüzyıl ortalarına değin götürülebilir. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin en önemli sorunu, dün de bugün de Kürt Sorunudur. 

Sorunun çözümü, asıl olarak da Kürt halkının temel haklarının sağlanmasıyla 

mümkündür. Bu nedenle Türkiye yeni anayasa ile  tam Başkanlık sistemiyle 

yönetilen federal bir sistemi benimsemeli, çıkarları doğrultusunda ulusal 

kararlar almalı. Türkiye’de yaşayan herkesin eşit siyasal, sosyal ve kültürel 

haklar temelinde gönüllü bir birlikteliğini esas alan yeni bir hukuk devleti 

anlayışını ön plana çıkartmalı. Ülke bütünlüğünü bu gönüllü kardeşlik 

temelinde savunmalı. Kürt sorunu ‘nu çözmek adı altında bunların ötesinde 

yapılacak şeyler, Türkiye’yi bir iç savaşa götürmekten başka bir işe yaramaz.  

Türkiye’deki Kürt sorunu özü itibarıyla etno-dilsel özellikleriyle 

çoğunluktan farklılaşan bir topluluğun kimlik ihtiyacı ve buna dönük 

taleplerinden kaynaklanan, zamanla kendini isyan ve terör gibi çeşitli şiddet 

yöntemleriyle ifade eden bir etno-milliyetçilik sorunu olarak görülebilir. Bu 

haliyle Kürt sorunu, temelde devlet kimliği ile Kürt kimliği arasında ortaya 

çıkan ve bu eksende şiddet üreten bir tür etnik sorundur.  

Şeyh Said’de 1912’de Kürt uyanışını sağlamayı hedefleyen Kürt 

hareketinin bir kolu ile beraberce hareket etti. Azadi isimli bu hareket 1923’te 

Erzurum’da yeniden teşkilatlandı. Nitekim kuruluşu içinde yer alan isimler 

arasında Cibranlı Hâlid Bey, Kör Hüseyin Paşa, Hasenanlı Hâlid Bey, Yûsuf Ziyâ 

Bey, Ekrem Cemil Bey, Şûrâ-yı Devlet eski reisi Seyid Abdülkadir Bey 

bulunuyorlardı1. Bu dönemde gelişen Kürt ulusal hareketinin liderleri, kurulu 

 
1 49’lardan Kutlay, Cibranlı Miralay Halit, Hacı Musa, Kör Hüseyin Paşa, Seyit Abdülkadir, Said-i Nursi’nin 
kardeşi Molla Abdülmecit Efendi, Şeyh Sait, Şırnaklı Abdurrahman Ağa, eski milletvekillerinden bazıları ve 
eski Bitlis Milletvekili Yusuf Ziya, Millili İbrahim Paşa’nın oğulları, Şeyh İbrahim, Cemil Paşa Ailesi ve Simko 
Ağa gibi isimlerin kayıtlı olduğu Azadi örgütünü, Kürt aristokratlarının, feodallerinin, şeyhlerinin, din 



Etno-politik dava Kürt sorunu 
Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu 

 16 

düzende belirli bir yeri olan şahsiyetlerdir. Hemen hepsi de orduda ve 

Osmanlı devlet aygıtında yüksek düzeydeki kadrolara dahildirler. Dolayısıyla 

bunların potansiyel bir siyasi, dini, diplomatik ve askeri güç oluşturduğu 

dönemin hükümeti tarafından görüldü.  

 

1.1. Erzurum Valiliğinin 22 Aralık 1924 tarihli emri 

Erzurum Valiliğinin bir emriyle 22 Aralık 1924'de Şeyh Sait Hınıs Karakolu 

na götürülmüştür. Kendi sine halkı isyana hazırlamak ve Cibranlı Halit bey ile 

Yusuf Ziya (Eski Bitlis Milletvekili)'yla işbirliği suçu isnat edilir. Şeyh Sait 

suçlamaları reddeder. Ortada bir delil olmadığından Hınıs Kaymakamı 

Maksun Bey, Erzurum’a telgraf çekerek Şeyh efendinin masum, iftiraların 

asılsız olduğunu bildirir ve Şeyh Sait Efendiyi serbest bırakır.  Devlet o günler 

Azadi organizasyonunu 1924’te Irak sınırında çıkan bir isyanla ilişkilendirerek 

dağıtmak istedi, bazı liderleri tutuklandı,  Şeyh Said de bunlar aleyhinde ifade 

vermeye çağrıldı.  

Şeyh Said buna uymak yerine, kendisini de güvende hissetmediği için 

Palu’daki dedesinin kabrini ziyaret maksadıyla Hınıs’tan      27 Aralık 1924 

tarihinde Şuşar istikametine  beraberindeki atlılarla yola çıktı,  yol 

istikametindeki çeşitli köylerde dini vaizler verdi, halkın sorunlarını dinledi, 

halkla sohbet etti. Tekman’ın Hırbe Xello (Erence)  köyünde ikamet eden 

dedem Molla Ömer’i (Seydayî drêj‘î) de yanına alarak  6 Ocak 1925 günü 

Şuşar  mıntıkasında bulunan Kırıkhan köyünde konuyla ilgili ilk siyasi istişare 

toplantısını düzenledi. Şeyh Said, Ağrı ve Oramar isyanları, İngiltere ve İran 

 
adamlarının ve varlıklı Kürt ailelerin okuma olanağı bulabilmiş̧ sivil ve subay çocuklarının örgütü̈ olarak 
tanımlar.  
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gibi dönemin küresel ve bölgesel güçlerinin de rol oynadığı özünde Türkiye 

Cumhuriyeti’nin merkezileşme politikalarına karşı girişilen milliyetçi ve 

ayrılıkçı nitelikli Kürt isyanlarıdır2.  

Zirkanlı Miralay Selim Bey  ve bölgenin tüm ileri gelenleri Şeyh efendiyi 

burada ziyaret ederler. Ziyaret esnasında Şeyh Said’in oğlu Ali Rıda Efendi de 

Halep'ten Kırıkhan'a gelmiştir.  Şeyh Said burada ilk kararını açıklar. Bu karar 

Kürdistan‘ın kurulması için harekete geçme zamanının geldiğidir3.  Pek çok 

müridi ona eşlik ettiler. Eskiden ikamet ettiği Diyarbakır yakınlarındaki Piran 

köyüne misafir oldu ve cumhuriyet tarihin de bahsedilen Kürd isyanları o 

günden sonra sık sık meydana gelmeye başladı.   

Şeyh Said Efendi'nin Şark İstiklal Mahkemelerindeki muhakeme esnasında 

ABD başta olmak üzere İngiltere, Fransa, Rusya o günkü süper devletler bütün 

kameramanlarıyla ve Türkiye'deki matbaatla beraber muhakemeyi baştan 

sona kadar takip etmişlerdir. Bununla birlikte bütün dünya kütüphanelerinde 

 
2 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Vanlı, “The Kurds in Syria”, 114-117. 

3 Cami Öztürk, Şeyh Saitin yakın korumasıdır, uzun yıllar o dönem isyana katıldığı için Hınıs cezaevinde 
yatmıştı,  Cumhuriyet’in kuruluşunun 10’uncu yıldönümü dolayısıyla 26 Ekim 1933 tarihinde çıkarılan genel 
af yasasından faydalanarak cezaevinden tahliye olmuştu. Bizzat bana Kırıkhan’da yapılan bu toplantın 
içeriğini ve o toplantıya katılanların isimlerini o  bana 1970li yıllarda anlattı. Şeyh Said Kırıkhan köyünde ilk 
kararını açıklar. Bu karar Şeriyat-ı Garrayı Ahmediyye  ve Kürdistan‘ın kurulması için harekete geçmekmiş. 
Fakat harekete Varto ve Hınıs bölgelerindeki aşiretler hükûmet safında olduklarından onların katılımı 
mümkün gözükmüyormuş. Bunun üzerine  "Hormek aşireti reislerinden Halil, Veli ve Haydar ağalara;                 
4 Kanunisani 1341 tarihinde Şeyh Saşid efendi Emirelmücahidin Esseyyid Muhammêd Said-i Nakşibendi 
imzasıyla bir mektup göndermiş. Şeyh Said efendinin Büyükoğlu Ali Rıda Efendi‘de beraberindeki bölge ileri 
gelenleriyle 6 Ocak 1925 günü̈ Kırkhan köyünden  ayrılarak Kanıreşe gitmiş. Orada bir toplantı yaptıktan 
sonra 8 Ocak 1925 tarihinde Solhan ilçesine bağlı Melekana köyüne gelip, dayısı Şeyh Abdullah ile görüşmüş̧.  
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mevsuk belgeler, bilgiler, kamera ile alınan resimler mevcuttur. Mustafa 

Kemal rejimi gelince bu sisteme karşı en büyük hareketi yapan Şeyh Said'dir. 

Mustafa Kemal'ın reisicumhur olduğu dönemde bakanlar kurulu kararıyla 

bunu bir Kürt kıyamı olarak telakki edip sonradan her nedense Türkiye 

Cumhuriyeti başvekaleti vasıtasıyla sarfinazar ediyorlar ve bütün basın 

mensuplarına bu bir irticai harekettir diyorlar. Bunları sistem nasıl kabul 

ediyorsa etsin, doğrusu Kürt ulusal isyanıdır.  

Diyarbakır'da Şark İstiklal Mahkemeleri neticesinde 47 kişi beraberce 

idam edilmiş ve bu infaz işlemi de burada yapılmıştır. İnfaz işlemlerini de 

yapan o günkü şark İstiklal Mahkemelerinin üyeleridir. Şeyh Sait kıyamında 

mahkeme kanalıyla 15 bin 206 insanın idam edildiği devletin arşivinde 

mevcuttur. Öcalan, iki bin yılında Şeyh Sait ve isyanı4 hakkında Serxwebûn 

dergisinde yer verilen sözlerinde: “Şeyh Said isyanı taviz koparma amacıyla 

Kürtleri ateşe atmıştır. Bu isyan Kürtler için büyük felaket oldu. (…) İlk Kürt 

isyanları Batı’ya dayanıyordu. Söylemek istediğim şuydu: O dönemde hem 

Kürtler üzerinde, hem de Türkler üzerinde emperyalizm oyunu vardı. O 

zamanki isyanlara önderlik edenler bunu göremediler. Önderliklerin gerici 

yanlarını görmek gerekir. Bu oyun hala devam ediyor.” demektedir. Onun bu 

görüşünde haklılık payı vardır.  

Fakat bilinmesi eğerken ayrıca şudur. Cumhuriyet kurulduğundan bu yana 

Türkiye ne yazık ki temel meselelerini çözmede bir arpa boyu yol alamadı. Ya 

 
4 1925 tarihli Şeyh Said İsyanı olmak üzere Ağrı İsyanları (1926-1930) ve Oramar İsyanı (1930) sonrasında on 

binlerce Kürt Suriye’ye kaçmak ve yerleşmek zorunda kalmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısında Türkiye’den 

Suriye’ye gerçekleşen Kürt göçlerinde de siyasal gelişmeler önemli bir rol oynamıştır. 12 Eylül 1980 askeri 

darbesinin ardından Türkiye’de hakkında tutuklama kararı çıkmış veya siyasal baskı ortamından sıyrılmak 

isteyen Kürtler, aileleri ile birlikte Suriye topraklarına geçmiştir.  
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sorunları görmezden geldi ya yok saydı. Ulus-devlet yaratma sürecinde her 

şey ötekileştirildi, pespaye edildi. Günümüzde Kürtler ve Kürt meselesi bu 

sorunların başında geliyor. 

1.2. Sorunun etno-politik tartışması 

Türkiye’de toplumsal barış ve huzurun önündeki en büyük engel  

durumunda olan Kürt meselesi özünde etno-politik bir sorundur, artık sadece 

devletin demokratikleşmesi bağlamında Kürtlerin kültürel haklarının 

tanınması ve kimliklerinin güvence altına alınması sorunu değil, aynı zamanda 

Kürt siyasetinin milliyetçi taleplerinden kaynaklanan self-determinasyon 

anlayışına dayalı yönetsel bir statü elde etme sorunu haline gelmişti. Bu 

bağlamda tarihe kısa bir göz atarak meseleyi dile getirmeye başlarsak,  

Günümüzde, bir ülkenin uluslararası kamuoyunda iyi ve saygın bir imaja sahip 

olması; o ülkenin ulusal ve uluslararası çıkarları açısından temel belirleyici 

faktörlerden birisi olmaktadır. Ülkenin nüfusu, ekonomisi, jeo-politik konumu, 

etno-politik durumu, askeri gücü kadar; artık o ülkenin sahip olduğu imajda 

stratejik unsurlardan birisi olarak yerini almaktadır. Dolayısıyla Kürtlerin 

kendisini özgür, eşit ve huzurlu hissetmediği bir Türkiye’de hiçbirimiz artık 

huzurlu olamayız.   

Kürtleri yalnızca kültürel değil aynı zamanda siyasal bir toplum olarak 

bugüne taşıyan Kürt milliyetçiliği, temelde Kürdistan’ı dört parçaya bölen 

ulus-devletlerin bir ürünüdür. Bu haliyle Kürt milliyetçiliği, Türk, Fars ya da 

Arap milliyetçiliğine karşı bir mücadele içinde şekillenir. Dolayısıyla, her bir 

parçada yaşayan Kürtler için ‘öteki’ farklıdır. Örneğin, bir Irak Kürdü için ‘öteki’ 

Arap ise bir Türkiye Kürdü için Türk’tür. Bu farklılık, ulusal mücadele 

pratikleriyle de pekişir. Bu çerçevede, Kürt kimliği ise her bir parçada dâhil 

olduğu milliyetçi projenin ‘öteki’si ile ilişki içinde melez bir nitelik taşır.  
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Milliyetçilik, kendilerini birleştiren dil, tarih veya kültür bağlarından bir 

üstyapı oluşturabilmiş sosyal birikimlerin adı olan millet veya ulus olarak 

tanımlanan bir topluluğun yaşama ve ilerleme ülküsünün toplumların ve 

insanlığın gelişmesini sağladığına inanan görüştür. Bu duyguyu taşıyan Kürt 

aydınlarında başka halkları Kürtlüğe asimile etme gibi bir gaye veya çalışma 

metodu yoktur. Zira asimilasyon bir insanın değerlerinin devşirilmesidir. Bu, 

dinde, kültürde bir değişime zorla tabi tutulmasıdır. Örflerinden, 

adetlerinden, geleneklerinden zorla tecrit edilmesidir, soyutlanmasıdır ki 

insanoğlunu buna zorlamak kesinlikle insanlık suçudur. 

Kürtler, dünyada devleti olmayan büyük ve mazlum bir halktır. 

Günümüzde gelmiş bulunduğumuz bu asamaya kadar tarihin her döneminde, 

temel hakları için insani mücadele vermiştirler. Hiç bir zaman başka halkların 

yaşadığı topraklara Kürtler saldırmamış, başka halkların topraklarını işgal 

etmemiş ve sömürmemişleridir. Kalkmış birisi bana Kürt milliyetçisi demiş.  

Ben elli milyon Kürt halkının problemlerini dile getiriyorum, Kürdi 

ulusalcılığım bu. Ayrıca şahsen ne kadar Kürt sorununun içindeysem, o kadar 

da Arnavut , Boşnak, Çerkes-Adige ve Uygur meselesinin içindeyim. Cenabi 

Mevla’m beni Kürt anne ve babadan doğurmuş, Türk , Amerikalı, Arap veya 

Ermeni' de olabilirdim, ne var ki Kürt doğmuşum. Şimdi benim elimde 

olmadan, Allah'ın isteğiyle olan Kürt kimliğimden niçin vazgeçeyim. Kimse 

Kürtlerden asimile olmalarını isteyemez, çünkü asimilasyon bir insanlık 

suçudur.  

Türklerle önce Müslüman, sonra akrabayız. Hep birlikte savaşıp 

Anadolu’yu emperyalizmin işgalinden kurtardık ve bu ülkeyi kurduk.  Fakat 

ülkemizdeki, etno-politik düğüm noktalarının varlığı evrensel bir nitelik 

taşımakta ve Türkiye‘de bir ulus-devlet olarak örgütlenmeye başladığı  1923 

yılından beri -çeşitli adlar altında- bu meselelerle uğraşmaktadır. Bu 
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bağlamda irdeleyecek olursak Kürt sorunu, 1923’te modern milliyetçilik 

anlayışıyla bir ulus-devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyetiyle içkin bir 

sorun olup, cumhuriyet tarihi boyunca varlığını kimi zaman, isyan 

hareketleriyle ve terörle, kimi zaman kültürel dirençle ve siyasi mücadeleyle 

göstermiştir.  

Etno-politik sorunlarla karşı karşıya gelmek, onları ortadan kaldırmaya 

veya etkilerini azaltmaya çalışmak, bu sorunları siyasal sürece dâhil etmek 

veya sürecin dışında tutmaya çabalamak, ulus-devletler döneminin alamet-i 

farikasıdır.  Dolayısıyla Kürt Sorunu bölgemizin açık bir yarasıdır. Elbette bu 

sorun belirli sınırlar içinde yumuşatılabilir. Maalesef Türkler, İranlılar, Araplar 

ve Kürtler olarak halklarımızın bu ortak yarasına merhem bulmak yerine, pek 

çok defalar yine kendimizi emperyalizmin çare adı altında sunduğu tuzaklara 

teslim olma yanlışına düştük. İğneyi kendimize batırmakta yarar var.  

Bilhassa son 1925 den günümüze kadar bu Kürt meseleyle bağlantılı olan 

olaylar Türkiye’de üç alanda son derece ciddi tahribatlar yaratmıştır. İlki 

sosyal tahribattır. Henüz hayatlarının baharındaki gençlerin, dağ başlarında 

bir kurşuna, bir bombaya veya bir mayına kurban giden gençlerin 

tahammülfersa ölümleri her iki tarafta da radikal milliyetçiliği, şovenizmi 

ateşlemekte ve Kürtlerle Türkler arasındaki beraber yaşama duygusunu 

Türkiye’nin çözülemeyen Kürt Meselesi zayıflatmaktadır.  

Türkiye’nin Kürt sorununun birçok boyutu bulunmaktadır. Meselenin çok 

boyutlu olması, kaçınılmaz bir biçimde, maliyetinin de ağır olmasını 

beraberinde getirmektedir. Kürt meselesinin tarihi eski olmakla beraber, 

bunun çözümsüz, kronik bir sorun halini almaya başlaması Cumhuriyet’in 

kuruluş yıllarına kadar geri gitmektedir. Bu tarihsel arka planı göz ardı edersek 

meseleyi çözme şansımız büyük ölçüde azalmış olur.   



Etno-politik dava Kürt sorunu 
Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu 

 22 

 

2. Başkan Erdoğan’ın vurgulamak istediği 

Yukarda belirtiğim bu gerçeklik göz önüne alınarak sorunun daimi çözümü 

için Erdoğan bir ara şu cümleleri kullandı. “Bu millet köksüz değildir. Bu millet 

reddi miras yapacak, ecdadını unutacak, ecdadına sırt çevirecek bir millet 

değildir. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Şurada doksan yıl, yüz yıl öncesine 

gidin. CHP’nin, MHP’nin yöneticileri şurada Meclis kütüphanesine gitsinler, 

ilk Meclis zabıtlarını, gizli celse zabıtlarını okusunlar. Milletvekilidirler, okuma 

hakları var, gitsinler okusunlar. Bugün MHP ve CHP neye karşı çıkıyorlarsa, 

orada, ilk Meclis zabıtlarında o karşı çıktıkları şeyleri görecekler. Hem de en 

başta Gazi Mustafa Kemal’in nutuklarında görecekler. Kürt kelimesini o 

Meclis’te görecekler. Gürcü, Laz, Arap, Boşnak kelimelerini o zabıtlarda 

görecekler. Kürdistan kelimesini o Meclis zabıtlarında görecekler. Anasır-ı 

İslam kavramını o zabıtlarda görecekler. “Kendi tarihini bilmeyen, kendi 

tarihini okumayan karanlıktan ve cehaletten başka bir şey söylemez. Şöyle 

biraz daha geriye Osmanlı’ya gittikleri zaman Doğu ve Güneydoğu’nun 

Kürdistan Eyaleti olduğunu görecekler. Doğu Karadeniz’in Lazistan Eyaleti 

olduğunu görecekler. Bunlar bizim tarihimizin bize devrettiği mirastır. Bunları 

görmemezlikten gelemezsiniz’’5.  

 
5  Erdoğan, eğer bunlara itimat etmiyor veya böyle bir zahmetin altına girmek istemiyorsa, o vakit ona 
muhtemelen daha fazla güvenebileceği ve rahatlıkla erişebileceği bir kaynak önerebilirim. Bahçekapılı, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19 Kasım 2013’te partisinin Meclis Grup Toplantısında söyledikleri. 
https://serbestiyet.com/yazarlar/kurdistan-neresi-12198/ ; açıklamanın detayı için bakınız 
http://www.harunkaraca.com/haber/genel-baskandan/11426-basbakanimiz-sayin-recep-tayyip-
erdoganin-19-kasim-2013-tarihli-grup-konusmasinin-videosu-ve-tam-metni 

 

 

 

https://serbestiyet.com/yazarlar/kurdistan-neresi-12198/
http://www.harunkaraca.com/haber/genel-baskandan/11426-basbakanimiz-sayin-recep-tayyip-erdoganin-19-kasim-2013-tarihli-grup-konusmasinin-videosu-ve-tam-metni
http://www.harunkaraca.com/haber/genel-baskandan/11426-basbakanimiz-sayin-recep-tayyip-erdoganin-19-kasim-2013-tarihli-grup-konusmasinin-videosu-ve-tam-metni
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Bu cümleleri kollanırken Başkan Erdoğan’ın vurgulamak istediği açık açık 

ortadaydı. Ulusal birliğimiz, devlet bütünlüğümüz tartışma dışıdır. Ama bu 

birliği ve bütünlüğü pekiştirmek için, farklılıklarımızı da tanımak, onları bir 

zenginlik saymak ve kucaklamak durumundayız. Bunları tek kalıpta eritmek 

gerekmez, bunda başarı da sağlanamaz. Sadece farklılıkları tanıma işini, ulus 

içinde ulusal adacıklar yaratmaya da vardırmamak gerekir. Onun bu 

konuşması, devlet katındaki bakışın sınırlarını bütün açıklığı ile ortaya 

koyuyor. Başı ve sonu belli söylenenlerin. Tek ulus, tek devlet, tek bayrak ve 

tek resmi dil çizgisi olduğu gibi korunacak, ama etnik ve kültürel farklılıklar bir 

zenginlik kabul edilerek kucaklanacak. Kürtler bir kültürel zenginlik olarak 

kabul edilecek, bu sınırlarda kucaklanacak ne var ki işte orada durulacak, 

daha ötesine geçilmeyecek.  

Anayasa değişikliği yok, af yok, Kürtçenin eğitim dili olarak kabul edilmesi 

yok. Bunların kesinlikle olamayacağını vurguluyorlar. Bu, neyin ne kadar 

olabileceği konusunda zaten yeterli bir fikir veriyor. Esasen çağdaş devletler 

sorunları çözemeyebilirler, fakat onları denetim altına almasını ve 

yönetmesini bilmelidirler. İşte size devletin Kürt açılımının hedefleri ve 

sınırları yukarda bahsettiğim gibidir. 

Halbuki Türkiye'nin 19. yüzyıl başlarından bugünlere uzanan bir "Kürt 

sorunu" var; bununla beraber aynı zamanda belirtiğim "Kürt sorunu" bir 

"Orta Doğu sorunu"; dolayısıyla günümüzde uluslararası bir sorun.  Ülke 

olarak 1923 ten bugüne kadar bu sorunun kendisini doğrudan doğruya 

ilgilendiren kısmıyla başa çıkmakta doğru politikalar üretemedik. Dolayısıyla 

çözüm yerine çözümsüzlüğe adapte olduk, sorunu büyüttük.  Örneğin bu Kürt 

sorununu çözemememiz nedeniyle  yerinden yurdundan edilen insanların 

göçmek zorunda kaldıkları izbe mekânlarda en temel insanî ihtiyaçlarını 

karşılamaktan uzak yaşamak zorunda bırakılmaları, bir yandan bu insanlarda 
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sisteme karşı inançsızlığı yükseltmekte, diğer taraftan da göçtükleri şehirlerin 

ahalisi ile aralarında potansiyel gerginliklere sebep olmaktadır. Bu sosyal 

tahribatın sonucu ise, karşılıklı milliyetçi, ırkçı ve söven siyasetlerin, siyasilerin 

yıldızının parlaması ve birlikte yaşamayı mümkün kılan sosyal bağların 

zayıflamasıdır.  

Kürt sorununun, şüphesiz daha başka menfi sosyal sonuçları da var.  Yüz 

yılı aşkın bir süredir ağırlaşarak devam eden Kürt ulusal sorunu bir türlü 

çözülemiyor. Ulusal sorun siyasal bir sorundur, doğallıkla Kürt sorunu da. 

Ama her siyasal sorunun derin tarihsel-toplumsal kökleri, bir sosyo-ekonomik 

mantığı, bir toplumsal-sınıfsal temeli var. Öte yandan, toplumsal sorunlar bir 

bütündür ve çözümleri birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Kürt sorunu bugünün 

Türkiye toplumunda yakıcı bir sorundur. Devlet bu bölgenin en eğitimsiz, asi 

ve naif halkını bastırdığını, sesini, soluğunu kestiğini düşünüyor, Kürt 

probleminin olmadığını zannediyordu. İşte burada yanılıyordu ve halende bu 

sorunu inkar etmekle sorunu çözmemekle yanılıyor. Sorununun ana 

kaynağını, devletin Kürtlerin kimliğini baskı, inkâr ve asimilasyon 

politikalarıyla ortadan kaldırmaya çalışan etnik milliyetçi politikaları ile ona 

karşı Kürt siyasetinin aynı etnik milliyetçilik mantığıyla ve bunu şiddet ve terör 

yöntemleriyle göstermesi oluşturmaktadır. 

 

2.1. Kürt realitesini tanıyoruz 

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 'in başbakan olarak 1992'de "Kürt 

realitesini tanıyoruz'' sözü Cumhuriyet tarihinin bir dönüm 

noktasıydı.  Demirel'in, başbakan olarak 1992'de söylediği "Kürt realitesini 

tanıyoruz" sözü ile Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Kürt sorunu vardır" sözü aynı 

anlamda mıdır? Değilse aradaki fark nedir? Demirel, "Kürt realitesini 
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tanıyoruz" derken neyi kastettiğini açıklarken şöyle dedi: "Ben 'Kürt realitesi' 

derken, Kürt diye bir insan vardır, bunu kabul ediyoruz dedim. Ne demek bu? 

Yani Kürt vardır ama Türk vatandaşıdır, demek. Türk olmak için illa Türk 

ırkından gelmek gerekmez. Türk ırkına mensup olarak da Türk vardır ama 

Türk sözü ırki anlamının üzerinde anlam taşır. Bir milletin adıdır. Bu millet 

tanımı ise ırka dayanmaz. Türk milleti, kavramı budur. Türk milletinin içinde 

başka ırktan gelenler de olabilir. Irki olarak Türk olması diye bir koşul yoktur. 

Siz ırki olarak Kürt'üm diyebilirsiniz ama bu millete mensupsunuz, bu devletin 

vatandaşısınız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz Türk milletine 

mensupsunuz, o anlamda Türk'sünüz. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

da böyle diyor. Türklüğü böyle tarif ediyor. 66. maddesinde Türk Devleti'ne 

vatandaşlık bağı ile bağlı herkes Türk'tür der. Bu da Türklüğün bir üst kimlik 

olarak görüldüğünü gösterir. Irki olarak kendinizi Türk, Kürt veya başka bir 

soydan sayabilirsiniz ama üst kimlik olarak Türk'sünüz, millet olarak 

Türk'sünüz. İşte fark buradadır. Ama Kürt realitesi yerine 'Kürt sorunu' 

dediğiniz zaman başka yerlere gidersiniz. Millet sorunu, siyasi bir sorun kabul 

etmiş olursunuz. Bu bakımdan benim söylediğim şeyle Erdoğan'ın söylediği 

aynı şey değildir." "Millet başka, ırk başka" Demirel, "Kürt realitesini 

tanıyoruz" sözünün önemini ise şöyle açıkladı:"1990 öncesinde benim izah 

ettiğim gibi ırk farklılığı da tanıyorduk. Herkesi ırki olarak da Türk sayıyorduk. 

1990 öncesinde Türkiye'deki resmi kabul buydu. Ben bunu değiştirmiş oldum. 

Başbakan olarak Kürt realitesini tanıyoruz dedim. Yani, Türk milleti içinde 

başka ırktan gelenler de vardır, bunu tanımak, kabul etmek gerekir demiş 

oldum. Sözün önemi buradan gelir. Ama bunu bir millet sorunu olarak 

görmedim. Türk milletinin içinde farklı ırktan gelenler bulunduğunu 

söyledim." "90 öncesinde tanımıyorduk" .   
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Hâlbuki bunun yanında tarihi başka bir gerçeklikte vardır. O da şu.  

Kürtlerin özgür bir şekilde kaderlerini belirlemesi için 1921 Anayasası ile 

yönetimler aracılığıyla halkın kendi kendisini yönetmesi düşünülmüştür. 

Yerel yönetimlere yetkiler veren bir "halk idaresi" sistemi 1921 Anayasası'nda 

"Şûralar ve Meclislerle Yönetim" adı ile belirlenmiştir. Kürtlerin ırkî, 

toplumsal, coğrafî hukukuna güvence getirilir. Sivas Kongresi'nde kabul 

edilen beyannamenin birinci maddesinde Osmanlı Devleti'nin tasavvur ve 

kabul edilen sınırının “Türk ve Kürtlerle meskûn olan araziyi ihtiva eylediği” 

ve “Kürtlerin Osmanlı camiasından ayrılması imkânsızlığı” belirtilir. Dahası 

“Kürtlerin serbestçe gelişmelerini temin edecek vech ve surette geleneksel 

ve toplumsal hukukumuzca müsaadelere mazhar olmaları” gerektiği açıklanır 

ve Kürtlere yönelik zalimliğe, haksızlıkları ve kötü uygulamalara karşı çıkılır. 

Bu bağlamda Atatürk’ün Kürtlere özerklik sözü verdiğine dair 16/17 Ocak 

1923 tarihli İzmit basın toplantısında gazeteci Ahmet Emin Beye söylediklerini 

burada sizlere aktarmak istiyorum.   örnek olarak sunulur. Bu sözleri 

gösterelim:  

“Ahmet Emin Bey: Kürt meselesine temas buyurmuştunuz, Kürtlük 

meselesi nedir? Dahili bir mesele olarak temas buyurursanız çok iyi olur. 

Gazi [Mustafa Kemal] Paşa: Kürt meselesi; bizim, yani Türklerin 

menfaatine olarak da katiyen söz konusu olamaz. Çünkü malumuâliniz bizim 

milli sınırımız dahilinde mevcut Kürt unsurlar o surette yerleşmiştir ki, pek 

sınırlı yerlerde yoğunluğa sahiptir. Fakat yoğunluklarını kaybede ede ve Türk 

unsurlarının içine gire gire öyle bir sınır hasıl olmuştur ki, Kürtlük namına bir 

sınır çizmek istersek Türklüğü ve Türkiye'yi mahvetmek lazımdır. Faraza, 

Erzurum'a kadar giden, Erzincan'a, Sivas'a kadar giden, Harput'a kadar giden 

bir sınır aramak lazımdır. Ve hatta, Konya çöllerindeki Kürt aşiretlerini de 

nazarı dikkatten hariç tutmamak lazım gelir. Dolayısıyla başlı başına bir 
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Kürtlük tasavvur etmekten ise, bizim Teşkilatı Esasiye Kanunu gereğince 

zaten bir tür mahalli muhtariyetler teşekkül edecektir. O halde hangi livanın 

ahalisi Kürt ise onlar kendi kendilerini muhtar olarak idare edeceklerdir. 

Bundan başka Türkiye'nin halkı söz konusu olurken onları da beraber ifade 

lazımdır. İfade olunmadıkları zaman bundan kendilerine ait mesele 

çıkarmaları daima varittir. 

Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi hem Kürtlerin ve hem de Türklerin 

salahiyet sahibi vekillerinden meydana gelmiştir ve bu iki unsur bütün 

menfaatlerini ve mukadderatlarını birleştirmiştir. Yani onlar bilirler ki, bu 

müşterek bir şeydir. Ayrı bir sınır çizmeye kalkışmak doğru olamaz.” 

Görüldüğü gibi bu konuşmada Kürtlerin Türkiye’ye dağınık bir şekilde 

yerleştiği, Kürtlük namına bir sınır çizilmek istenirse Türklüğü ve Türkiye'yi 

mahvetmekle karşı karşıya kalınacağı, bunun yerine bir tür mahalli 

muhtariyet ile kendi kendilerini idare etmelerinin en iyi yol olduğunu 

belirtmiştir.  Bu cümlelerdeki “bir tür mahalli muhtariyet (özerklik)” ifadesi iki 

halkın ayrı ayrı iktidarlarının bir toplamını Atatürk dile getirmiştir. Atatürk 

direkt “özerklik” yerine “bir tür özerklik” diyerek Konfedere veya Federal 

yönetimlerin yetkileri sınırları içinde davranmayı kastetmiştir.“ Anayasamız 

gereğince zaten bir çeşit özerklik oluşacaktır” sözüyle bu belirlememi kastet 

ettiği kanaatindeyim.  

Bu gerçeklere rağmen 29 Ekim 1923 ten ta 1992 ye kadar geçen bu süre 

içerisinde devlet Kürt yok dedi. Kürtçeyi inkâr etti, yasakladı. Sonra ne oldu?  

Ülkemizde Kürt sorunu eksenli modern ulusal akımlar, başlangıçta büyük 

ölçüde Marksizm bayrağı altında ortaya çıktılar, '60’lı ve özellikle '70’li yıllarda. 

'70’li yıllarda Kürt sorununu eksen alanlar parti ve gruplar, farklılaşan 

çizgileriyle bir sol akımlar çeşnisi oluşturuyorlardı. PKK de bunlardan biri 

olarak sivrildi.  Kendisini üstelik en tutarlısından marksist-leninist olarak 
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tanımlıyor, hedefini sınıfsız toplum olarak saptıyordu. Sözün kısası: Kimi eline 

silah alarak, kimi  eline kalem alarak kendi kimliğinin, kendi dilinin varlığını 

savunmaya başladı.  Kürt sorunu böyle doğdu, PKK böyle sahneye çıktı.  

Günümüzde artık Kürt de, Kürtçe de inkâr edilmiyor. Ancak bugün de Kürt 

dilinde eğitim reddediliyor. Bu bağlamda AK-Parti hükümeti kendini 

zamanında toparlayarak Kürtlerle barışmalı ve bazı meseleleri halletmelidir. 

Kürt meselesinin çok derin ve maalesef kanlı, gözyaşıyla dolu uzun bir 

tarihi bulunmaktadır. “Çözüm Süreci” adıyla başlayan dönemde, “Kürt 

sorununa çözüm” etiketi ile sunulamayacak kadar derinlikli değişim ve 

dönüşümleri gerektirmekteydi. Zira bu konu, sadece etnik boyuta 

indirgenemeyecek karmaşıklıkta, ekonomik, tarihî, kültürel, bölgesel ve siyasi 

boyutları iç içe geçmiş bir sorun olarak halen ortada durmaktadır.  

Reformların yapılması, sadece kültürel haklar verilmesi, anayasaya eşit 

yurttaşlıkla ilgili maddeler konulması gibi sınırlı düzenlemelerden daha çok, 

ülkede adalet merkezli ve insanların kimliğini ve inancını özgürce yaşadığı 

siyasi, kültürel ve ekonomik yaşam kalitesini topyekûn yükseltecek köklü 

düzenlemelerden geçmektedir. Bu çapta bir sürecin ehemmiyeti ise yeteri 

kadar anlaşılamamış ve yeterince anlatılamamıştır.  

Çözüm süreci ya da barış süreci, Türkiye'de uzun yıllardan beri devam 

eden Kürt sorununu çözmeye yönelik Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmeti 

tarafından başlatılan sürecin adıdır. Sürecin koordinatörlerinden Beşir Atalay, 

çözüm sürecinin Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005'teki Diyarbakır konuşmasıyla 

işareti verilen paradigma değişikliğinin ve 2009'da başlatılan Millî Birlik ve 

Kardeşlik Projesi ve demokratik açılımın devamı niteliğinde olduğunu 

belirtmiştir. Süreç 16 Temmuz 2014'te Resmî Gazete'de Terörün Sona 

Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun adıyla 

yayınlanarak kanunlaşmıştır. 2015 Ceylanpınar saldırısı sonrası çözüm 
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sürecinin sona erdirilme süreci başladı. PKK yöneticilerinden Murat Karayılan 

olayın kendi birimleri tarafından gerçekleştirilmediğini, kendileriyle örgütsel 

bağı olmayan bağımsız bir grup tarafından yapıldığını savundu6.  

 

3. Sözün kısası  

Parlamentoda HDP‘i yanlış yönetenler ve 2015 yılında Ceylanpınar 

saldırısını yapanlar, Kürt sorununun çözümünü engellediler. Şimdi kalkıp 

demagoji yapmalarına gerek yok.  

Kürt sorununu çözmekte yetersiz kalıyoruz ve inisiyatifi kendi dışımızdaki 

unsurlara bırakan reaktif, tepkisel bir durum alıyoruz. Yani ülke olarak 

bölücülüğü istemiyoruz, bölünmeyi istemiyoruz, bu son derece doğal ama 

bunu nasıl başaracağımız konusunda kendi aklımızla çözüm üretmiyor, 

sadece tepkiler veriyoruz. Dolayısıyla bölücülüğü istememek yetmez, 

bütünleşmeyi projelendirmek gerekir. 

Türkiye bu meseleyi sadece kendi meselesi olarak görerek çözemez. 

Türkiye'nin çözümü sadece kendisi için değil Irak'taki Kürtler, Türkmenler, 

Şiiler  içinde olmalıdır. Suriye'deki Kürtler için de olmalıdır, İran'daki Kürtler 

için ve o coğrafyadaki Azeriler için  de olmalıdır. Türkiye'nin bulacağı çözüm 

böyle olmalıdır. Türkiye bunu yapabilir, dünya konjonktürü buna çok 

müsaittir. ABD'nin Ortadoğu'daki durumu bunun için büyük fırsatlar sunar 

mahiyettedir. Türkiye tehdit gibi gördüğü şeylerle içine büzülüp kapanacak 

bir ülke olmaktan çıkıp, tehdit gibi görünen şeylerin fırsat değerine 

odaklanmalıdır.  

 

 
6  http://www.diken.com.tr/pkk-yoneticisi-karayilan-ceylanpinardaki-iki-polis-resmi-birimlerimizce-
oldurulmedi/ 
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Ezcümle… 

4. Kürt sorununun çözümü için  neler yapılmalı 

a) Türkiye 24.06. 2018 den itibaren Başkanlık sistemiyle yönetilmeye 

başladı. Dolayısıyla büyük kentler yeniden yapılandırılmalı. 

Kalabalıklaşan metropoller artık klasik idarelerle yönetilemez. Büyük 

şehir belediyeleri birleştirilerek dokuz Bölge belediye başkanlığı 

kurulmalı. Örneğin dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olan Çin'de, 

23 eyalet, 5 özerk bölge ile 2 özel statülü il bulunuyor. Büyükşehirler 

artık merkezi idarelerle yarışan mega projeler geliştiriyorlar. 

Dolayısıyla ülkemizde de şehir yönetiminin başkanlık sistemine 

uyumlu hale getirilmesi için modern düzenlemeler yapılmalı. 

 

Çağımızda da ülkemizdeki Büyük şehirlerin hizmetler alanında değişen 

rolü de dikkate alınarak, şehir yönetimi yeniden tanımlanmalı. "Yerel 

yönetim" tabiri artık sınırları zorluyor. Osmanlı döneminde ülkemiz 

eyalet sistemiyle yönetilirdi ve o dönem bu sistem, çok iyi işliyordu. Bu 

nedenle de Osmanlı devleti 638 yıl hüküm sürdü. Bu tarihi 

belirlemeden sonra belirtmek istediğim şudur. Büyükşehir belediye 

başkanına doğrudan ‘Şehir Başkanı' veya ‘Büyükşehir Başkanı', Bölge 

Belediye Başkanına da Bölge Başkanı gibi bir ad verilebilir. 

 

Büyük şehir belediyelerinin birleştirilerek dokuz Bölge belediye 

başkanlığının kurulmasıylada, eyaletler doğmuş olur. İşte o zaman 

ülkemizin sorunları da düzelebilir kanaatindeyim. Anayasa değişikliği 

ile yürütmede Başkanlık sistemine geçildi. Bundan sonrada Büyük 

şehir belediyeleri birleştirilerek dokuz Bölge belediye başkanlığı 

kurulduğunda şehirlerin tamamında bütün şehir uygulamasına 
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geçilerek yönetimde ülke bazında olduğu gibi bölge bazında da tek 

başlılık sağlanır. Bu idari gelişmede şehir yönetimlerine Başkanlık 

sistemine uyumlu bir kimlik kazandırılarak, yeni düzenlemeler 

yapılarak, Bölge Belediye Başkanlıkları kurulmalıdır. 

 

b) Ortadoğu’da aynen Avrupa Birliği gibi ’’Ortadoğu Ülkeleri Birliği’’ 

oluşturulmalıdır. O zaman başta Kürt sorunu olmak üzere 

Ortadoğu’daki sorunlar rahat çözülebilir. Siyasi hırsları, sistem 

kavgalarını bırakıp kafa kafaya vererek bunu düşünmek zorundayız. 

 

c) Kürt sorununu doğru değerlendirebilmek için bu sorunun tarihsel 

serüvenini göz önünde bulundurmak gerekir. Rojava’da Kürtler ’in hak 

ve statü sahibi olmasının yolu ne Moskova, ne Şam ne Washington’dan 

geçiyordu; Rojava’da hak ve statü sahibi olmanın yolu Ankara’dan 

geçiyordu.  

 

d) Fakat tutup kendilerince “Seni başkan yaptırmayacağız!”7 naralarını 

attılar. Halbuki temsili demokrasilerde iktidar, halkın oylarıyla 

gerçekleşir, başkan halkın oylarıyla seçilir,  halkın istencini yansıtan 

dürüst ve serbest seçimle meşruiyet kazanır. Türkiye dede kimin 

başkan olup olmayacağına seksen üç milyon vatandaş karar verir. 

 

 
7 17 mart 2015 günü Selahattin Demirtaş, HDP tarihinin en kısa grup toplantısını düzenledi, konuşmasında, 
"kürsüye çıkma gerekçem olan bir tek cümle söyleyeyim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, HDP var oldukça 
HDP'liler bu topraklarda nefes aldığı müddetçe sen Başkan olmayacaksın. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, seni 
başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız." 
https://www.hdp.org.tr/tr/demirtas-erdogan-seni-baskan-yaptirmayacagiz/5981 
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e) Demokrasilerde, birey, seçimlerde oy kullanarak, karar alma sürecine 

katılır, aday olarak yönetme şansını arar. Seçimlerde oy kullanılması 

serbest istenç (irade) ile tercih belirleme işidir.    17 Mart 2015 

tarihinde grup toplantısında kürsüye çıkıp  "Ama kürsüye çıkma 

gerekçem olan bir tek cümle söyleyeyim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 

HDP var oldukça HDP'liler bu topraklarda nefes aldığı müddetçe sen 

Başkan olmayacaksın. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, seni başkan 

yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan 

yaptırmayacağız,"8 naralarını atmak, ne siyaseten etik, ne demokrasi 

kural ve kaidelerine, nede parlamentoya yakışan  uygun bir tavır 

değildir.  

 

f) Demokrasilerde birey, tümüyle herhangi bir partinin liderine bağlı 

uyruk (tebaa) değil, serbest iradesiyle yönetimin oluşumuna ve siyasal 

kararların alınmasına katkıda bulunan siyasal bir özne ya da yurttaştır.  

Her hangi bir partiyi yönetenler veya herhangi bir partinin lideri  

Türkiye’de kimin Başkan olup olamayacağına karar veremez. “Erdoğan 

başkan olmasın ne olur savaşın” diyen dar görüşlüler, çatışma 

başlayınca da, “Erdoğan başkan olmak için savaş çıkarttı” algısını 

yerleştirmek için yırtındılar. Kürtlerin günümüzdeki bu halinden o gün 

meselelere dar pencereden bakan düşünceye sahip olanlarda 

sorumludur. Bölgede emperyalizme bel bağlamak, mazlum bir halk 

adına hiç olmayacak bir davranıştır. Emperyalizmin biz Kürtlere 

kazandıracağı hiçbir şey yoktur, ama kaybettireceği çok şey var ve 

olacak.   

 
8 https://www.hdp.org.tr/tr/demirtas-erdogan-seni-baskan-yaptirmayacagiz/5981 



Etno-politik dava Kürt sorunu 
Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu 

 33 

 

g) Günümüzde ülkemizdeki muhalefetin siyasi ve hukuki kalitesi adına 

hakikaten üzülüyorum. Bu nedenle eleştirdiğim siyasi partiler ve 

onların temsilcileri ’de vardır. Hepiniz bunun farkındasınız. Siyaset, 

tarih bilinci ve bilgisinden haberdar olmayı gerektirir. Tarihini 

bilmeyen bir siyasetçi milletine kendini anlatamaz. Onun için siyaset, 

geleceği alakadar ettiği gibi, en çok geçmişe aşinalıkla işini 

kolaylaştırmış olur.  

 

h) Peki bu ortamda Kürt sorununun çözümü için  neler yapılmalıdır? 

Türkiye'nin siyasetçilerinin ve devlet adamlarının  ellerini taşın altına 

sokup risk almasının zamanı geldi, kanaatindeyim. Siyasiler  ve 

Erdoğan Hükümeti, acilen  Kürt sorununun  üzerine yoğunlaşmalıdır. 

 

i) İlk etapta şiddetin durması için, genel bir af çıkarılmalı. Bu Affın bir 

yönü hukuki , diğer yönü ise  siyasi olmalıdır. Kürtlere anayasal 

güvence verilmeli. Yeni anayasa yapılmalı, Kürt dili yayın alanında 

tümüyle serbest bırakılmalı, Kürtçe eğitim olmalı. Üniversitelerde 

Kürdoloji bölümleri açılmalıdır.  

 

Devlet idaresinin modernleştirilmesi, tam başkanlık sistemine en kısa 

süre içerisinde geçiş yapılarak, büyük şehir belediye başkanlıkları 

birleştirilerek, Bölge belediye başkanlıklarının yine en kısa süre 

içerisinde yerel yönetimler yasasında yapılacak değişiklikler sonucu 

kurulması zaruridir kanaatindeyim.  
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j) Bizi insanlığımızdan eden ve yüzlerce yıllık kardeşliğimizde bir fetret 

dönemi oluşturan inkârcı politikaları ve bu bağlamda ırkçı ve 

ötekileştirici uygulamaları tarihin çöplüğüne atmalı ve tarihimizle 

yüzleşmeliyiz! Bugüne kadar böyle geldi, ama 2023’e de bu utançla 

girmemeliyiz! Akif’in deyimiyle atalarımızın kendilerini feda etmek 

pahasına bize emanet ettikleri “bu cennet vatan” üzerinde hep birlikte 

haklarımızla yaşayabilmeli; milliyetlerimizi, dillerimizi, dinlerimizi, 

görüşlerimizi ve diğer değerlerimizi yekdiğerine düşmanlığın değil, 

karşılıklı saygının bir aracı olarak görme erdeminde olmalıyız. Bunu 

başardığımız oranda ülke olarak barış, güven ve refah içinde 

yaşayabiliriz. Kürtleri Türk kardeşleriyle, Türkiye’nin sınırlarıyla ve 

bayrakla sorunlu görmek Türkiye’ye yapılabilecek en büyük kötülüktür.  
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1. Gidişatın tarihi akışı 

Terörün tanısında en önemli boyut, resmin tamamının görülmesidir. 

“Türkiye’de Kürt sorunu yoktur, PKK sorunu vardır” demek ile “Türkiye’de 

PKK sorunu yoktur, Kürt sorunu vardır” demek, eşit derecede taraflı ve 

önyargılı bir yaklaşımdır. Türkiye’de “Kürt sorunu” da vardır, “PKK terörü 

sorunu” da vardır.  Meseleye tarihsel değişme dalgaları açısından 

bakılmadıkça anlaşılamayacak konular vardır. Günümüzün fakir Kürt’ü, yakın 

geleceğin zengin Katalan’ı olmak üzereydi, emperyalizm ve hegemonyacı 

zihniyet buna izin vermedi, şimdi, kendilerinin olmayan kirli bir savaşta 

ölmeleri isteniyor. Tarihin akışı içinde yığınla hadise olur ve geçer. Üzerine 

geçmişin perdeleri çekilir. Bu geçmiş perdelerini aralamak olayları bütün 

netliğiyle ortaya koyar mı koyamaz mı bilinmez. Bu konu tamamen belgelerin 

bilgilerin yeterliliğiyle ölçülebilir. Kürtlerin bir sorun olarak kabul edilmesinin 

başlangıcı ve sebebi nereye dayanmaktadır? Tabi ki Osmanlı Devleti ve onun 

devamı olarak yeniden oluşan Türkiye Cumhuriyeti’ne.  

PKK, 1978 yılında Abdullah Öcalan tarafından kuruldu.  PKK'nın düşünsel 

seyrini ve kurumsal yapısını belirleyen Öcalan'dır. Dolayısıyla da; ortaya çıkan 

örgütleri, faaliyet alanlarını ve örgütlenme biçimlerini belirleyen kendisidir. 

Onun bu örgütü Türkiye coğrafyasının doğu ve güneydoğusu, Irak'ın kuzeyi, 

Suriye'nin kuzeydoğusu ve İran'ın kuzeybatısını kapsayan bölgede devlet 

kurmayı amaçlayan ve bu amaçla Türkiye’de askeri ve sivil hedeflere karşı 

saldırılar düzenleyen bir oluşumdur. Yaşamı değil, ölümü kutsayan siyaset, 

topluma yalnız acı getirir.  Gençlerin ölümü üzerinden siyaset yapmak bir 

insanlık suçudur. Kürt sorununun çözülmesinin birinci önkoşulu, PKK’nın 

terör eylemlerinin koşulsuz olarak son bulması, PKK’nın silahlarını koşulsuz 
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olarak bırakmasıdır. Çünkü PKK’nın silahlı tehditleri altında mevcut soruna 

çözüm üretmek olanaklı değildir. 

Diğer taraftan Kürt sorunu, şekil değiştiren ve zaman geçtikçe kristalize 

olan, çözümü zorlaşan bir meseledir. Kürt sorununun çözülmesinin ikinci 

önkoşulu, müzakerelerin, on binlerce askeri, polisi ve sivili katletmiş bir terör 

örgütü ile değil, teröre bulaşmamış olan kişilerle yürütülmesidir. Demokratik 

ilkelerin ve temel insan haklarının bir gereği olarak, Kürtlerin kültürel 

asimilasyonuna,  federalizme geçiş yapılarak, derhal son verilmelidir.  

PKK Kürt sorununun neticelerinden biridir. Soğuk savaş döneminde, 

Marksizm temelinde ortaya çıkan örgüt; çoğu askeri darbelerin ürünü olan 

ekonomik, sosyal, hukuksal ve siyasal sorunları kullanarak 

güçlenmiştir. ’’Soğuk savaşın sona ermesinden sonra dayandığı ideolojik 

temel zayıflayan örgüt, etnik milliyetçiliğe sarılmış ve hatta zamanla İslam'ı 

da kullanarak bölge halkını yanına çekmeye çalışmış, devletin içindeki diğer 

suç örgütleri ile işbirliği içinde büyümüş, büyütülmüş, hem Türkiye'de, hem 

de dünyada profesyonel bir biçimde örgütlenmiştir. Ülke içindeki kaostan 

nemalananlar, darbeciler, meşruiyetin kaynağı olarak halkı görmeyip 

demokrasiye anlamayanlar PKK ile işbirliği yapmış, onu kendi amaçları 

doğrultusunda kullanmış ve kullanmaktadırlar.1" 

Dolayısıyla PKK’nin  doğuşunun ana nedeni olan tarihi hadiselerin birinci 

dünya savaşından itibaren siyasi akışını da incelemek gerekir. Sevr Antlaşması 

genel olarak Birinci Dünya Savaşı’nın bir sonucu iken, özelde ise Mondros 

Mütarekesi sonrasında ortaya çıkan sürecin bir parçasıdır.  ABD Başkanı 

 

1 https://www.haberler.com/akp-li-bal-pkk-ve-kurt-sorunu-nasil-cozulur-3522981-haberi/ 
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Woodrow Wilson, Birinci Dünya Savaşı sonunda toplanan Paris 

Konferansı’nda Türkiye hakkında ’’savaş sonunda Türkiye’nin haritadan 

silineceğini’’ iddia etmiştir. Clemenceau, ’’Türklerin uygarlık dışı bir toplum 

olduğunu’’, Lord Curzon, ’’Türklerin bir veba çıbanı olduğunu’’, ABD Dış 

İlişkiler Bakanı Cabot Lodge ise, ’’Türkiye’nin uygarlığın başına bela olduğunu’’ 

iddia edenlerdiler2.  Londra Konferansı’nda İngiliz Başbakanı Lloyd George 

düşüncelerini şöyle açıklamaktadır; “Türkler bir insanlık kanseri, yönettikleri 

toprakların etine işlemiş bir yaradır. Bu belayı ve potansiyel dert kaynağını 

Avrupa’dan def etmek gibi büyük bir fırsatı şu anda gerçekten de kaçırıyor 

olabiliriz” 3 demekte ve asla taviz verilmemesi düşüncesinde olmuştur. Bu 

bağlamda Müttefikler bu doğrultuda ’’Türkiye Avrupa’dan çıkarılmalı, 

Ermenistan kurulmalı, Araplar Osmanlı’dan kurtarılmalıdır’’ ortak 

düşüncesinde buluşuyorlardı. 1878 Berlin Antlaşması’nın 63. maddesi ile 

Ermenilere verilen ayrıcalıklar günümüzde devam etmektedir.  

10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Antlaşması ile Ermenilere ve Rumlara 

“Azınlıklar” statüsü verildi. Kürtlerle ilgili ise karmaşık süreçler içinde sonu 

belirsiz çözüm yöntemleri uygulanarak Kürt sorunu, emperyalistler ve 

bölgenin egemen devletleri tarafından çözümsüz halde bırakıldı. Ancak 

parçalanacak olan Osmanlı topraklarının paylaşımı konusunda karar 

vermekte zorlanıyorlardı. Ne var ki Sevr haritası ile oluşturulmak istenen 

Kürdistan haritası karşılaştırıldığında bu iki haritanın birbirlerinden pek de 

farklı olmadıkları görülmektedir.   

 

2 Murat Çulcu, Zito Venizelos!... Sevr’den İzmir’e, E yayınları, İstanbul, 2009, s.26. 

3 Alpaslan, Teoman, Sevr ve Lozan’ın Ortak Hükümleri, Musul ve Kerkük Elden Nasıl Çıktı?,  İstanbul, 2008, 
Kum Saati Yayınları, sayfa 67  
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Sevr ile oluşturulmak istenen Ermenistan projesidir. Aslında Kürtler için 

ise hiç bir şey vermek istemiyorlardı.4 Sultan Vahdettin Han’ın başkanlığında 

toplanan Şurayı Saltanat 22 Temmuz 1920’de “zayıf bir mevcudiyeti, mahva 

tercih edilmeğe değer” görerek SEVR Antlaşması’nın onanmasına karar 

vermiştir. Tevfik Paşa’nın, Osmanlı topraklarını parçalayan, milli şeref ve 

haysiyetle bağdaşmayan SEVR antlaşmasını imzalamaması üzerine Damat 

Ferit Paşa tarafından görevlendirilen Reşat Halis Bey, Hadi Paşa ve Rıza Tevfik 

(Bölükbaşı) Bey Sevr Antlaşmasını 10 Ağustos 1920’de imzaladılar.  

Halbuki bu  antlaşmanın yürürlüğe girmesi Parlamento'nun onayına 

bağlıdır. Osmanlı Parlamentosu dağılmıştı. Meclisi mebusanda SEVR 

antlaşmasını kabul etmedi. Bundan dolayı Sevr TÜRK Hukuku açısından 

geçersizdir.  Siyaseten durum farklıdır, çünkü Osmanlı hukuku acısından Sevr 

geçerlidir. Sevr Antlaşması’nın, taslak hazırlanması, görüşmeler ve 

imzalanması süreçlerine bakıldığında, bu antlaşmanın Osmanlı Devleti’nin 

ağır aksak devamı için hazırlandığı, ama bir yandan da Birinci Dünya Savaşı’na 

katılan Türklerin cezalandırılmasının amaçlandığı görülür.  

Dolayısıyla günümüzde Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye uyguladığı ekonomik, 

siyasi, kültürel alandaki dayatmalarının, Osmanlı Devleti zamanında yenilikler 

adı altında dayattıkları baskılardan hiçbir farkı yoktur. Sadece isimleri ve 

 

4 Bu bakımdan Antlaşmanın 3. bölümünde “Kürdistan” başlığıyla hazırlanan “Siyasal hükümleri” kapsayan 
62, 63 ve 64. maddelerinde tanımlanan unsurları ayrıştırarak bazı vurguları yapabiliriz. Her şeye karşın Sevr 
Antlaşması’nın Kürdistan’la ilgili maddeleri Kürtler açısından bazı tarihsel önemde olgular da yarattı. 
Somutlarsak, Kürt sorunu ilk kez uluslararası bir platformda tartışıldı ve tarihsel olarak belgelendi. Kürtler ilk 
kez uluslararası bir platformda kendi ulusal kimlikleri ve temsilcileri ile yer aldı. Sevr Antlaşması Kürdistan’ın 
yeniden bölünmesinin resmi bir belgesi oldu. 
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zamanları değişmiştir.  Her iki dönemi bir birleriyle kısaca karşılaştırdığımızda 

sonuç şudur. Batı Emperyalizmi Kürtlere ve Türklere hep iki yüzlü 

davranmıştır, sadece onları kendi siyasi çıkarları doğrultusunda piyade eri 

olarak kullanmaya çalışmıştır. Doğrudan doğruya bugünden tezi yok, Türkiye 

toplumu olarak bizi insanlıktan çıkaran ve on binlerce insanımızın canına mal 

olan devletin inkâr, imha ve asimilasyon politikalarıyla ve ırkçı 

uygulamalarıyla yüzleşmeli ve yalan olduğundan kendi adımız kadar emin 

olduğumuz şeyleri “tarih” diye çocuklarımızın körpe dimağlarına enjekte 

etmeyi bırakmalıyız! 

1.1 Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları  

Lozan Antlaşması da genel olarak Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları 

bağlamında ele alınabilecek bir siyasal gelişme iken, asıl olarak, özellikle de 

Kurtuluş Savaşı’nın ve bu savaş sonucunda imzalanan Mudanya 

Mütarekesi’nin bir parçasıdır. Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923, Sevr’in 10 

Ağustos 1920 kabul edilip fiilen yürürlüğe girdiği, Osmanlı’nın tasfiye 

edilişinin resmî, hukukî ve siyasî belgesidir. Sevr parçalama projesi, ondan üç 

yıl sonra imzalanan Lozan ise bunun resmen ve hukuken uygulamaya 

geçirilmesidir.  

Lozan Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin yerine kurulan yeni Türk devletinin 

varlığını tescil eden bir sözleşme niteliği taşımaktadır. Sevr’de ve Lozan 

antlaşmalarında Kürdistan’ın bölünmüş sömürge statüsünün devam 

ettirilmesinde ekili olan iki tutumdan biri, Mondros Mütarekesi’nin çizdiği 

sınırları kabullenerek kendisini Osmanlı İmparatorluğu’nun yerine ikame 

eden Kemalist iktidarın gösterdiği siyasi tavırdı. İkincisi, Kürdistan’ın 
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jeostratejik ve jeopolitik öneminden dolayı müttefiklerin ve özellikle 

İngilizlerin ve Fransızların isteksizliği ve Kürtleri yalnızlaştırma politikalarıydı. 

Birinci Dünya Savaşı’nın genel sonuçlarına bakıldığında çok uluslu 

imparatorlukların ve savaşı kaybeden monarşilerin yıkıldığı, yerlerine ulusal 

devletler ile cumhuriyet rejimlerinin kurulduğu görülür. Osmanlı Devleti de 

savaşı kaybeden devletlerden biri olarak benzer sonuçla karşı karşıya 

kalmıştır. Sevr, eski ve çağın gerisinde kalmış olan Osmanlının varlığının 

devamını öngörürken, Lozan Osmanlıyı sona erdiren ve yeni bir devletin 

kurulmasına olanak sağlayan bir siyasal belge olmuştur. 

Lozan Antlaşmasında elde edilemeyen araziler, Birinci Dünya Savaşı ve 

öncesindeki savaşlarda Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmış olan bölgelerdir.  

Atatürk döneminin Ekonomi Bakanı Celal Bayar’ın hazırladığı 1936 tarihli Şark 

Raporu ile Necmeddin Sahir Sılan’ın hazırladığı 1939-1950 tarihleri arasında 

Cumhuriyet Halk Partisi’ne, ardından 1952-1953 tarihlerinde de Demokrat 

Parti’ye sunduğu raporlarda da Doğu ve Güneydoğu bölgeleri hakkında 

detaylı bilgiler verilmektedir5.  Nitekim Atatürk döneminin Ekonomi Bakanı 

olan Celal Bayar 1936 tarihinde hazırlayıp sunduğu raporunda şöyle bir 

sonuca varmaktadır; “ Doğu’da, bugün için dahi, tamamen yerleştiğimiz iddia 

olunamaz. Dayanacağımız en mühim kuvvet, ordumuz ve jandarmamızdır”6 

demiştir. Günümüz Türkiye’si için dede gelişmeler hep aynıdır ve bu düşünce 

 

5 Bkz.: Celal Bayar, Şark Raporu, İstanbul, 2009; “Doğu Sorunu” Necmeddin Sahir Sılan Raporları (1939-1953), 
İstanbul, 2010.  

6 Bayar, a.g.e., s.63. 
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halen yürürlüktedir. Hadise böyle olunca ülkemizin ana sorunu olan Kürt 

sorununu  çözmekte çok zordur. 

1.2 29 Ekim 1923 den beri Türkiye’nin  Kürt meselesi  

29 Ekim 1923 den beri Türkiye’nin bir Kürt meselesi hep var olageldi. İlk 

önce, ağırlıklı olarak entegrasyon ve geri kalmışlık kaygılarıyla ele alınan bu 

sorun, 1980’lerden itibaren, PKK’nın ortaya çıkmasıyla bir güvenlik sorunu 

olarak ele alınmaya başlanmıştır. Böylece PKK, Kürt sorununun karmaşık 

dinamiklerini unutturan bir işlev görmüş ve maalesef, Türkiye’de ayrımcılığın, 

asimilasyonun, modernleşmenin ve merkezileşmenin, etnik bir Kürt kimliği 

oluşumunda (Kirişç-Winrow, 2002: 27-30) olan etkililiğini kullanma şansına 

sahip olmuştur. Siyasi hırsları, sistem kavgalarını bırakıp kafa kafaya vererek 

düşünmek zorundayız; bundan büyük sorunumuz olamaz. 

Güvenlik perspektifinin hâkim olduğu 1990’lı yıllar boyunca, OHAL 

yönetiminde Kürt sorunu teröre indirgenerek yönetilmeye çalışılmıştır. Yarım 

asırdır Kürt sorununu algılamamızı toptan değiştirecek birçok gelişme 

yaşanmasına rağmen, kamu otoritesinin soruna yaklaşımında terörle 

mücadele perspektifi ağırlığını korumaya devam etmektedir. Oysa bu yıllar 

boyunca, Türkiye’de ve bölgede, kamu otoritesinin soruna yaklaşımını 

gözden geçirmesini zorunlu kılan birçok gelişme yaşanmıştır.  

1990’dan bu yana Kürt meselesine yaslanarak faaliyet gösteren siyasi 

hareketin söylem ve politikaları sorunu dönüştürmüş durumdadır. Zorunlu 

göç, Türkiye’nin ve Kürtlerin demografik yapısını radikal değişikliğe uğratarak 

ülkenin her tarafında Kürt meselesini hissedilir hale getirmiştir.  

1999 yılında Öcalan’ın yakalanması PKK’nın söylem ve faaliyetlerinde ciddi 

bir dönüşüme yol açmış ve örgütün kaderini uluslar arası çıkar dengelerindeki 
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işlevine bağımlı kılarak yönetilmesini zorlaştırmıştır. Son olarak, 2000’li 

yıllarla beraber, Irak’taki Kürtlerin özerk bir siyasi yapılanmaya sahip olmaları, 

Kürt sorununun bir “Kürdistan sorununa” dönüşmesi riskini doğurmuş 

durumdadır.  

Yaşanan gelişmeleri yönetebilecek dinamik bir devlet aklının ortaya 

çıkmamış olması sorunun boyutlarını arttırarak, birlik ve bütünlüğü tehdit 

eden bir yapıya yol açmıştır. Öte yandan Kürtlerin sözcülüğü iddiasıyla 

faaliyet gösteren kesimlerin etno-seküler bir söylemle birlik ve beraberliğin 

zihinsel iklimini tahrip eden kimlikçi siyasetleri, sorunun daha da 

derinleşmesine yol açmıştır (Özhan-Ete, 2008; 3). Peki Kürtlerin bir sorun 

olarak kabul edilmesinin başlangıcı ve sebebi nereye dayanmaktadır? Tabi ki 

Osmanlı Devleti ve onun devamı olarak yeniden oluşan Türkiye 

Cumhuriyeti’ne.  

 

2. PKK'nin neden olduğu toplumsal tahribat  

Belirtiğim gibi Kürt sorunun tanımlanması ve çözümü maksadıyla 1925-

1947 yılları arasında, 32 farklı Şark Raporu hazırlanmıştır. Bu raporlar konuyla 

ilgili kaynaklara yansımış̧, ne var ki sorunun çözümü için reçete sunamamıştır. 

Lakin  bilinenler sürekli tekrarlanmıştır. Ne var ki Sorunun çözümü için 

günümüze kadar olumlu bir şey yapılmamıştır. Devam eden zaman diliminde 

söz konusu alınan tedbirlerin çeşitli gerekçelerle hayata geçirilememesi, 

sorunun çözülmemesi, PKK’nin de içerisinde hayat bulduğu şartların 

oluşumuna vesile olmuştur.  

PKK’nın ortaya çıkış ve dayandığı kökler üzerinden bir tanımlama yapmak 

artık maalesef bugün ki PKK’nın anatomisini açıklayamamaktadır, çünkü 
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PKK’nın ortaya çıkış serüveni, halen sahip olduğu sosyal algının hem 

doğrulanmasına hem de yanlışlanmasına sebep olacaktır. PKK’nın ortaya çıkış 

hadisesi örgütün bugün ki algısını doğrulamaktadır, çünkü PKK hala Kürt 

hareketi/meselesi/sorunu açısından oldukça önemli bir misyona sahiptir. 

1970 ve 1980’lerde tüm Kürt örgütlerinde Kürt aristokratlarının vurguladığı 

Kürt milliyetçiliği ve sosyalizm daha çok geleneksel otoritenin siyasi 

meşruluğunu pekiştirecek biçimde kullanılır. Bunlardan daha değişik bir 

bileşimi olan tek örgüt PKK’dır. Kürt yönetici elitine karşı da savaşan PKK, kısa 

zaman içinde işbirlikçi ağalara karşı yurtsever ağalarla ittifaka girmiş, 

mücadelesi ise bir iki yıl içerisinde sıradan bir aşiret kavgasına dönüşerek 

PKK’yı yeni bir aşirete benzetmiştir. PKK, tarihi, kuruluşu, evrilen hedefleri, 

ittifakları, ihtilafları, eylem ve söylemlerindeki renk değişiklikleri, iç infazları 

ve çalkantılarıyla, örgütsel pragmatizmin son derece canlı bir örneğidir.  

Her ne kadar günümüzde Irak’ta Kürt federe yönetiminin kurulmasından 

sonra Kürtler bazı siyasi ve hukuki  haklarını o bölgede elde etmiş ̧olsalar da, 

Suriye’de durum kesinlikle Irak’ta ya da diğer ülkelerde olduğundan çok 

büyük farklılıklar gösterir. Türkiye Cumhuriyeti’nin7  en önemli sorunu ise, 

dün de bugün de Kürt Sorunudur. Bu sorunun çözümü, asıl olarak  Kürt 

halkının temel haklarının sağlanmasıyla mümkündür. Bu nedenle Türkiye 

yeni anayasa ile  tam Başkanlık sistemiyle yönetilen federal bir sistemi 

benimsemeli, çıkarları doğrultusunda ulusal kararlar almalı. Türkiye’de 

 

7 29 Ekim 1923  sonrası merkezîleşmeye çalışan devlet, kendi Kürt vatandaşına birey olarak dokunmayı 
yeterince denememiş̧, mülki, askeri, inzibati teşkilatıyla, yürütülmesi gereken cari isler için yine feodalleri 
kullanmıştır. Bu durum zaman içerisinde sözde merkezîleşmeye neden olmuş̧, devlet Kürt vatandaşıyla bir 
türlü̈ buluşamamış̧, sürekli informel aracılar (ağa, reis, şeyh) kullanılmış̧, onlar da tabiat yasaları gereği 
kullanıldıkça büyüyüp güçlendikleri ve daha işlevsel hale geldiklerinden, heyulaları devleti kapatarak 
görünmesini engellemiştir. Vatandaş̧ olmayı beceremeyen sıradan köylü̈ Kürt, ağasına, reisine, şeyhine 
baktığında devleti görmüş̧, devleti görmek için onlara bakmak zorunda kalmıştır.   
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yaşayan herkesin eşit siyasal, sosyal ve kültürel haklar temelinde gönüllü 

bir birlikteliğini esas alan yeni bir hukuk devleti anlayışını ön plana 

çıkartmalı. Ülke bütünlüğünü bu gönüllü kardeşlik temelinde savunmalı. Kürt 

sorunu ‘nu çözmek adı altında bunların ötesinde yapılacak şeyler, Türkiye’yi 

bir iç savaşa götürmekten başka bir işe yaramaz. 

Bu çalışmanın bu bölümü 27 Kasım 1978’de kurulan ve 1984’ten itibaren 

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkına karşı başlattığı şiddet eylemleriyle on 

binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan PKK’nın Almanya 

yapılanmasını ve bu ülkedeki faaliyetlerini analiz etmektedir. Araştırmanın bu 

bölümünde yer alan bilgiler alanında uzman kişilerce yazılmış olan açık 

kaynaklar ve yürütülen saha çalışmasında yapılan görüşmelerde elde edilen 

bilgi ve izlenimlere dayanmaktadır.  

Bilimsel çalışmaların en zor yanı araştırmacının tarafsızlığını koruması 

sorunudur. Bu araştırma için çeşitli sebeplerle daha ön planda olan söz 

konusu soruna teslim olmamak ve akademik ahlakın gereğini yerine getirmek 

adına, çalışma boyunca -aslına sadık kalmak kaygısı taşınan alıntılar dışında- 

araştırmanın nesnesi olan PKK ve tüm uzantıları için “terörist”, eylemleri için 

“terör” nitelemesi kullanılmamıştır. Fakat ‘’terör’’ ve ‘’terörizmin’’ tanımı 

detaylı bir şekilde yapılmıştır.  

PKK’nın tüm görünürlüğüne rağmen değişik bakış̧ acıları tarafından farklı 

değerlendirmelere acık olan 40 yıllık silahlı propaganda geçmişine “terör” 

nitelemesi yapma ameliyesi, bu süre zarfında PKK şiddetine maruz kalmış̧ 

bütün kişi ve kurumlara bırakılmıştır. Kürtlerin katillerinin ve zalimlerinin 

Kürtlerin hakkını savunuyor gibi görünmeleri, dahası benim gibi düşünen ama 

onlar tarafından “düşman” olarak görülen milyonlarca Kürt adına konuşuyor 

olmaları ziyadesiyle rahatsızlık verici. 
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2.1 İnceleme 

29 Ekim 1923‘den bu güne kadar Türkiye ne yazık ki temel meselelerini 

çözmede bir arpa boyu yol alamadı. Ya görmezden geldi ya yok saydı. Ulus-

devlet yaratma sürecinde her şey ötekileştirildi, pespaye edildi. Kürtler ve 

Kürt meselesi bu sorunların başında geliyor. Cumhuriyet'in Kürtlere dair 

temel politikası onları ya yok saymak ya da Türk kabul etmekti. Türkiye’de 

Kürt sorunu üzerine yapılan çalışmaların büyük bir bölümü konuyu terör ve 

güvenlik ekseninde ele almaktadır. Hâlbuki devletin çok geniş imkânlarıyla 

yürüttüğü silahlı mücadeleye, özellikle 1990’lardaki kapsamlı  askeri 

operasyonlara ve 1999’da PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ele geçirilmesine 

rağmen sorunun terör boyutunun bitirilemeyişi, konunun bir güvenlik 

meselesinden ibaret olmadığını göstermektedir.8  

Konuyla ilgili olarak eski Kara Kuvvetleri Komutanı ve şahin kanadı temsil 

ettiği düşünülen Aytaç Yalman emekli olduktan sonra şöyle bir açıklamada 

bulundu: "Henüz terör boyutuna gelmeden sosyal aşamada sorun 

çözülebilseydi çok daha iyi olurdu. Bu açıdan baktığımızda, o aşamada 

sorunun 'kendini ifade' olarak tarif edildiğini görüyoruz. Dilini konuşmak, 

şarkısını, türküsünü dinlemek istiyor, kültürünü yaşamak istiyor.  

Oysa bizler o dönemde, 'Kürt yoktur' diye eğitilmişiz. Kürtleri, Türklerin 

kolu olarak görüyoruz. Ortalıkta işte dağlarda gezerken, karda yürürken kart-

 

8  https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/43399 , Özellikle 90’lı yıllardan sonra PKK örgütünün 
güçlenmesi, halk desteğinin artması, PKK örgütüne katılımların artması, örgütün eylem yapma 
kapasitesindeki artışlar ve daha geniş bir coğrafyada eylem yapabilirlik olanağına sahip olmaları, örgüt 
sempatizanlarının ve toplumsal desteğin arttığı bölgelerde koruculara yönelik giderek artan eleştiriler ve  
olumsuz bakışlar, kimi korucuların silah bırakma yönünde karar almalarına yol açmıştır. Kimileri de devlet 
yetkilileri ve aşiret liderlerinin ikna edici çalışmaları sonucunda istifa etme kararlarından vazgeçmeleri 
sağlanmıştır. 
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kurt sesleri çıktığı için Kürt denilmiştir, gibi tarifler dolaşıyor. O dönemde 

sosyal istekleri bile biz 'yıkıcı faaliyetler' kapsamında görüyoruz…" Senelerdir 

ülkede hep tekrarlanan ninni buydu.  

Kimse çözüme dair bir şeyler söylemiyordu. Devlet bu meseleyi hep 

görmezden geldiği için PKK meselesi de bir türlü çözülemiyordu. Birçok 

general bu tür görüşlerini görev başında değil de emekli olduktan sonra dile 

getiriyordu. Kürt sorununun devlet tarafından algılanma ve tanımlanma 

biçiminin akademik çalışmalara da yansıdığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu ve 

benzeri bir sorunun çözümünün en önemli aşaması, meselenin doğru 

tanımlanması ve sorunun ana aktörlerinin doğru anlaşılması ile başlar. Bu 

açıdan sorunun güvenlik boyutu kadar siyasi, sosyal ve kültürel yönlerine 

odaklanılması gereklidir.  

Kuşkusuz bu bağlamda 2009’dan itibaren Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi 

ya da Demokratik Açılım gibi adlarla anılan, 2013 sonrasında BDP/HDP 

heyetlerinin İmralı’yı ziyaretleriyle yaygın biçimde Çözüm Süreci diye tabir 

edilen ve Kürt sorununun barışçıl yöntemler ve demokratik reformlar 

ekseninde çözülmesini amaçlayan girişim, PKK/KCK’nın AK-Parti‘ye 

yaklaşımını değiştirmiş; buna paralel olarak örgütün katı laik söyleminde de 

yumuşama yaşanmıştır. Söz konusu değişimin arkasında AK-Parti’nin seçim 

zaferleri ve pek çok krizden başarıyla çıkması sonucunda kaçınılmaz biçimde 

güçlü bir aktör olarak kendini kabul ettirmesi de önemli bir faktördür. Yani 

örgüt, laikliğe karşı bir tehdit olarak AK-Parti’yle mücadele etmek yerine 

Çözüm Süreci’nde işbirliği yaparak Kürt halkının demokratik hakları adına 

kazanım elde etmeyi ve bu süreçte Öcalan’ı etkin bir aktör olarak sahneye 
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çıkararak örgüte ve kurucu liderine meşruiyet, mümkünse serbestliğini 

kazanmasını sağlamayı amaçlamıştır.9 

Şüphe yok ki PKK, 1978’de kuruluşundan bu yana Kürt sorununun başat 

aktörlerinden biridir. Silahlı bir örgüt olmasının yanında ideolojik söylemi ile 

Kürt halkı üzerinde oldukça önemli ve artan bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla, 

Kürt sorununun isabetli bir analizi için PKK’nın daha kapsamlı ve çok boyutlu 

biçimde anlaşılması zaruridir. Bunu anlayabilmek için bir ara ülkede başta 

bizim Tekman, Yüksekova ve Diyarbakır, Van, Ağrı olmak üzere bazı Kürdi 

beldeleri gezdim, görüştüğüm önemli şahıslara konuşmalar arasında 

soruduğum sorular sonucu  PKK’yle ilgili edindiğim sonuç şuydu. “PKK 

olmasaydı Kürtlere bu kadar hak tanınmazdı. Eskiden insanlar evlerinde bile 

Kürtçe müzik dinleyemezken şimdi telefonda sokakta rahatça dinleyebiliyor. 

PKK Kürtlerin hakkını savunan bir örgüttür. Çanakkale savaşında Kürtler de 

vardı. O halde Kürtlerin de bu devlette hakkı var. İşte PKK bu hakları istiyor.”10 

PKK örgütü, köy koruculuk sisteminin oluşturulmasının akabinde, korucu 

olanların devletle işbirliği yapacakları ve bu nedenle hain olarak ilan 

edilecekleri yönünde açıklamalar yapmış ve sonraki dönemlerde köy 

 

9 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/43399  , Ulus inşa surecinde şimdiye değin örnekleriyle 
sayılan argümanlar kadar önemli ve etkin bir diğer argüman da ulus kurucu liderin kolektif hafızadaki 
inşasıdır. Örgüt kadroları tarafından diğer tüm liderlerden farklı olarak ismi bile telaffuz edil-e-meyen ve 
“önderlik” ve “Kürt Halk Önderi” nitelemeleriyle kurumsallaştırılan Öcalan, PKK’nın uzun soluklu ulus inşa 
ameliyesinde her zaman ve zeminde altını çizerek vurgu yapmaya ve inşa etmeye çalıştığı yegâne liderdir. O, 
benliği ve kimliği olmayan Kürdü̈ ve Kürt toplumunu yoktan var etmiştir. Ulus kurucu önder olarak örgütsel 
yayınların tamamına yakınında topluma servis edilen Öcalan için Serxwebun Dergisi’nin “Kürt Halk 
Önder’inin yasam ve mücadele felsefesi fedai bir toplum, fedai bir gerilla ortaya çıkarmıştır. Kürt Halk 
Önder’inin yasam ve mücadele felsefesi sahildarlarda tüm toplumun ayağa kalkmasını sağlamıştır. Önder 
Apo’nun büyük bir ciddiyet ve sorumlulukla yürüttüğü özgürlük çalışması, örgüt ve toplum çalışması böyle 
bir toplum, böyle bir örgüt, böyle bir gerilla gerçeği ortaya çıkarmıştır.”( Serxwebun, Mart 2013:7) ifadeleri 
söz konusu lider inşa cabalarını acık bir şekilde ifşa etmeye yetecektir.  

10 Tekman, Yüksekova, Van, Diyarbakır, Ağrı’da  (13. Görüşmeci) 
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korucularına ve yerleşim yerlerine yönelik saldırılar gerçekleştirmiştir. 25- 30 

Ekim 1986 tarihleri arasında örgütün gerçekleştirdiği 3. Kongresinde köy 

korucularının ve işbirlikçilerinin cezalandırılacağı yönünde kararlar almıştır. 

Örgütün bu ve sonraki dönemlerde aldığı kararlar sonucunda gerçekleştirdiği 

saldırılarda çok sayıda korucu öldürülmüştür. İnsanları öldürmeyle bir sonuç 

alınamayacağını fark eden Öcalan PKK’de   strateji değişikliği sağlayarak, 

silahlı mücadele yerine siyasi mücadeleyi ön plana çıkarmayı bir dönem 

başardı.  

Öcalan bunu, 21 Mart 2013’te, Kürt ve Türkiye kamuoyuna duyurdu. Kürt 

kamuoyuna verilen mesaj, silahın miadının dolduğuydu. “Zamanın ruhunu 

okuyamayanlar, tarihin çöp sepetine giderler” diyen Öcalan’a göre, belli 

dönemin şartları silahlı direnişi zorunlu kılmışsa da, bugün çok farklı şartlar 

oluşmuştu. Dönem değişmişti; artık siyasetin vaktiydi. Halledilmesi gereken, 

ekonomik, siyasi ve hukuki birçok problem bulunuyordu ama bunların 

tümünün çözümü siyasetin içinde aranmalıydı. “Silahlar susmalı, fikirler 

konuşmalıydı.” Bunun için Öcalan, PKK’den silahlı mücadeleyi durdurmasını 

ve silahlı unsurlarını Türkiye sınırlarının dışına çıkarmasını istedi.11   Fakat 

istediği başarıyı elde edemedi. 

 

2.2 PKK nasıl bir örgüt? 

PKK’nın kurucusu ve lideri olarak Abdullah Öcalan’ın kuruluş döneminden 

hapiste geçirdiği günlere kadar örgüt üyeleri ve örgüte sempatiyle bakan Kürt 

 

11  https://www.democraticprogress.org/wp-content/uploads/2015/10/PROOF1_Turkish_Dublin_Round-
table_FINAL-WEB.pdf 
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halkı üzerinde önemli bir etkisi söz konusudur. Fakat ne var ki Öcalan’ının 

Anadolu Ajansı üzerinden servis edilen  18.6.2018 tarihli mektubu 12 

nedeniyle “İki tarihsel blok arasında taraf olmamaya ve Üçüncü Yol 

stratejisini kararlı ve ısrarlı bir şekilde sürdürmeye dayalı olarak HDP’nin 

İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir 

değişiklik söz konusu değildir” açıklamasını HDP yaptı. Bu açıklama aynı 

zamanda Öcalan‘ın artık kendileri üzerinde etkisi olmadığı işaretlerinin  

göstergesiydi.  

Çağımızda tesiri göreli olarak azalmış olsa da, aşiret ve tarikatlar eskiden 

beri Kürt halkının siyasi ve sosyal yapısı üzerinde en etkili kurumlardır. 

PKK’nın bölge insanına anlatmaya çalıştığı sosyalist ideolojinin 

yaygınlaşmasının ve devlete karşı ulusal direniş çağrısının önündeki en büyük 

engel, çoğu zaman devletle işbirliği içinde hareket etmiş aşiret ve tarikatlardır. 

Bundan dolayı, örgüt, en yoğun biçimde kuruluş sürecinde olmak üzere, bu 

iki kuruma karşı her dönemde olumsuz tavır almıştır. Nitekim Öcalan, İmralı 

yargılamasında 13  örgütün şiddet kullandığı dönemi 1984’ten öncesi ve 

sonrası olarak ikiye ayırmakta; silahlı mücadelenin 1984 öncesinde bölgedeki 

ağalara ve şeyhlere, 1984 sonrasında ise devlete karşı yürütüldüğünü ifade 

etmektedir.14 

 

12  https://www.internethaber.com/abdullah-ocalanin-mektubu-son-dakika-haber-avukatlarindan-geldi-
2030276h.htm; Öcalan’ın 18.6.2018 tarihli o meşhur mektubu Anadolu Ajansı üzerinden servis edilirken 
aracı olan o bilim insanına  “Öcalan yerli ve milli bir şahsiyettir” dedirtilmesi büyük bir hataydı ve bu 
açıklamaya müsaade edilmesi vatanperver seçmeni cinnet haline getirmişti. Terörle mücadele eden devlet 
elbette terör örgütü mensupları arasındaki ikilikleri, ayrışmaları terör örgütünü dağıtmak ve darbe vurmak 
için kullanır. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Ama bu durum milli düşünen insanlarla planlanır. Plansız, 
zamansız, gereksiz ve yanlış kişilerle yapılan her türlü eylem gördüğünüz gibi elinizde patlar. 

13 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ocalan-tek-tek-anlatiyor-39083102 

14 Arslan Tekin, İmralı’daki Konuk (İstanbul: Paraf Yayınları, 2013). 
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Kürt Sorununa çözüm sürecinde askeri faaliyetlerini durduran PKK'nın 

temelleri, farklı bir siyasi atmosferde, Kürt kimliğine yönelik baskıların en üst 

düzeyde olduğu bir dönemde atıldı. İlk kez Turgut Özal’ın cumhurbaşkanlığı 

döneminde sorunun kimlik boyutu devlet adamları düzeyinde dillendirilmeye 

başlanmışsa da, konunun sosyo-kültürel boyutunun ciddi seviyede ele 

alınmaya başlanması için 2000’li yılları beklemek gerekecekti.  

12 Mart 1971 muhtırasının ardından yaşanan baskı dönemi de ülkedeki 

solcu hareketlerin gelişimini engellemeye yetmedi. PKK’nın temellerinin 

atılması da bu döneme rastlar. Örgüt Türkiye’ye karşı olan mücadelesini 

silahlı yöntemler kullanarak yürütmektedir. Kürt sorunu ve bu soruna bağlı 

olarak gelişen PKK 1980’lerin başından bu yana Türkiye gündeminde öncelikli 

bir yer işgal etmektedir.   

1974 yılında Ankara’da kurulan Demokrat Yüksek Öğrenim Derneği'nin 

kurucuları arasında yer alan Sayın Abdullah Öcalan, daha sonra Kürdistan İşçi 

Partisi'ni yani PKK'yi   arkadaşlarıyla birlikte, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Fiş 

köyünde kurdu.  Örgüt Türkiye’nin sınırları ötesine yerleşmiştir. Özellikle Irak 

coğrafyasının kuzeyini saldırılarında askeri üs olarak kullanmaktadır. Değişik 

dönemlerde, başta Türkiye’nin komşuları olmak üzere, kimi devletler 

tarafından doğrudan ve ya dolaylı yollarla desteklenmiştir. Türkiye, bu örgüte 

karşı sınırları dışında kuvvet kullanma seçeneğine başvurmuştur.  

İkinci Körfez Savaşı’nın sonuçları, Türkiye’nin PKK’ya karşı düzenlediği sınır 

ötesi operasyonların yeniden kesilmesine yol açmıştır. Saddam Hüseyin 

rejimini deviren ve Irak’ı işgal eden ABD, Türkiye’nin o bölgeye girmesine 
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uzunca bir süre muhalefet etmiştir. Nitekim PKK saldırılarının yoğunlaştığı 

2007 yazında dahi, önce ABD Dışişleri Bakanı Rice, sonra da Dışişleri Bakanlığı 

Sözcüsü McCormack olası bir sınır ötesi operasyona karşı olduklarını ifade 

etmişlerdir.   

Kürdistan İşçi Partisi veya Kürtçe ismi olan Partiya Karkerên Kurdistan'ın 

kısaltmasıyla PKK; ABD, Avrupa Birliği, NATO gibi uluslararası kuruluşlar ve 

bazı devletler tarafından terör örgütü olarak kabul edilmiştir. Kırk yılı aşkın 

süredir varlığını devam ettiren örgüt; yalnızca askeri hedeflere değil sıklıkla 

sivil hedeflere yönelmesinin de etkisiyle tüm bölge ve ülke halkı için çok 

büyük bedellere sebep olmaya devam etmektedir. PKK, farklı kaynaklardan 

finansman sağlamaktadır. Çeşitli Avrupa ülkelerinde, örgüte karşı terörizmin 

finansmanı kapsamında devam eden soruşturma ve davalar mevcuttur.  

Bu soruşturmalar, PKK’nın örgütlü suç eylemlerini de ortaya koymaktadır.  

2010 yılında, Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan "Organize Suç Tehdidi 

Değerlendirmesi" raporunda, örgütün sadece eroin kaçakçılığından yılda 50 

milyon dolar ile 100 milyon dolar arasında para kazandığı belirtilmektedir.15 

Uluslararası terör çeşitli form ve boyutlarda karşılaşılacak bir tehdit olma 

özelliğini dün olduğu gibi yarın da taşıyacaktır. "Bekaa Vadisi ve Irak'ın 

kuzeyindeki PKK kampları kazılsa altından herhalde yüzlerce ceset çıkar. 

Cezaevinden çıkıp Bekaa'ya giden bazı PKK'lılar karşılaştıkları tablo karşısında 

infaz edilmemek için Avrupa'ya kaçmışlardır. Ancak PKK bunları Avrupa'da da 

takip etmiş, rahat bırakmamıştır. Bazıları, PKK'yı ve Öcalan'ı diktatörlükle 

 

15 https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/5.Heroin.pdf, s 123 ff. 
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suçladıkları için infaz edilmekten kurtulamamışlardır. Halen bazıları, PKK 

korkusundan ülke ülke dolaşmakta, sokağa rahat çıkamamaktalar16." 

PKK/KCK'nın, Nevanda Legerine Politik-Politik Araştırmaları Merkezi 

(NLP)17adıyla istihbarat birimi kurmuş. Burada görevlendirdiği kişiler örgüt 

kamplarında istihbarat, bomba eğitimi, silahlı eylem, pusu, hendek ve halk 

ayaklanması gibi konularda eğitiliyorlar. Eğitilen bu kişileri Türkiye'ye 

gönderilerek olası bir halk ayaklanması öncesi üzerinden istihbarat sağladığı, 

kamu-kurum ve kuruluşlar ile askeri ve güvenlik birimleriyle ilgili istihbarı 

bilgiler topladıkları, özellikle şehirlere yerleştirilen bu şahısların  örgüte bilgi 

akışı sağladığı"18, artık bilinen gerçek.  

PKK istihbarat birimi NLP’nin faaliyet ve metotları örgüt içinde gizli 

tutulmaktadır. Gelir gider yapısı tartışma konusu edilmemektedir. Ajan 

olduğu şüphelenilen PKK ve sivil halka sert sorgu yöntemleri mangalar 

barındırmaktadır. Bu yönüyle örgütten kaçıp teslim olan PKK’lıların 

ifadelerine, “gestapo tarzı bir yapılanma” olarak yansımıştır. 19 PKK, 2002'de 

kendisini feshetti  ve yerine Kürdistan Demokratik ve Özgürlük Kongresi 

(KADEK) kuruldu. KADEK, Avrupa Birliğinin terör örgütleri listesinde yer 

almaktadır. Bu bağlamda ilk önce Terörizm ve Terör nedir sorularına cevap 

vermeye çalışayım. 

 

 

16 Hakı Öznur, https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/teror-orgutu-pkknin-infaz-yeri-lolan-kampi/1394614 

17 https://www.haberler.com/emniyet-uyardi-pkk-istihbarat-kurdu-8140678-haberi/ 

18 https://www.haberler.com/emniyet-uyardi-pkk-istihbarat-kurdu-8140678-haberi/ 

19  https://t24.com.tr/haber/cem-kucuk-kandil-de-adi-bilinmeyen-kahraman-istihbaratcilarimiza-herkes-
tesekkur-etmeli,832384 
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2. Terörizm ve Terör nedir? 

 

1960’lı yıllardan itibaren tırmanma eğilimi gösteren terörizmin 

uluslararası boyutu, 11 Eylül 2001 tarihinde doruk noktasına ulaşmış, böylece 

20’nci yüzyılın sonları ve 21’inci yüzyılın başları itibarıyla üzerinde en çok 

durulan kavramlardan biri hâline gelmiştir. Konu üzerinde yapılan bilimsel 

çalışmalar, terörizmin oluşmasına katkıda bulunan nedenlerin başında 

sosyoekonomik koşulları göstermekle birlikte, terörün toplumsal ortamda 

gelişmesine ve toplumsal etkilerinin yoğunlaşmasına katkıda bulunan 

nedenlerin varlığına da işaret etmektedir.  

İnternet çağında insanların niçin teröre başvurduğu ya da neden terörü 

amaçlarına ulaşmak için bir araç olarak kullandıkları, terörizmin haksız bir 

eylem olduğunu bile bile neden bu yola başvurdukları, insanları bu tarz şiddet 

içeren eylemlere başvurmaya iten faktörlerin neler olduğu gibi birçok soru 

sorulabilir. 

Esasında terörizm dini, ideolojik, sosyoekonomik, siyasi, psikolojik, 

kültürel nedenlerin yanı sıra, tarihi etmenler, liderlerin baskıları ve devlet 

zulümleri, uluslararası hukuk ihlalleri, temel haklardan mahrumiyet gibi 

birçok nedenden ötürü çıkabilir. Dolayısıyla Terörizm, bireyler veya ulus altı 

gruplar tarafından, siyasi ve sosyal amaçlar elde etme gayesi ile geniş kitleleri 

etkilemek ve sindirmek için önceden tasarlanmış şiddet ve tehdit 

eylemleridir.  Bu açıdan bakıldığında, terörizmin amacı olabildiğince çok insan 

öldürmek değil, kitlelerin terör eylemlerinden mümkün olduğunca fazla 

etkilenmesini sağlamaktır. Terörizmin temel hedefi; kitlelerin dehşete 
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kapılmasını, bir umutsuzluk içerisinde terör örgütlerinin isteklerine boyun 

eğmekten başka çare olmadığını düşünmesini sağlamaktır. 

Terörizm insanlığı tehdit eden, ne zaman ve nerede geleceği belli olmayan 

bir taktik olmasına rağmen uluslararası hukukta terörizme verilmiş ortak bir 

tanım bulunmamaktadır. Bu nedenle de günümüzde uluslararası hukukta 

terörizm konusunda iki önemli hukuksal sorun bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 

terörizmin henüz kabul görmüş bir tanımının bulunmamasıdır. Yürürlüğe 

girememiş 1937 tarihli Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin 

Cenevre Sözleşmesinin dışında henüz kabul gören genel bir tanım mevcut 

değildir. 

Terörün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 3713 sayılı Terörle Mücadele 

Kanunu’ndaki tanımı20 ise şöyle: ’’Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, 

korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, 

 

20 Uluslararası bazda Terör tanımıyla ilgili daha fazla bilgi için bknz: Alex P Schmid, “The Response Problem 
as a Definition Problem”, Terrorism and Political Violence 4, no. 4 (1992): 7-13, https://doi. 
org/10.1080/09546559208427172; Walter Laqueur, History of Terrorism, 3rd ed. (New Brunswick, New 
Jersey: Rutgers-The State University Press, 2002); Paul Wilkinson ve A.M. Stewart, ed., Contemporary 
Research on Terrorism (Aberdeen, UK:University of Aberdeen Press, 1987); Paul Wilkinson, Terrorism versus 
Democracy: The Liberal State Response, 2nd ed. (New York: Routledge Press, Taylor&Francis Group, 2006); 
Yonah Alexander, “Terrorism in the Twenty-First Century: Threats and Responses”, DePaul Bus. L.J. 12 
(1999); Yonah Alexander, ed., Introduction, Combating Terrorism: Strategies of Ten Countries (Michigan: 
The University of Michigan Press, 2002); Todd Sandler, “Collective Action and Transnational Terrorism”, The 
World Economy 26, no.6 (June 2003): 779-802 Martha Crenshaw, “The Cause of Terrorism”, Comparative 
Politics 13, no. 4 (July 1981): 379-399; Martha Crenshaw, “Theories of Terrorism: Instrumental and 
Organizational Approaches”, Journal of Strategic Studies 10, no.4 (1987): 13-31; Siaw K. Then ve Martin 
Loosemore, “Terrorism Preventions, Preparedness and Response in Built Facilities”, Facilities 24, Issue 5/6 
(2006): 157-176; Sulhi Dönmezer, “Her Yönüyle Tedhiş”, Son Havadis, 10 Kasım 1977; Doğu Ergil, Türkiye’de 
Terör ve Şiddet (Ankara: Turhan Kitabevi, 1980); Şükrü Alpaslan, Hukuk ve Kriminoloji Açısından Tedhişçilik 
(İstanbul: Teknik Yayınlar, Venüs Ofset Matbaacılık, 1983); İhsan Bal, “Terör nedir? Neden Terörist Olunur?”, 
Terörizm: Terör, Terörizm ve Küresel Terörle Mücadelede Ulusal ve Bölgesel Deneyimler, der. İhsan Bal 
(Ankara: USAK Yayınları, 2006) 
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Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, 

ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye 

düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele 

geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, 

kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi 

veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.’’21 

Diğer bağlamda ikinci sorun ise, giderek artan terör eylemlerine karşı 

hukuksal alanda nasıl mücadele edileceğidir. Fransa Cumhurbaşkanı 

Emmanuel Macron bu yıl yapılan NATO zirvesinin sona ermesinin 

ardından  İngiltere'nin Watford kentinde yaptığı açıklamada Türkiye ile 

terörizm tanımı konusunda "bir uzlaşmaya varmanın mümkün olmadığı" 

görüşünü ifade etti.  

Aynı görüşü yıllar önce Almanya eski İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere 

Ağustos 2017 de "Türkiye'nin terörizm tanımına katılmıyoruz," diyerek dile 

getirmişti 22 .  Bu adamların cümleleri gösteriyor ki Devletlerin tehdit 

algılamasındaki farklılık terörün ortak tanımına engel oluyor. Fransa  gibi 

 

21 Bu vesileyle belirtmekte fayda var, terör konusu her devletin güvenliği için önem arz etmektedir. Ancak 
zaman zaman bir devlet için sorun teşkil eden terörle ilgili bir konu diğer bir devlet tarafından araçsallaştırılıp 
kullanılabilmektedir. Bu durum terörün ortak tanımının olmayışı, her devletin terör örgütü olarak kabul 
ettiği grupların farklı olması veya stratejik kaygılar gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Devletlerarası 

ilişkiler de bu durumdan etkilenip şekillenmektedir.  

22 BilineTerörün dış politikada araç olarak kullanılmasıyla ilgili bazı kaynaklar bknz. Grant Wardlaw, “Terror 
as an instrument of foreign policy”, Journal of Strategic Studies 10, no. 4 (1987): 237-259, https://doi. 
org/10.1080/01402398708437323; Kshitij Prabha, Terrorism: An Instrument of Foreign Policy (New Delhi: 
South Asian Publishing, 2001); Francis Bloch ve Vijayendra Rao, “Terror as a Bargaining Instrument: A Case 
Study of Dowry Violence in Rural India”, The World Bank Development Research Group Poverty and Human 
Resources, Policy Research Working Paper 2347, May 2000, https://openknowledge. 
worldbank.org/bitstream/handle/10986/21580/wps2347.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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terörizmi sadece kendi çıkarları ile şekillendiren emperyalist ülkelerin veya 

toprak kazanımını değişik boyut ve şekillerde geliştirdikleri çatışma ortamı ile 

sağlamaya çalışan, hatta başka ülke toprakları üzerinde ortak payda ile vekil 

tayin edip onu savaştıran devletlerin terör ve terörist tanımını aynı zemine 

oturtmalarını beklemek terörle mücadelede zaman ve mevzi kaybına neden 

olacaktır. 

Günümüzde artık bireysel, ulusal ya da uluslararası güvenlik söz konusu 

olduğunda kabul edilen ilk sıralardaki tehdit terör olmasına rağmen, halen 

ortak bir terörizm ve terör tanımı üzerinde mutabakat sağlanamaması, 

terörle mücadele söyleminin siyasi olmasından kaynaklanmaktadır denilebilir.  

Terörizm bazı devletler tarafından gizli bir savaş aracı olarak da kullanılıyor. 

Bu ülkeler doğrudan savaşa girmek yerine destekledikleri terör örgütü 

aracılığıyla dolaylı olarak savaşıyor. Dolayısıyla yukardaki alıntıdan anlaşıldığı 

gibi “Terörizm”, üzerinde anlaşılması zor bir olgu olduğu için teorisinde de 

çok farklı görüşler mevcuttur. Hangi eylemin terörizm, hangisinin direniş; 

kimin terörist, kimin bağımsızlık savaşçısı olduğunun somut bir şekilde 

belirlenememesi bir yana, dünyada yaşanan terör eylemlerinin kaynağı ve 

hedefi konusunda dahi birbirine zıt yaklaşımlar vardır. 

3. Almanya’daki PKK  

Almanya’nın Kürtlere ve onlar içerisinden çıkan siyasi ya da silahlı 

gruplara yönelik ilgisi çok uzun zamandır var olan ve gerek bu ülkede 

gerekse de Türkiye ve Kürtlerin yaşadığı diğer ülkelerde çok konuşulan 

konular arasındadır. 1980’li yılların başında düzenli olarak Suriye üzerinden 

Avrupa’ya temsilciler göndermeye başlamış olan örgüt Avrupa’daki ilk 

profesyonel kadro yapılanmasını Almanya’da gerçekleştirmiştir. PKK Avrupa 

ülkelerindeki gençleri kadrolarına katmaya ve bu gençleri kamplarında 
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eğitmeye yönelik çabalarına devam etmektedir. Örgütün gerek militan 

gerekse mali kaynak olarak beslendiği Avrupa ülkelerinin başında Almanya 

geliyor. 

PKK’nın Avrupa çatı örgütü olan KCDK-E’ye bağlı olarak çalışan Almanya 

teşkilatı bu ülkede gizli ve açık olmak üzere iki yönlü bir yapılanmaya sahiptir. 

Gizli yapılanma “Heimat-Ülke Büro” özellikle örgüt liderleri ve mensuplarının 

sahte pasaportlarla Almanya’ya girişleri ve diğer Avrupa ülkelerine 

geçişlerinin sağlanmasından sorumludur. Ayrıca örgüt bu gizli yapının yanı 

sıra örgüt legal STK’ları yazılı ve görsel medya organları ve ticaret 

örgütlenmesiyle açık bir teşkilat yapılanmasına da sahiptir. PKK, Almanya’da 

eyalet ve bölge bazında örgütlenmelere gitmiştir, 1993 yılından bu yana 

yasaklı örgütler listesinde olduğu Almanya'da, 24 bin 'den fazla yandaşı 

bulunuyor.23 

Örgüt 2002 yılında Almanya’yı coğrafi olarak Kuzey, Orta ve Güney olmak 

üzere üç “saha”ya ayırmış; 2012 yılında “Güney” sahası kendi içinde Güney-1 

ve Güney-2 olarak ikiye bölmüştür. Bu değişiklik Güney bölgesinde PKK’nın 

 

23 PKK’nın bu kadar ilerleyebilmesini Öcalan şöyle açıklamıştır: “Ortadoğu çalışmalarında düşünce esaretini 
ve örgütsüzlüğü yaşamamak için büyük mücadele verdim. Çoğu çıkış yapan kişide görülen bir an önce 
zorlukların yıldırıcı etkisinden kurtulmak için bireysel kurtuluş peşinde koşmak, önünde durulması güç bir 
eğilimdir. Bu eğilime düşmek, aslında değişik biçimde de olsa, çıkışın yüce anlamından ve özgür değerinden 
kopmanın başlangıcıdır. Ev-bark, çoluk-çocuk derken, geçim sorunları karşısında en olmadık yerlerde ve 
ellerde boyun eğmek işten bile değildir. Gerek Ortadoğu, gerek Avrupa bu yoldan binlerce devrimciye ve 
özgürlük savaşçısına mezar olmuştur. Savaşlarda kaybetmeyenler bu yolda şapır şapır dökülmüşlerdir. Bu 
tehlikeyi bildiğimden, en büyük uğraşım özgürlük iradesine sahip olanların düşünce gücüne ve örgüt 
disiplinine bağlı yaşamalarını sağlamaya çalışmak oldu; bunun için her şeyden fedakârlık yaptım. Diğer tüm 
örgütler neredeyse dağılıp unutulurken, PKK'nin halen büyük güçle gelişmesini sürdürmesinin ve yaratıcı 
dönüşümler yaşamasının temelinde bu çabalar yatar” (Öcalan, 2001:  Nasıl Savaşılmalı (Halk Savaşları ve 
Ordulaşması Üzerine): I. Cilt, Bilim Aydınlanma Yayınları. 3). Bir söyleminde işe şunları belirtmiştir: “PKK’liler 
partimizin kararlarına uyarlar, hatta ölüm kararlarına bile” (Öcalan, 1994a: Bir Muhatap Arıyorum, 
Serxwebün Yayınları. Köln. 14).  
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zamanla daha güçlü bir yapıya ulaştığına işarettir. Teşkilatın ana gövdesini 

oluşturan 4 sahaya bağlı 31 bölge bulunmaktadır.  

Her saha ve bölgenin sevk ve idaresinden PKK’nın üst düzey yönetim 

kadrosu tarafından belirlenmiş bir isim sorumludur. Alman Anayasayı 

Koruma teşkilat raporlarına göre 2016 itibarıyla örgüt Almanya’daki 

teşkilatlanma yapısında değişikliğe gitmiştir. Buna göre 31 bölge 

mevcudiyetini korumuş ancak eski yapılanmada Kuzey, Orta, Güney-1 ve 

Güney-2 şeklinde ayrılan sahalar çözülmüş ve yeni 9 ana bölgeye ayrılarak 

yeniden yapılandırılmıştır. Bu dokuz bölgenin başına bir yönetici atanmıştır. 

Rotasyon ilkesine göre en fazla bir yıl aynı bölgede görev yapabilen 

yöneticiler, örgüt üyelerini bu kısa zaman zarfında eylemler ve finansal destek 

için motive etmekte ise başarısız olmaktadır. Ancak örgüt üst düzey 

yöneticilerinin emir ve direktiflerini uygulamak zorunda olan bölge 

yöneticileri çoğu zaman hedeflerine ulaşmak için baskı ve tehdit yoluna 

gitmektedir.  

PKK’nın üst düzey yöneticileri komşu ülkelerde ikamet ederken 

Almanya’daki yapılarını bu atanmış alan ve bölge sorumluları ile idare 

etmektedir. Örgütün Almanya’da özellikle büyük oranda göçmenlerin 

yaşadığı Kuzey Ren Westfalya, radikal sol örgütlerin merkezi sayılan Hamburg 

ve Stuttgart bölgelerinde etkili olduğunu söylemek mümkündür. 

 

a. Sigmar Gabriel‘in ZDF’te dillendirdikleri 

Alman televizyon kanalı ZDF’deki bir açık oturuma Ekim 2019‘da katılan 

eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, PKK ve Almanya’daki faaliyetleri hakkında 

şu açıklamalarda bulundu. "BİZ, PKK'yı 1980'li, 1990'lı yıllarda Almanya'daki 
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eylemleriyle tanıdık. Otobanlarda lastik yakarak bloke ettiği eylemlerle. Biz 

burada da yasak olan bir örgütten bahsediyoruz. Niçin yasakladık söyleyeyim; 

Organize suçlar işlediği için. Haraç toplamaktan, silah ve uyuşturucu 

ticaretinden dolayı yasakladık. Bu paralarla Türkiye'deki çatışmaları finanse 

etti. Biz, PKK'yı bunları burada yaptığı için yasakladık, Türkiye'deki 

yaptıklarından dolayı değil.’’ Siğmar Gabriel‘in ZDF deki bu 

açıklamalarındaki ’’Biz, PKK'yı Türkiye'deki yaptıklarından dolayı değil, 

Almanya’daki yaptıklarından dolayı yasakladık’’, mealindeki 

cümleleri   Almanya’nın örgütü algılamasındaki farklı yanını ortaya çıkarıyor.   

Yani kendi devlet idarelerinin siyasi, askeri ve ekonomik amaçlarına 

ulaşmak için, başka bir devletteki ulus altı grup ya da bireylerine her türlü 

desteği verdiklerini ve bu destek vasıtasıyla rakip ülkeyi zayıflatmayı 

amaçladıkları ortaya çıkıyor. Zaten bu durum örgütü’ ün güney yapılanmasını 

Güney-1 ve Güney-2 şeklinde ikiye ayırması bu örgütün on yıldır kendisine 

sempatiyle yaklaşan Yeşiller tarafından yönetilen bu bölgede daha rahat 

hareket ettiğini ve daha çok üyesi bulunduğunu akla getirmektedir.  

Ayrıca örgüt hem Almanya’da ve hem de tüm Avrupa’da  kendi sözde 

parlamentosu, yargısı ve yürütme kurulu olan ve devlet içinde özerk bir başka 

devlet gibi hareket eden paralel bir devlet ve toplum yapılanması peşindedir. 

Almanya ise halen bu durumun farkında değil, çünkü Ortadoğu’da bu örgütü 

kendi emelleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyor.   

  

b. Almanya’da örgütünün finans ve insan kaynağı 

Almanya’da da örgütlenen PKK bu ülkedeki Kürtlerin politize olmuş 

kesiminden üye kazanmak konusunda zorluk çekmemiş ve hatta Kürtler 

dışında Almanlar ve diğer etnik kesimlerden destekçiler de bulmuştur. Kısa 
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zaman içerisinde Almanya, PKK’nin finans ve insan kaynağını temin ettiği 

en önemli ülkeler arasına yükselmiştir. Her yıl PKK’nin Almanya’da değişik 

yöntemlerle topladığı milyonlarca dolar Türkiye ve Kandile aktarılmaya 

başlanmıştır.  

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatının 2018 raporuna göre PKK 24 bin 500 

üyeyle Kürtler arasında en yüksek mobiliz asyönü sağlama potansiyeline 

sahip örgüttür. Ayrıca Federal Anayasayı Koruma Teşkilatına (Bundesamt 

für Verfassungsschutz) göre Almanya’daki PKK üyelerinin sayısı 2019 yılı 

Aralık ayında yaklaşık  27.000 kişiye yükselmiştir. Örgüt ilk olarak 1980’li 

yılların başında düzenli olarak Suriye üzerinden Avrupa’ya temsilciler 

göndermeye başlamış ve Avrupa’daki ilk profesyonel kadro yapılanmasını 

Almanya’da gerçekleştirmiştir. 

Bazı politikacı ve yazarlara göre, PKK gerek geçmiş dönemde, gerekse 

günümüzde eylemleri için çeşitli Marksist-Leninist örgütler veya partiler ile iş 

birliği yapmıştır. Nitekim örgüt, 12 Mart 2016 tarihinde Halkların Birleşik 

Devrim Hareketi bileşenleri ile birleşerek Türkiye'de faaliyet yürüten bazı 

komünist ve Marksist-Leninist silahlı örgütlerle ortak bir cephe oluşturmuştur. 

Bununla birlikte PKK'nın bazı ülkelerden maddi, manevi ve politik destek 

gördüğü öne sürülmektedir. Türkiye'deki eylemlerinin finansmanının büyük 

bir kısmı Türkiye dışından sağlanmaktadır. 

Avrupa’da faaliyet gösterdiği ilk yıllardan itibaren Kürt milliyetçiliğini 

Kıta’da yaşayan Kürt kökenli topluluklar üzerinden yeniden inşa etmeye 

çabalayan örgüt, diasporik ulus oluşturma stratejisini hayata geçirmeye 

çalışmaktadır. Örgüt, menziline giren diğer Kürt siyasi ve kültürel grupları 

tasfiye ederek Türkiye karşıtlığı üzerinden mobilize etmeyi hedeflemektedir. 

Böylelikle Avrupa ve Kürt kamuoyu nezdinde Kürtlerin temsiliyetini örgüt 
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tekeli altına almayı arzu etmektedir. Öte yandan PKK’nın sivil toplum 

görünümlü faaliyet ağı sadece ideolojik düzeyde faaliyet göstermemekte; 

propaganda faaliyetlerinin finansmanı, militan devşirme gibi örgüt 

faaliyetlerinin idame ettirilmesine önemli ölçüde fırsat sunmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Temmuz 2015 yılında yayımladığı 

İnsan Ticareti Raporu’nda, Türkiye ve ABD’nin terör örgütü olarak kabul ettiği 

PKK’ya çocukların katıldığı belirtilmiş; ayrıca, Kürt kökenli çocukların 

kaçırıldığı veya PKK’ya katılmaya zorlandıkları ifade edilmiştir.  Güvenlik 

birimlerinin tahminlerine göre, örgüt mali kaynaklarının yüzde 65’ini 

Almanya’daki faaliyetlerinden elde ediyor. Alman iç istihbarat teşkilatı BfV’ye 

göre de, PKK’nın yalnızca 2019 yılında Almanya’da topladığı paranın miktarı 

23 milyon avroyu geçiyor. Son dönemde örgütün Almanya’da 

dernekleşmeden çatı örgütlere geçtiği gözlemlenmektedir. 

PKK'nın Almanya'da en fazla üyesi bulunan ve en güçlü yabancı 

organizasyon olduğu Almanya'daki eylemlerinde yüzde 62,4'lük artış 

meydana geldiği, 2017'de 1187 olan yasa dışı faaliyetin 2018'de 1928'e 

yükseldiği belirtildi. PKK'nın 2017'de 182 şiddet eylemi istatistiklere geçerken, 

bu rakam 2018 yılında yüzde yüze yakın bir artışla 355'e ulaştı. Örgütün 

2018'de sadece Almanya'da 15 milyon avronun üzerinde, Avrupa genelinde 

ise 25 milyon avro para topladığı anayasayı koruma dairesi tarafında tespit 

edilmiştir. 

 

4. Demokratik Konfederalizm ideolojisi 

Cumhuriyetin kuruluşu 29 Ekim 1923‘ den  günümüze kadar Kürt sorunu  

tek başına Türkiye’nin sorunu olmadı. Tam aksine bu sorun her zaman 
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bölgeseldi. 19. yüzyıldan 20. yüzyılın sonuna kadar Ortadoğu’da siyaset yapan  

uluslararası güçlerin varlığı nedeniyle bu sorununda uluslararası boyutu oldu. 

Başkan Erdoğan, bir ara, “Kürtlerin devleti T.C.dir” demişti. Bir temenni 

olmalı…Türkiye’den bakınca şöyle görüyorum: Türkiye Kürt sorununu tam 

hak eşitliğine dayalı demokratik cumhuriyetle çözebilir.  

Kürt sorununun bu kadar uzun bir süre çözümsüz kalması bir taraftan 

sayısız çatışmalara yol açtı.  Ancak konuyla ilgili farklı çözüm formülleri  

tartışıldı. Bu farklı düşüncelerin bir kısmı  pratik uygulama zemini buldu.  

Ancak ileri sürülen çözüm formüllerinin belli  bir kısmı ise düşünü olmanın 

ötesine geçemedi. Sonuçta bütün bu süreç boyunca tartışma, her gün 

içeriğini farklı doldursa da bir Kürt ulus devletine duyulan ihtiyacın ötesine 

hiç geçmedi. Bu bağlamda meseleyi daha doğru kavrayabilmemiz için ulus 

devlet ve üniter devlet kavramlarını tanımlamamız gerekiyor. “Ulusal devlet 

(nationalstate), egemenliğin ulus’tan/millet’ten kaynaklandığını söyleyen 

devlet türüdür. Egemenliğinin Tanrı’dan kaynaklandığını söyleyen Kral’ı 

düşüren Avrupa burjuvazisi tarafından ortaya atılmıştır ve 1789’a tarihlenir. 

Uluslaşma daha çok feodalizmden kapitalizme geçiş süreci ile bağlantılıdır. Bu 

aynı zamanda egemenlik ilişkisini gündeme getirir. Ulus, günümüzde de 

yaygın olarak etnik temelli olarak anlaşılıyor ve tanımlanıyor.  

‘Üniter devlet’ (unitarystate) ise, bununla ilgisizdir; kısaca söylersek, 

federal olmayan devlet türüdür. Ülkenin çeşitli bölgelerine haklar/âdem-i 

merkeziyet getirmek gerektiği zaman, bunları başkentten verir veya geri alır. 

Demokrasiye aykırı değildir.24  Peki Kürtler söz konusu olduğunda ne demeli? 

 

24  (ORAN, Baskın: http://www.baskinoran.com/gazete/DIZI_1.pdf) 
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Kürtler de diğer uluslar gibi bir gün devletlerine kavuşacaklar. Nerede 

kurulacak bu devlet? Haklı bir soru. Dört ayrı devlete dağılmış bir Kürt 

nüfustan söz ediyoruz. Ayrıca  millet olarak Kürtler  farklı siyasal rejimlerde 

yaşamaktalar. Erdoğan, bir ara, “Kürtlerin devleti T.C.dir” demişti. Bir 

temenni olmalı…Bu durum 21. yüzyılın başına kadar bu haliyle devam etti, 

ancak en temelde bölgedeki tarihsel-sosyolojik derinliği olan stratejik 

dinamikler ve ulus-devletin ulusal sorunu çözmenin bir yöntemi olarak 

potansiyelinin irdelenmesi ve eleştirilmesinden kaynaklı, artık başka çıkış 

yolları tartışılmaya başlandı. Öcalan’ın sentezlediği demokratik 

konfederalizm böylesi bir arka plana dayanmaktadır.  

Öcalan, “Demokratik Konfederalizm” isimli kitabında, toplumun aşağıdan 

yukarıya örgütlenmesinde ağırlık olarak Kürt deneyiminin yanı sıra, tarihe 

yönelik derin ve geniş bir bakış açısını temel alır.  Eski feodal 

imparatorlukların, geniş kültürel yelpaze içinde yer alan toplumların bir arada 

var olmasına imkan tanıma ve yerel seviyede toplumun birçok yönden 

örgütlenmesine dayanma gayretinde bulunduğundan bahseder.  

Öcalan‘a göre “Demokratik konfederalizm bir devlet sistemi değil, halkın 

devlet olmayan demokratik sistemidir. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere 

halkın tüm kesimlerinin kendi demokratik örgütlenmesini yarattığı, politikayı 

doğrudan ve özgür, eşit konfederasyon yurttaşlığı temelinde, yerelde kendi 

özgür yurttaşlık meclislerinde yaptığı bir sistemdir. Dolayısıyla öz güç ve öz 

yeterlilik ilkesine dayanır. Gücünü halktan alır ve ekonomi de dahil her alanda 

öz yeterliliğe ulaşmayı benimser. Demokratik konfederalizm ... klan 
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sisteminden ve aşiret konfederasyonlarından günümüze kadar uygarlık tarihi 

boyunca devletçi toplum merkezileşmesine girmek istemeyen doğal 

toplumun demokratik komünal yapısına dayanır."  

Peki, örgütün Stalinist yapısına rağmen konfederalizm vurgusu ile 

yapılmak istenen ne? Süreç analiz edildiğinde bununla yapılmak 

istenenin; terörü etnik temelli bir mücadelenin aracı olarak gören ve terör 

ile varlığını sürdürmek isteyen PKK'yı Türk sosyalistleriyle buluşturmak ve 

tabanı genişleterek hem terörün neden olduğu meşruiyet sorununu aşmak, 

hem de serbest seçimlerle oluşmuş olan siyasal iktidar(lar)a karşı kitlesel 

eylemleri yaşama geçirmektir... Aslında Türk sosyalistleri ile şiddeti yöntem 

olarak benimsemiş olan PKK ve onun türev örgütlenmelerinin bir araya 

gelmesinde sorun yok! Ancak olay; demokrasi, özgürlük ve barış gibi 

kavramlar üzerinden terörün üstüne şal örtmeye çabasına dönüşünce iş 

değişiyor! 

Öcalan demokratik konfederalizmi "esnek, çok kültürlü, anti-tekelci ve 

uzlaşma odaklı" olarak tanımlamıştır. 25  Buna benzer olarak PKK'nın 

günümüzdeki lideri Murat Karayılan da bu ilkenin Türkiye'deki uygulamasının 

nasıl olabileceği hakkında şu görüşlere sahiptir;26 "Türkiye ile her ne kadar 

stratejik amacımız demokratik birlik temelinde buluşmak olsa da, bizimle 

demokrasi+devlet yaşamak istemezlerse, buna karşı çözümsüz değiliz, 

alternatifimiz vardır. Bu da demokratik konfederal sistemin bağımsız bir 

 

25 Öcalan, A. Democratic Confederalism, (İngilizce) Transmedia Publishing Ltd., 2011, s 21.  

26 Karayılan M, Bir Savaşın Anatomisi, Aram Yayınları, s. 461 

 

http://www.freeocalan.org/wp-content/uploads/2012/09/Ocalan-Democratic-Confederalism.pdf
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biçimde kendini ilan etmesidir. Toplum bağımsız olmalı, ulus bağımsız olmalı. 

Ama bağımsız ulusların konfederal sistem içerisinde birlikte ve eşit bir 

biçimde demokratik ulus topluluğunu oluşturması temel amaç olmalıdır. 

Türkiye'de bunu geliştirmek istiyoruz. ... Mantığımız otonomici bir mantık 

değildir. Ulusların eşitliği mantığıdır, demokratik ulus mantığıdır." 

Savunucularına göre bu kuramın toplumu yönetim tarzı demokratik 

siyasettir ve seçimler esastır. Aynı zamanda ulus devletçiliğe karşı demokratik 

ulus önermesini koyar. Fakat bu ulusu devlet olgusu ile bağdaştırmaz. Bu 

kurama göre uluslar devlet ile demokratik özerk yönetimlerini tanıma 

temelinde "devlet + demokrasi" formülüyle barış içinde bir arada 

yaşayabilirler. Bu durum ise yalnızca diyalog, uzlaşı ve demokratik müzakere 

yoluyla mümkündür. KCK Yönetim Konseyi üyesi Duran Kalkan da, bu görüşe 

paralel olarak devlet ile sosyalizm konularının birbirinden ayrı olduğunu ifade 

etmiştir. Kalkan bu konuyu su şekilde izah etmiştir; 27  "Reel sosyalizmin 

eleştirisi üzerinden demokratik modernite kuramı ve demokratik sosyalizm 

geliştirildi. Artık devlet ile sosyalizmin bir arada olabileceğine hiç kimse 

inanmıyor. Yani devletçi sosyalizm anlayışı tarihe karıştı. Sosyalizmin özgürlük, 

farklılıklara dayalı eşitlik ve paylaşım ilkelerinin devlet gibi bir baskı ve zor 

aracıyla gerçekleşemeyeceği herkesçe anlaşılır oldu. Sosyalizmin devlet 

aracından kurtarılması insanlık düşüncesi açısından çok önemli bir 

gelişmedir."  ‘’Yine bu kurama göre, Marksist-Leninist bir ilke olan ulusların 

kendi kaderini tayin hakkı salt devlet kurma ilkesi olarak ele alındığı için tarihi 

felaketlere yol açmıştır. Buna karşın Demokratik konfederalizm, demokratik 

 

27 KCK'dan HDP'ye sitem: O maddenin bildirgedeki yeri biraz şaşkınlık yarattı, T24, 28 Nisan 2015, Erişim 
tarihi: 15 Haziran 2016.  https://t24.com.tr/haber/kckdan-hdpye-sitem-o-maddenin-bildirgedeki-yeri-biraz-
saskinlik-yaratti,294879 



Terörün neden olduğu toplumsal tahribat  

Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu 

 

66 

66 

ulus seçeneğinin yönetme şekli olarak bir halkın kendi geleceğini özgür ve 

demokratik yollarla belirleyebilmesinde bir biçim olarak kendini tarif 

etmektedir. Öcalan; "Eğer biz Türkiye’de konfederalizmi başaramazsak, 

Barzani ve Talabani tarzı federe burjuva milliyetçiliği gelişir." diyerek 

kuramının milliyetçiliğin panzehri olduğunu iddia etmiştir.  

Amerikalı düşünür Murray Bookchin (1921-2006) toplumsal ekolojinin en 

önde gelen ismidir. Gençlik yıllarında önce Marksist ABD Genç Komünistler 

Birliği içinde yer almış, sonra sendikalizmi, sonra anarşizmi savunmuş, 

1970’lerden sonra ise “anarşizm-Marksizm” karışımı olan “komünal 

konfederalizm” ideolojisini geliştirmiş ve savunmuştur. Bookchin, anarşist 

topluluk içerisinde neredeyse bir evliya olarak görülüyor. “Toplumsal ekoloji” 

üzerine fikirleri ve “komünalizm/liberter belediyecilik” olarak ortaya koyduğu 

kavramlar kendini “solcu” olarak gören birden fazla jenerasyonu etkilemiş 

durumda ve kendisinden sık sık küreselleşme karşıtı hareketlerin ve “Wall 

Street’i İşgal Et”(Occupy Wall Street) eylemlerinin arkasındaki bir ideolojik 

güç olarak bahsedildi.  Bookchin, konfederalizm; "her şeyden önce üyelerinin 

veya delegelerinin çeşitli köyler, kasabalar ve hatta büyük şehirlerin 

semtlerindeki popüler yüz-yüze demokratik topluluklardan seçildiği bir 

yönetici konsüller ağıdır..." demektedir. Bu teorik tanımlama üzerinden 

dikkate alınması gereken temel soru, bu tür bir yapının mümkün olup 

olmadığı değil, PKK'nın böyle bir yapıya uygun düşüp düşmediğidir. 

PKK'nın tarihi süreci ve işleyişi dikkate alındığında örgütün; militarist, 

totaliter, statükocu, tek tipleştirici ve Stalinist bir öze sahip olduğu 

görülür. Bu gerçekten ’de anlaşıldığı gibi sözde demokratik konfederalizm 

ideolojisi çerçevesinde sokaktan başlayarak mahalle, köy, kasaba, şehir, 

bölge ve ülke teşkilatlanmasına giden örgüt, bu alanlarda aşağıdan yukarıya 
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doğru bir örgütlenme biçimini benimsiyor gibi görünse de, esasında ideolojik 

ve idari olarak yukarıdan aşağıya hiyerarşik olarak yönetilmektedir. 

Halbuki Murray Bookchin, toplumsal sorunların temelini “tahakküm ve 

hiyerarşinin oluşturduğu görüşündedir.  

Toplumun, “tahakküm ve hiyerarşi” çözümlemesinin, Marks’ın sınıfsal 

çözümlemesinden daha kapsayıcı ve daha açıklayıcı bir çözümleme oluğunu 

savunur. Marksizmin, toplumsal çözümlemeyi emek-sermaye çelişkisine 

hapsettiği eleştirisinde bulunur. Bookchin, daha da büyük bir sorun olan ve 

emek-sermaye çelişkisini de kapsayan kültürel, sosyolojik ve psikolojik 

boyutların Marks’ın göremediği iddiasını gündeme getirir. Marks’ın iddia 

ettiği gibi “sınıfsız” ve “sömürüsüz” bir düzen kurulsa bile yine de tahakküm 

ve hiyerarşi sorunu ortadan kalkmadıkça toplumsal sorunun 

çözülemeyeceğine inanır. Bookchin, ekolojik bir toplum kurulması dışında bir 

çözümün olmadığında ısrar eder.   

Öcalan 2000’lerde PKK’nın ideolojisinde ve stratejisinde değişim yaptı. 

Onun bu yeni ideoloji  ve stratejisine göre, Kürtlerin yer aldığı dört ulus-devlet 

(Türkiye, Irak, İran ve Suriye) içinde her parça demokratik özerklik kazanacak, 

bu ulus devletler demokratik cumhuriyete dönüştürülecek, özerk olacak her 

bir parçanın katılımıyla Kürt demokratik konfederal yapısı teşkil edilecekti  

Yâni, Irak Kürdistan devleti ile ve Rojava kantonları ile değişik formatlarda -

AB örneğinde olduğu gibi- bir büyük şemsiye altında olsa, sınırlar 

kalmamış…olsa, 

Çok mu garip? 
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5. Netice  

Terör, 21. Yüzyılda, demokratik değerlere ve bunun yanında uluslararası 

barış ve güvenliğe karşı ortaya çıkan en önemli tehditlerdendir. Uluslar arası 

anlaşma ve uluslar arası hukuka göre  PKK terörist bir örgüttür ve terörist 

örgütler listesindedir. PKK, 10 Ağustos 1997 yılından beri ABD Hükûmeti'nin 

"Yabancı Terörist Organizasyonlar" listesinde yer almaktadır.28 Fakat Belçika 

Temyiz Mahkemesi, PKK'nın silahlı faaliyetlerinin "Türkiye'nin iç anlaşmazlığı" 

olduğunu ve bu nedenle de terör örgütü sayılamayacağı yönündeki alt 

mahkeme kararını onadı29. Başta Almanya olmak üzere AB kurumları ve üye 

ülkeler bu örgüte hoşgörü göstermeye devam ediyor.  

Günümüzde bir PKK ve Terör sorunumuz olduğu açıkça ortada. Ama bu 

tespiti yapmak, artık yetmiyor. Çünkü PKK, Türkiye’de, Irak’ta ve Suriye’de 

Avrupa’da  silahlı/silahsız örgütleriyle, verdiği mücadeleyle;  Ortadoğu’da ve 

Türkiye’de demokrasi ve barış mücadelesinin önünde ciddi bir engele 

dönüştü. 

Devlet yapısına karşı komünal-konfederal bir yapı söylem olarak  örgüt 

tarafından savunulsa da, örgütün yapısı ve hükümleri, Öcalan ve PKK’nın 

“Bağımsız Birleşik Kürdistan Devleti” amacından vazgeçmediğini ortaya 

koymaktadır.  Trump’ın iki devletli “Ortadoğu Barış Planı”, İsrail dışında hiçbir 

 

28 Foreign Terrorist Organizations". Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı. 10 Ağustos 1997. 26 Nisan 
2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Şubat 2016 
https://web.archive.org/web/20160426004050/http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm?go
Mobile=0 

29 Mahkeme, aralarında Kongra - Gel Eş Başkanı Remzi Kartal ile Zübeyir Aydar'ın da bulunduğu 36 sanık 
hakkında soruşturmaya gerek olmadığına hükmetti. Böylece, Belçika Federal Savcılığı tarafından PKK 
yöneticileri hakkında 2006 yılında başlatılan soruşturma, bu kararla kapanmış oldu. 
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41272224 
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ülkeyi memnun etmedi. Öcalan, yıllar önce “Ulus-devletçilik mantığı 

aşılmadıkça hiçbir proje, Ortadoğu’yu yaşadığı derin bunalımlardan ve 

savaşlardan alıkoyamaz” değerlendirmesiyle, Demokratik Konfederalizm 

çözümüne işaret etmişti.  

Bu düşünceyi Avrupa Birliğinin (AB) kuruluş amacıyla irtibatlandırırsak, 

AB‘nin kurulma amacı genel olarak hızlı bir ekonomik kalkınma ile savaşın 

yıkıcı etkilerinden kurtulma isteğidir. Avrupa Birliği'nin kuruluşundaki temel 

ekonomik neden ise Marshall yardımı vesilesiyle Avrupa'ya akan ABD 

sermayesinin kendilerini ABD'ye bağımlı kılacağını düşünen bazı zayıf Batı 

Avrupa ülkelerinin Avrupa kaynaklı yeni bir özel sermaye piyasası oluşturmak 

istemeleridir. Bunun için de Avrupa ülkelerinin ekonomik potansiyellerinin 

birleştirilmesi ve bu bağlamda ekonomik, açıdan güçlü bir Avrupa Pazarı 

oluşturulması planlanmıştır. Böyle bir bütünleşme ile pazarın genişleyeceği 

ve buna paralel olarak da sermaye ile teknolojinin hızlı bir büyüme ve gelişim 

içerisine gireceği düşünülmüştür! Dolayısıyla Demokratik Konfederalizm 

düşüncesi Ortadoğu'da uygulanacak bir idari model ve hatta can çekişen 

devletlerinde de tek çıkış umudu olabilir. Bu nedenle Kürt aydınları tarafından 

objektif olarak, ön yargısız tartışılmasında fayda  var kanaatindeyim.  
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III. Ulusların kendi kaderini tayin hakkı  

1. Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkı.                                                           

Birleşmiş Milletler Cemiyetine göre dünya üzerinde 195 egemen devlet ya 

da ülke bulunmaktadır. Egemen devlet ya da ülke tanımı, kendi sınırları olan 

ve bağımsız bir hükümete sahip siyasi yapıları tanımlar. Birleşmiş Milletler 

Cemiyetine üye 193 ülke bulunmaktadır. Bunun yanında Vatikan ve Filistin 

gözlemci statü kapsamında değerlendirilir. Kürdistan Bölge Yönetimi 

Birleşmiş Milletler ‘de gözlemci statüsünde bile değildir.  Dolayısıyla 

çalışmanın bu bölümünde  Uluslararası Hukuk literatüründe kendi kaderini 

tayin hakkının kapsamına dair müteferrik görüşlere yer verecek, bu hakkın 

“toprak bütünlüğüne saygı” ilkesi ile ilişkisini açıklayacak ve bu çerçevede 

Kürt halkının aynı zamanda Kürt halkının resmi temsilcisi olan Kürdistan Bölge 

Yönetimi‘nin Irak‘ tan ayrılma hakkının olup olmadığını  uluslar arası 

gelişmelere dayanarak inceleyeceğiz.  

Bütün halklara kendi kaderlerini tayin etme hakkını Uluslararası hukuk,   

vermiştir.  Ancak “halk”ın açık bir tanımını yapmamıştır. Ve ayrıca aynı 

zamanda var olan ülkelerin toprak bütünlüğünü güvence altına alarak 

belirsizliğe yol açmıştır. Halkın kendi siyasal statüsünü demokratik biçimde 

belirleme hakkı olduğu genel kabul gören bir durumdur, ancak aynı şekilde 

devletlerin toprak bütünlüğünün korunması konusunda da bir konsensüs 

bulunur.  

Halkın kendi kaderin tayin hakkı” olarak bilinen self determinasyon, esas 

itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı yapan Woodrow Wilson 

tarafından “Wilson Prensipleri”  adı altında üretilmişse de, İkiz Yasaların 

hazırlık çalışmalarında hem Batı ve hem de Doğu Bloku devletleri tarafından 
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sahiplenilmiştir.  Birleşmiş Milletler Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar 

Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler Uluslararası İktisadi, Sosyal ve Kültürel 

Haklar Sözleşmesi’nin ortak birinci maddesinin birinci fıkrasına 

göre; “Bütün halklar kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir. Bu hak 

uyarınca bütün halklar, kendi siyasal statülerini özgürce belirlerler ve 

ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini özgürce gerçekleştirirler”. Türkiye 

Cumhuriyeti, bu İkiz Yasaları 15.08.2000 tarihinde imzalamış ve 04.06.2003 

tarihinde yürürlüğe koymuştur.  

Milliyetçilikle kendi kaderini tayin arasında sıkı bir bağ olduğu ortadadır, 

ancak kendi kaderini tayin mutlaka ulus-devletle sonuçlanmak zorunda 

değildir. Kendi kaderini tayin ve ayrılmayı siyasal eylemin farklı biçimleri 

olarak gören Van Der Vyver, ayrılma yoluyla kurulan yeni devletin belirli bir 

toprağa atfedildiğini, oysa kendi kaderini tayin hakkının halklara verildiğini 

belirterek ikisi arasındaki farkı göstermeye çalışır.  

Kendi kaderini tayin hakkından bahseden uluslararası kurum ve 

anlaşmaların hemen hiç şaşmadan varolan ülkelerin toprak bütünlüğünün 

ihlal edilemezliğini de şart koşmuş olması, kendi kaderini tayinin ayrılmadan 

daha az bir şey olduğunu gösterir (Van Der Vyver, 2000: 22-24). Dünyamızda 

hali hazırda yüz doksan beş devlet bulunmaktadır bunların hepsinin tapusu 

Birleşmiş Milletler ‘dedir. Birleşmiş Milletler ve Ulusların kendi kaderini tayin 

hakkı prensiplerine uymayan milletler köle kalmak ve sonra da tükenmeye 

mahkûmdurlar. Çünkü başka türlü bir varoluş mümkün değildir. 

 

2. 2 Ağustos 1990 hadiselerinin Kürtlere  getirileri  

2 Ağustos 1990 tarihinde Irak birlikleri Kuveyt sınırını geçerek bir anda bu 

ülkeyi işgal ettiler.  Irak'ın bu ani işgali tüm dünyada şok etkisi yarattı. 
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Gelişmeler Ortadoğu'daki bir çok ülkede gerginlik yarattı. Türkiye dahil bir çok 

ülke ne olacak diye beklerken bir yandan birliklerini alarma geçirdiler. 

Gelişmelerden en çok rahatsız olan ülke İsrail'di. İsrail duruma derhal 

müdahale edilmemesi halinde 1930'lı yıllarda Avrupa'da yaşananların 

tekrarının olabileceği uyarısında bulunuyordu.  

Birleşmiş Milletler Konseyi acilen toplandı. Bir tek Yemen'in çekimser 

kaldığı oylamanın ardından Irak kuvvetlerinin derhal geri çekilmesi yönünde 

uyarı kararı alındığı açıklandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri 

tarafından Irak'a karşı bir dizi ekonomik yaptırım uygulamaya kondu. 1 ABD 

Başkanı George H. W. Bush kendi ülkesinin birliklerini Suudi Arabistan'a 

yollarken, başka ülkelerden de bölgeye askeri güç göndermeleri çağrısında 

bulundu. Bunun sonucu olarak II. Dünya Savaşı'ndan sonraki en geniş çaplı 

bir askeri koalisyon gücü ortaya çıktı. ABD koalisyon gücünün asıl ağırlığını 

oluştururken Birleşik Krallık, Fransa, Suriye, Mısır, Suudi Arabistan diğer 

birincil güçlerdi. Suudi Arabistan savaşın 60 milyar ABD Doları tutan 

maliyetinin 36 milyarlık kısmını tek başına karşıladı   

1991’de, Irak’a karşı, ABD öncülüğünde düzenlenen “Çöl Fırtınası 

Harekâtıyla beraber, Irak topraklarının 36. paralelinin kuzeyi, uçuşa yasak 

bölge ilan edildi. Bu alanda faal olan Barzani ve Talabani’ye bağlı olan 

Peşmerğe güçleri, ABD ve İsrail’in denetiminde devletleşmeye dönük ilk 

adımlarını attılar. Bu süreçte “de facto” olarak kurulan Kürdistan, ABD’nin 

2003’te Irak’ı işgali sonrası, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi adı altında 

yapılandı. Bu bağlamda ayrıca burada belirtmekte yarar var ABD’lerinin 

 
1 6 Ağustos 1990 tarihinde aynı bakış açısıyla hareket eden BM, konu ile ilgili olarak ikinci tasarıyı 

onayladı ve Irak'ın söz konusu eylemine son verene kadar yaptırım uygulayacağını karara bağladı. 
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Kürt politikasının özünde bağımsız Kürdistan’ın kurulması ve Kurulacak 

olan bu bağımsız Kürdistan’ın Akdeniz’e açılması politikası mevcuttur. 

3. Başkan Mesut Barzani‘nin stratejisi  

Başkan Mesud Barzani’nin Ortadoğu'daki ve Dünyadaki tarihi dik 

duruşuna saygı duymak Kürtler açısından bir vefa borcudur. Onun Kürt 

milletinin kazanımları için yaptığı siyasi  mücadeleye  ve doğru hareketine ben 

şahsım olarak hep saygı duydum. Ortadoğu'da herkes 25.9.2017 tarihi 

itibariyle şunu iyi bilmeli; Kürtler zorla ve zulümle başını hiç kimsenin 

önünde eğmedi, eğmeyecektir. Kürt’ün yüreği çelikten kuvvetli, aklı kılıçtan 

keskin, öfkesi ateş gibi yakıcıdır. Kürt orman gibi sessiz, fakat dağ gibi ağır 

ve sarsılmazdır, saldırışında ise rüzgâr gibi hızlıdır! Yeryüzünde Kürt'ün bir 

eşi daha görülmemiştir. Emperyalistler, İşbirlikçi ve ihanetçiler bunu bir gün 

öğrenecekler. Değerli Başkan Mesud Barzani nice değersiz kişilere onların 

hakketmedikleri değeri verdi, hepsi 16.10.2017’de omurgasız Kutxur ve 

Hestikoj çıktılar.  

Akar suyun önüne ne kadar set çekilirse çekilsin su mutlaka yatağını 

bulacaktır. Bu bağlamda 25.9.2017 tarihli Referandumun sonuçları Güney 

Kürdistan‘ın bağımsızlığının tapusudur. Kürdistan parlamentosu bir yolunu 

bulup karar almalı ve referandumun sonuçlarını BM'lere 

taşımalıdır. Bağımsızlık güney Kürtlerinin en tabii hakkıdır ve evrensel hukuka 

da uygundur.  

Güney Kürtlerinin sorunu 25.9.2017'i tarihi itibariyle uluslararası bir 

sorundur ve bu sorun ancak uluslararası bir masada BM'ler vasıtasıyla 

çözülür. Kürt halkının dostu olduğunu beyan eden ABD, AB, Rusya ve Israil 

devletleri Güney Kürtlerinin Bağımsızlık arzusunu Birleşmiş Milletler 

Cemiyetine taşımalıdırlar. Güney Kürtleri ihanet, komplo ve savaşla örülü 
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tarihin zembereği içinde yaşıyorlar. Kürtler Ortadoğu'da emperyalistlerin 

piyade eri ve yine emperyalistlerin silahlarının yemi olmamalılar. İşbirlikçi ve 

ihanetçiler bir gün bu halka hesap verecek ve Kürdistan siyasetinden silinip 

gideceklerdir.  

Daha şimdiden Henry Kissenger’in şu sözünü hatırlatmakta fayda 

var, “ABD’nin daimî dostu veya düşmanı yoktur, sadece [daimî]çıkarları 

vardır”. Biz Kürtlere biçilen, "AB'nin Kapıkulu", "ABD'nin İleri Karakolu" 

rollerinden sıyrılmanın, tam bağımsızlığa yürümenin sancılarıdır bütün 

yaşananlar!  

Ortadoğu'da tarihlerinden ders almayan tek millet vardır, o da 

KÜRTLER‘dir. 25.9.2017'de gerçekleşen Kürdistan'ın bağımsızlık 

referandumunu tamamen iptal etmek, tarihsen, hukuken ve siyaseten 

mümkün değildir. Erbil yönetiminin %93 EVET oyuyla gerçekleşen 

referandumu yokmuş hükmünde bir çerçeveye oturtması tarihsel olarak, 

Siyaseten ve Hukuken mümkün değildir. Her şeye rağmen Türkiye ve 

Kürdistan'ı yöneten değerli devlet adamları bir ortak masada oturup 

diplomatik yollarla sorunları çözmeliler. 

Günümüzde Kürtler açısından devletleşmeyi pratik olarak gündeme 

koymak artık geleneksel aşiretçilik veya örgütsel aşiretçilikle mümkün 

değil. Şahsen örgütsel aşiretçiliğe karşı olduğumum kadar, geleneksel 

aşiretçiliğe de karşıyım. Ama Aşiretçilik her kavim ve millette mutlaka çeşitli 

şekilleri ile bulunur. Bu kimi zaman klan olarak adlandırılır, kimi zaman kavim 

veya başka isimlerle zikredilir olsa da her zaman var olagelen ve insanlığın 

fıtratından olan bir örgütlenme şekli olarak tezahür etmektedir. Fakat 

çağımızda Aşiretçilik, Kürtlerde gittikçe önemini artırıyor olmasına rağmen, 

devlet olmak için yeterli değildir. Çağımızda devleti burjuva sınıfı kurar, biz 
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Kürtler ‘de bu sınıf oluşmadı. Önümüzdeki on yılda belki bir Kürt burjuva sınıfı 

ve milli bir yapı türer. 

Diğer taraftan Kürtler Tarihlerinden ders almalılar. Eğer Kürtler tarihten 

ders alırlarsa Tarih tekerrür etmez. Yoksa Tarih her zaman tekerrür 

eder. Kerkük’te, halkı meydanlara davet edip felaketi durdurmak 

gerekiyordu  yapılmadı, yenilginin sorumluluğunu sadece diğerlerine 

yükleyemeyiz. "Kürdistan devletinin bağımsızlık ilanı her zamankinden daha 

yakın!", diyerek halkımızı umutlandırmayalım, bağımsızlık en az yirmi yıl 

sonraya kaldı. Kürdistan’da işbirlikçilik ve ihanetin tarihçesi eskilere dayanır 

ve köklüdür. Kürdistan ve Kürt halk tarihi bu konuda önemli sonuçlar 

çıkarılabilecek, dersler alınabilecek örneklerle doludur.  

Aziz Kürt Milleti Emperyalistlere ve Sömürgecilere güvenmemeli. Niçin 

güvenmesinler diye bir soru bana sorarsanız? Cevabı basittir. Hep Kürtlere 

ihanet etmişlerdir de ondan. 

 

a. Güney Kürdistan’la konfederasyon 

Konfederasyon iki devletin birleşmesinden oluşur. Türkiye’nin 

desteğinde "Güneyde Kürdistan’la bir Kürt konfederasyonun kurulma" tezi 

siyaseten Kürt aydınları tarafından tartışılmalıdır. Bu görüşü  tartışmanın 

Kürtlere zararı yoktur. Bu tezi tartışılırken konu iyice anlaşılmalıdır. 

Bookchin'in geliştirdiği konfederalizm kavramı, yeni bir toplum projesi olarak 

tanımlanmaktadır. Kapitalist sistemin reddi üzerinden geliştirilmeye çalışılan 

yeni konstrüksiyon, komünalizm ve konfederalizm kavramları üzerinden 

açıklanmaya çalışılır.  

Bookchin, konfederalizm; "her şeyden önce üyelerinin veya 

delegelerinin çeşitli köyler, kasabalar ve hatta büyük şehirlerin 
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semtlerindeki popüler yüz-yüze demokratik topluluklardan seçildiği bir 

yönetici konsüller ağıdır..." demektedir. Bu teorik tanımlama üzerinden 

dikkate alınması gereken temel soru, bu tür bir yapının mümkün olup 

olmadığı değil, (Güney) Kürdistan'ın böyle bir yapıya uygun düşüp 

düşmediğidir. 

Konfederal Devlet. Konfederalizm ile konfederasyon hep karıştırılır. 

Bunlar aslında farklı iki kavramdır. Federalizm bir devletin içindeki yerel 

yönetimler arasında olurken, konfederasyon birbirinden farklı devletlerin 

arasındaki uluslararası anlaşmalar ile kurulur. Konfederal devlet ya da 

konfederasyon en az iki veya daha fazla bağımsız devletler tarafından bir 

araya gelerek kurulur. Avrupa birliği veya Sovyetler birliği konfederasyonun 

en güzel örneğidir. Dolayısıyla Ortadoğu'da bağımsız bir Kürdistan'ın 

Konfederal bir Devlet olmasına karşı değilim, ama buna Kürd milleti karar 

vermeli, ben karar veremem, karar mercide değilim.  

Politikacıların değil, Kürt halkının birliği sayesinde çağımızda demokratik 

bir Kürdistan kurulabilir. Kim ki bir işi beceriyor, bir şeyi iyi kullanıyor, bir 

şeyden gerektiği gibi faydalanıyor, o şeye sahip olmalıdır; en uygunu, 

yakışanı da budur. Eğer çoğunluk karar verirse Irak Anayasası ve Irak sınırları 

çerçevesinde’ de bu mümkündür. Toprağın ekim zamanını bilen çiftçi, 

başkasına danışmaz. Yalnız başına kalsa da! Yeter ki, toprağın tavda olduğunu 

bilebilsin.  Biz kürtler birlikte ve tüm sömürgecilere karşı aktif olmazsak daha 

çekeceğimiz çok zor günler var. Başka bir millet olsaydı şimdiye dek yüz devlet 

kurmuştu. Kurme dare ne ji dare be dar kurme nabe. Emperyalistler Kerkük’ü 

ve Kürdistanı sattı. Son gelişmelerden akla en uygun çıkan sonuç budur. 

Kürtlerin emperyal çetelerden kurtulması gerekir. 
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b. Kürtler açısından kendi kaderini tayin hakkı 

Kürtler  dört ayrı ülkeye dağılmış 45-50 milyona yakın nüfusları olan bir 

halk.  Eskiden beri bağımsız Kürdistan istikametinde yollarına devam 

edeceklerini düşünüyorum. Bu  büyük halkın bağımsız bir devlet olma hayali 

var. Bu bağlamda Self-determinasyon hakkındaki hukuki ve siyasi görüşleri 

dile getirmekte fayda var. Ulusların kendi kaderini tayin hakkı, bir ulusun 

ulus olmaktan kaynaklı en temel hakkıdır. Bir ulus eğer isterse başka bir 

ulusla aynı coğrafyayı paylaşarak, aynı sınırlar içerisinde kendi kimlik dil ve 

kültürüyle kardeşçe beraber yaşayabilir, isterse de ayrı devlet kurma ve 

sınır koyma şeklinde de yaşayabilir.  

Hukuki ve siyasi gerçekler karşısında self-determinasyon ilkesi, 

uluslararası hukukun genel bir ilkesi olarak kabul edilmektedir. Kürtlerin 

bağımsız devletlerini kurmak istemeleri de son derece meşrudur. 

Günümüzde Türkiye artık Kürt sorununu kendi iç meselesi olarak göremez, 

Türkiye'nin çözümü sadece kendisi için değil Irak'taki Kürtler ve bölgedeki 

diğer Kürtler için de olmalıdır.  

19. yüzyıldan beri hızla gelişmeye başlayan milliyetçilikle birlikte kendi 

geleceğini belirleme hakkı birleşmelere ve büyük devletlerin oluşmasına 

hizmet etti. Ancak 20. Yüzyıl başlangıcından itibaren mikro milliyetçiliğin 

artmasıyla kendi geleceğini belirleme hakkı büyük imparatorlukları çökertme 

enstrümanlarından biri olarak kullanıldı ve imparatorlukların çökmesiyle 

birçok topluluk, bağımsız devlet olarak yoluna devam etme isteğiyle, sahneye 

çıktı.  
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Kendi geleceğini belirleme hakkı ilk ortaya çıktığı dönemden, ikinci dünya 

savaşına kadar, uluslararası hukukta var olmayan, siyasi bir ilke olarak yer 

almıştı. Birleşmiş̧ Milletlerin Antlaşmasında yer almasıyla birlikte ilke 

uluslararası hukuk alanına geçiş̧ yapmıştır.   

1960’lı yıllara gelindiğinde kendi geleceğini belirleme hakkı siyasi 

literatürde sık kullanılan terimlerden biri olmuştur. Bunun nedeni ise 

sömürge yönetimi altında bulunan ülkelerde başlayan bağımsızlık hareketleri 

ve bağımsızlıklarına henüz kavuşmuş̧ olan yeni devletlerin söz konusu 

taleplerinin dinlenilmesi ve hayata geçmesi için Birleşmiş̧ Milletlerde 

verdikleri mücadeledir. Kendi geleceğini belirleme hakkı sömürgelerin 

özgürlüklerine kavuşmasını sağladığında, söz konusu hakka pozitif olarak 

yaklaşılmış̧, ancak bağımsız ülkelerdeki farklı grupların egemenlik iddialarına 

ve bağımsızlık taleplerine kaynaklık ettiğinde ise, bu hakka negatif olarak 

yaklaşılmasına yol açmıştır. 

Bu bağlamda Başkan Mesut Barzani’nin hedeflediği “bağımsızlık 

referandumunu” Türkiye olarak o gün aslında onaylamalıydık. Irak Kürtleri 

bağımsızlıklarını ilan etmeliydiler. Devamında da Irak Kürdistan’ının 

bağımsızlığının güçlenip, derinleşmesi için elimizden geleni yapmalıydık. 

Günümüzde Türkiye‘ye bu gelişmenin herhangi bir siyasi zararı olmazdı. 

Devlet siyasetimizi bu bağlamda yürütseydik bu gelişim “Kürt kartını” 

kullanmayı seven ama “Kürt siyasi kimliğinin güçlenmesinden nefret eden” 

emperyalistler için sonun başlangıcı olurdu. Ne var ki ülkemizi idare eden 

siyasilerimiz meseleye başka biz gözle baktılar, tarih kendilerinin bu konuda 

yanıldıklarını onlara bir gün gösterecektir.  

Eğer Irak Kürtleri referandum kararını Uluslararası Adalet Divan’ına 

taşımış olsalardı Divan IKBY‘nin almış olduğu referandum kararı ve 
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referandumun sonuçlarının uluslararası hukuku ihlal etmediği sonucuna 

varırdı. Bağımsız Kürdistan’da ilan edilirdi. Türkiye’nin Ortadoğu’da hem 

Irak’taki ve hem de Suriye’deki olaylara etkisinin belli bir sınırı vardır. Irak’ta 

ne olacağına ise Iraklılar karar verir. Eğer Iraklılar kuzeyde bağımsız bir Kürt 

bölgesi olmasına karar verirse. Türkiye’nin o Kürt bölgesiyle, yani bağımsız 

bir Kürt devleti ile, dostane ilişkiler sürdürmesi lazım.  

Bu bağlamda günümüzdeki siyasi ortamı değerlendirecek olursak. 

Ortadoğu’da Kürdistan‘ın bağımsızlık ilan edebilmesi için onu paylaşan 

devletlerden birinin izlediği Kürt politikasından vazgeçmesini gerekir. 

Örneğin KBY'inin bağımsızlık ilan edebilmesi için Kürdistanı paylaşan 

devletlerden en az birinin Kürtlerin millet-devlet olma hakkını tanıması 

gerekir. 

Diğer taraftan Ortadoğu'da Kürdistan‘ın bağımsız olabilmesi için onu 

paylaşan devletlere rağmen Kürdistan’ın denizle irtibatlandırılmasının 

sağlanması gerekir. Bunların yerine getirilmemesi nedeniyle Kürdistan’ın 

bağımsızlığının ilan edilebilmesi epey zordur.  

Değerli Başkan Mesut Barzani'ye bu ana kadar danışmanlık yapanlar bu 

gerçekleri görmedikleri için hem kendileri yanıldılar, hem de Başkan 

Barzani'yi yanıltılar ve hem de aziz Kürt milletini yanıltılar. Değerli Başkan 

Mesut Barzani'nin etrafını dalkavuklar, emperyalistler, işbirlikçi ve 

ihanetçiler sarmıştı. Elbette Kürtlere çok yazık oldu.  

Bana göre biz Kürtler bağımsızlık referandumunda uluslararası 

emperyalist desteğe güvenerek yanlış hesap yaptık. Maalesef bana 

danışmadılar.  Eğer konuyla ilgili  benim düşüncemi alınmış olsaydılar, 

bu  konuların tek taraflı çözülmesinin zor olduğunu, Türkiye ve Rusya’nın 



Ulusların kendi kaderini tayin hakkı                                                                    
Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu 

 

 79 

resmi desteklerini almalarının KBY acısından zaruri olduğunu en azından 

detaylı olarak kendilerine belirtirdim.  

Diğer taraftan Ortadoğu’da bölge devletlerinin zayıflanması ve bölünmesi 

ABD ve İsrail’in çıkarlarına uyuyor. Fakat aynı devletler Bağımsız bir Kürt 

devletinin oluşmasının  İran ve Türkiye acısından bölgede baş ağrısı yapacağı 

kanaatindeler. Büyük bir ihtimalle Kürdistan’ın oluşması sadece Irak 

Kürdistan bölgesiyle sınırlı kalmayacak.  Dolayısıyla Değerli Bülent Arınç, İsrail 

Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Irak Kürdistanı’nın bağımsızlığından 

yana oldukları açıklamasına dikkat çekerek ‘Dış mihraklar Irak'tan elini çeksin’ 

ifadesini kullandı’’. Zatı alilerinin yukardaki açıklamalarına rağmen, hepimizin 

bilmesi gereken şudur.  

Kürt milleti bağımsız devletlerini kurmak için kimseden izin isteyecek 

değiller.  KBY de yaşayan aziz Kürt halkının bir referandum yoluyla kendi 

kaderini tayin etmesinin zamanı gelmişti. Ortadoğu’da ve dünyada siyasi 

ortam buna müsait(ti). Referandum ise bağımsızlık ilanı anlamına 

gelmemektedir. Daha ziyade Kürt halkının bağımsızlık konusundaki irade ve 

düşüncesinin ne yönde olduğunun bilinmesi ve Kürt siyasi liderliğinin uygun 

zaman ve koşullar altında halkın iradesini yerine getirmesi için yapılan bir 

seçimdi.  

Dolayısıyla 25 Eylül 2017 günü KBY topraklarında yaşayan Kürt halkı 

kendine sorulan  ‘’Bağımsız devlet olmak istiyormusunuz’ sorusuna, o 

coğrafyada yaşayan Kürt milletinin %92si EVET diye yanıt verdi. Yapılan 

bu referandumun sonuçlarından Türkiye ülke olarak  gocunmamalı. Öte 

yandan hepimizin bildiği gibi Güney Kürdistan dünyanın en değerli toprağıdır. 

Kürtlerde Türklerin hem dostları ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

vatandaşlarıdırlar. Dolayısıyla 25 Eylül 2017 günü Kürdistan‘da yapılmış olan 
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bu referandumun sonuçlarında çekinmemeliyiz.  Unutmamamız lazım gelen 

diğer bir durum ise şudur: Kürt sorunu esas olarak ülkemizdeki demokratik 

hakların eksikliğinden ve bu eksikliğin istismar edilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Sorunun çözümü kimliklere dayalı her türlü̈ ayrımcılığın 

engellenmesi, insan hak ve özgürlüklerine ve insan onuruna dayalı 

demokratik bir anayasanın hayata geçirilmesiyle mümkündür. Çözüm, 

milletimizin her bir ferdinin bu ülkenin eşit ve onurlu bir vatandaşı olduğu 

inancını pekiştirmek lazım.  

SETA’nın yayınladığı Temmuz 2014 tarihli bültene göre; “IKBY Başkanı 

Mesud Barzani, 1 Temmuz 2014’te BBC’ye verdiği bir röportajında, ilk kez 

dünya kamuoyuna Kürdistan bölgesi için bağımsızlık düşüncesinde olduklarını 

ve bunu artık gizlemelerine gerek olmadığını açıkça ifade etmişti.  

Bu açıklamaya en sert tepki ise, İran’dan gelmişti.  

İran, bağımsız Kürdistan’ın kurulmasının bölgede yeni bir kanser uru 

olacağını belirterek buna karşı çıkmıştı.  

İsrail başbakanı ise Kürtlerin siyasal bağımsızlığı hak ettiklerini, bundan 

dolayı bağımsızlık özlemlerinin desteklenmesi gerektiğini belirterek arka 

çıkmıştı. Türkiye ise bu konuda büyük ölçüde o gün sessiz kalarak nötr bir 

tutum takınmıştı.   

Fakat meseleyle ilgili olarak dönemin AK -Parti eski Genel Başkan Yardımcısı 

Sayın Hüseyin Çelik konuşmuş ve Financial Times gazetesine verdiği bir 

röportajında ‘Irak bölünürse Kürtlerin de kendi geleceklerine karar verme 

hakkı vardır’ demişti.  

Halklar hukukuna göre Bağımsızlık Kürt Milletinin  en tabi hakkıdır. 

Kürtlerin bu meşru hakkına ve Kürdistan bayrağına karşı çıkanlar, Kürt 

düşmanıdırlar.  
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Türkiye Irak Kürtlerinin bağımsızlığını kabullenmeliydi.  

Kürdistan halkı, kendi kaderini tayin hakkını başkalarının kendilerine bir 

hediye olarak sunmasını bekliyorsa, bağımsızlığı hiçbir zaman için elde 

edemeyecektir. Halbuki bu hak mevcuttur. Dolayısıyla KBY’de yaşayan 

Kürdistan halkı kendi kaderini tayin hakkını  talep ederek  Birleşmiş Milletler 

Cemiyetini harekete geçirmelidir.  

Bilhassa Irak devletinin etnik temizlik amacıyla güttüğü politikaları, sivil 

halka karşı aşırı güç kullanımı, Kürt halkını yıldırma ve siyasal karar alma 

mekanizmalarından uzaklaştırma uygulamaları dikkate alınmalıdır.  

Uluslararası hukuk tarafından garanti edilen siyasi statüyü belirleme veya 

doğal kaynakları kullanma hakkı bir halk yok edilecekse hiçbir anlam 

taşımayacağı açıktır.  

Kürt halkının varlığının korunması öncelikle bireylerin yaşamları, sırf belirli 

bir aidiyetleri yüzünden tehlikeye düşmemesi ve bu gerekçeyle ortadan 

kaldırılmamasını gerektirir. Keza dilini ve kültürünü koruyabilmesini de 

gerektirmektedir.  

Irak’ın içsel Kendi Geleceğini Belirleme Hakkına saygı yükümlülüğünü 

yerine getirmediği nispette egemenlik ve ülkesel bütünlük prensibine istinat 

etmesi zora girmektedir.  

Irak coğrafyasındaki yaşanan olaylar bütüncül olarak 

değerlendirildiğinde Kürt halkından Irak devletine sadakat  yüküm-

lülüklerini yerine getirmelerini ve Irak‘ın bütünlüğünü tehlikeye atma-

malarını istemek güç olsa gerek.  

Tüm Ortadoğu Uzmanları, Irak’ta yaşanan son olayların ülkenin etnik ve 

mezhebi temeller üzerine bölünmesine yol açabileceği görüşünde 

birleşiyorlar. Bağımsız Kürdistan devleti gözümüzün önünde oluşuyor. Tabii 
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ki bu süreç hızla ilerlemez, yıllarca sürebilir.İsrail’in Irak Kürdistanı’ndaki 

gelişmeler ile ilgili tutumu ise zaten önceden belliydi. Türkiye ile stratejik 

ilişkilerin kesilmesi, Arap komşuları tarafından resmen tecrit edilmesi ve 

İran’ın ona karşı tavır alması İsrail’i yeni bölgesel ortaklarla ilişkiler kurmaya 

mecbur bırakıyor.  

Diğer taraftan Kürtler açısından bilinmesi gereken gerçek 

şudur: Gönlünden geçenleri anlatmak için Mem u Zîn adlı mesneviyi kaleme 

alan Xanî, Kürt edebiyatının en büyük şairi olmakla beraber gerek çağdaşı 

olan ve gerekse daha sonra yetişen Kürt şairlerden farklı olarak makam ve 

mevki peşine düşmemiş, Kürt toplumunun içinde bulunduğu siyasal ve sosyal 

sorunlara kafa yorarak bu sorunlara çözüm yolları aramıştır. Kürt mirliklerinin 

sahip olduğu siyasi ayrıcalığın iki ülkenin politikaları yüzünden aşınmasına ve 

bu aşınmaya bağlı olarak bölgede yaşanan savaşlara, isyanlara, sefalete ve 

kıyımlara şahit olan Xanî, bu sorunları aşmanın tek çaresini Kürtlerin ulusal 

bir devlet kurmasında bulmuştur. Bu amaçla Kürtlerin devletleşmeleri 

önündeki engelleri sayarak bir nevi kendi aralarındaki bu sorunları hallederek 

bir devlet kurmalarını istemiştir. Xanî, Kürtlerin ulusal bir devlet kurmaları 

halinde diğer milletlerle aynı seviyeye geleceklerini, insan gibi yaşama 

koşullarına sahip olacağını söyleyerek ulusal bir devletin kurulması için 

Kürtleri teşvik etmiştir.  

Ne var ki Kürdistan’ın dört tarafı içten ve dıştan hainlerle çevrilidir. 

Kürdistan lakin ve lakin metre kare başına en fazla ajan ile hain barındıran 

bir coğrafyadadır. Dolayısıyla Paranoyak ve deli olmak için haklı nedenlerimiz 

var. Örneğin Pavel KBY da yaşayan Kürt milletine ihanet etmiştir. İhanetin 

telafisi, kahpeliğin bahanesi olmaz.  
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Tarihte Kürt hareketlerinin ortak hatası kendi öz güçlerine güvensizlik, 

Emperyalist veya Sosyalist ülkelere bel bağlama olmuştur. Bu durum 

Kürtlerin bağımsız devlet olmalarını hep engellemiştir. 25.9.2017 tarihli 

Referandumun sonuçları Güney Kürdistan’ın bağımsızlığının tapu 

senetleridir. Değerli Başkan Mesut Barzani ‘de büyük bir devrimcidir. Bu 

bağlamda bilinmelidir ki Kerkük’te yaşanan dört sömürgeci devletin ordu, polis 

ve özel kuvvetlerinin ortaklığına dayanan ve terörist çetelerin, Kürd 

karşıtı dünya sistemi ile Kürdistan’da ki iç ihanetin  katkıları sayesinde 

Kürdistan’da olgunlaşan bağımsız devlet fikrinin yok edilme çabasıdır. Kerkük 

hadisesi Kürd sağının veya Kürt vatanperverlerinin yenilgisi değildir. 

 

c. Rûsipîler öğesi 

1960'lardan başlayarak tarafsız bir "RUSİPÎ" ler bîrimi kurulmuş olsa ve 

tarafsız davranmaları sağlansaydı belki de şimdi genç ve dinamik aydınların 

katkısıyla yol gösterici bir duruma gelinmiş olunurdu. Kürtçe bir tenbih var: 

Dostlar dostlara hep şu tavsiyede bulunurlar:"-lawo lawo! bixweneleyz e." 

Ustad em pir bi xweleyîztin e. Em pir bi xwe dileyîzin.... Kürtler bütün dünya 

ya sadece şunu deseler kafidir:  "- Em Kurdin, Miletêkê qedînin, li ser axa xwe 

ya otentîk dixwazin serbixwe bijîn"... Kurdan serê ben hinda kirin e. Riya xwe 

winda kirin e. Rêberek weka Mesud Barzanî nabînin, hesudîyê jê dikin. Her 

Kurdek her partiyek dixwezin ku ew sereke bin.Wiha nabî Ustad,Waha nabû 

ezîzê min. Trên bilokomatifê dimeşê. Bar granbe 2 lokomatif, belki 3 

lokomatif vagonan lipeyî xwe kaş dik e. Lê her Lokomafifek li pêş e. 

Kurd,Kurdek di ser xwe da napejirînê.  

Bunun kısacası; Kürtler köklerinden kopuk, derinliksiz, özünü 

geliştirip önemsemeyen bir kulvar da yüzyıllardır savrulmaktadırlar. Kürt 
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siyasi ve toplumsal hareketlerine yön vermeye çalışan bazı ana aktörler bu 

anlamda yaşadıkları coğrafyalarda toplumun genel kanısında değer ve 

anlam bulan ideoloji ve değerleri, diğer bir değişle toplumda tutunup yer 

edinenleri değil de, tutunamayan macera peşinde koşan, toplumunun 

değerlerinden uzak halkın kültürü, inancı, değerleri ve etnisitesinden 

bihaber ideolojilere bağlandıkları için hatalarını çoğaltıp çoğaltıp akılları 

sonradan başlarına gelmektedir. Yorgun ve yenilmiş insanlığı artlarında 

sürükleyerek. 

Türkiye Kerkük'teki Musul’daki Türkmenleri silahla kurtaracağız diye 

işgale kalkarsa yanlış yapar. O zaman tüm dünya ülkeleri başta ABD, AB, 

Suriye, Irak, Iran, Rusya bu gelişmeye  karşı çıkarlar. Kerkük ve Musul Türkiye 

toprağımı diye sorarlar? Kürtleri ‘de yanınıza alamazsınız. 

Kim ne derse desin ABD’leri Ortadoğu’daki kendi ulusal 

çıkarlarından vazgeçmez. Bilakis bu çıkarları nedeniyle Kürt gençlerinin 

ölüme gönderilmesine hem sebep olmuştur ve hem de göz yummuştur. Şöyle 

ki Kürt gençlerini NATO'nun en güçlü ordusunun önüne emperyalistlerin yani 

AB ve ABDnin direktifleri sonucu yem olarak atanlar  Efrin'de beş bin Kürdün 

ölümüne ve on binlerce Kürdün evsiz kalmasına sebep oldular. Hiç bir Kürt 

aydını bu realiteyi artık inkar edemez.  

NATO üyesi Türkiye’nin kendi sınırındaki sınır güvenliği gerekçesini ileri 

sürerek, NATO, AB, ABD ve Rusya’nın onayıyla, Fırat Kalkanı Operasyonunun 

ardından 20 Ocak 2018 tarihin de Zeytin dalı Operasyonu ile Suriye 

topraklarında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yapılanmasıyla birlikte askeri bir 

harekata başlattı. Bana göre Türkiye’yi sosyal emperyalistler ve 

emperyalistler büyük bir tuzağın içine çektiler. Televizyon ve Radyolarda 
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ellerinde sopalar ile konuşanların büyük bir kısmı halkı yanlış bilgilendiriyor 

ve yanlış yönlendiriyor.  

Türkiye acık açık Suriye'de aslında ABD ile çatışıyor. Bu savaş çok uzun 

sürebilir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti İkna edilmeli, bu savaş 

acilen durdurulmalı. Bu doğru tespitime çağımız Türkiye’sinde siyaset 

siyasi bir çözüm bulmalıdır. 

Artık Türkiye’de geçici bir barışın değil, kalıcı bir barışın ve halklarımız 

arasında barış kültürünün yerleşmesi lazım. Bu bağlamda tekrar bilinmelidir 

ki Türkiye Kürtlerle mücadele ederek değil, Kürtlerle birlik ve beraberlik 

sağlayarak refaha ve selamete kavuşabilir. Anadolu’yu Şubat 1925 bir alev 

aldı hala yanıyor. Türkiye kendi içinde kanayan Kürt soruna kalıcı çözüm 

bulamıyor. Sorunun çözümü için oyunun kurallarını silahlar belirliyor. Öfke 

öfkeyi, ateş, ateşi, silah silahı çekiyor. Ne var ki şiddet bu yol ve yöntemle 

bastırılamıyor. Türkiye sadece Türklere ait değildir, Kürtler de en az Türkler 

kadar bu ülkenin sahibidirler. PKK'nin, şiddet merkezli anlayışlarının tekelini 

kıran ve kırabilecek tek araç ülkemizde siyasettir. Eğer ülkemizde Kürt sorunu 

olmasaydı PKK denen örgüt de olmayacaktı.   

Özyönetim hakkı ulusal azınlıklar tarafından talep edilen en önemli haktır. 

Ulusal özyönetim arzusu azınlık milliyetçiliğini çok kültürlülük fenomeninden 

ayırt eder. Çok kültürlülük dinsel, etnik ve kültürel azınlıkları ayrımcılığa karşı 

korumak içindir ve bazı muafiyetler, sembolik tanıma, maddi destek veya özel 

temsil sağlar. Ulusal azınlıkların talepleri ise, uluslararası ya da iç sınırların 

yeniden çizilmesi suretiyle kendilerine ait bağımsız bir devlet kurabilmeyi, 

komşu soydaş devlete (kin-state) katılmayı veya şu anki devletin toprakları 

içerisinde belirgin bir bölgede siyasal özerklik elde etmeyi hedefler. Eyalet 

veya Federasyon sorunun kalıcı çözümü için bir metodudur. Bu çözüm Kürt 
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halkını Türkiye'nin asli unsuru olarak kabul etmek demektir. Kürtçenin anadil 

ve ikinci resmi dil olmasını beraberinde getirir.  

4. Takdir 

Şubat 1925 den günümüze kadar Türkiye'de toplumsal barış açısından 

ciddi olan sorunumuz var. Adına ister Kürt sorunu, ister terör sorunu deyin, 

bu sorun toplumsal uzlaşmayla çözülür.  

Eğer ülkemizde kan ve gözyaşının durmasını istiyorsak hamaset yerine fikir 

üretmeliyiz. Zira Kürt sorunu, özünde kimliksel hak taleplerinden 

kaynaklanan insani bir sorun olsa da, bunların milliyetçi bir çerçevede 

siyasallaşarak şiddet yöntemleriyle ifade edilmesi nedeniyle daha karmaşık 

ve çözümü daha zor bir niteliğine sahiptir.  

Kürt sorunu artık sadece devletin demokratikleşmesi bağlamında 

Kürtlerin kültürel haklarının tanınması ve kimliklerinin güvence altına 

alınması sorunu değil, aynı zamanda Kürt siyasetinin milliyetçi taleplerinden 

kaynaklanan self-determinasyon anlayışına dayalı yönetsel bir statü elde 

etme sorunu haline gelmiştir.   

Kendi kaderini tayin hakkı, ister ortak atalara ve kültüre sahip olmak 

biçiminde, ister aynı siyasi topluluğa ait olma isteği biçiminde tanımlansın, 

ulusu onu oluşturan bireylerin bütünü olarak görür ve kolektif olarak algılar. 

Kendi kaderini tayin hakkı ulusun içinde kendini yönetebileceği sınırları 

belirler; oysa, demokratik meşruiyetin temeli olan özyönetim hakkı sınırların 

belirlenmesiyle ya da hükümet otoritesine uymak zorunda olan grubun 

tayiniyle ilgilenmez. Buradaki “kendi kendini yönetme” sözü yalnızca 

yönetilenlerin yönetimini benimseyişini ve kabullenişini ifade eder. Bu 

kabulleniş demokratik olarak temsil edilmenin ve karar verme sürecinde bu 

şekilde etkili olduğunu bilmenin sonucudur.  
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ABD’lerinin Kürt politikasının özünde bağımsız Kürdistan’ın kurulması ve 

Kurulacak olan  bağımsız Kürdistan’ın Akdeniz’e açılması politikası mevcuttur. 

Başka bir deyişle, Irak, Suriye ve İran bölünecek ve Kürtler kuzeyde kendi 

siyasi otoritelerine sahip olacaklar. Bu arada Kerkük ve diğer Türkmen 

bölgeleri de Kürt idaresi altında kalacak. ABD ve AB bunu ulusal çıkarları için 

yararlı buluyorlar. Ancak  Türkiye'yi çok rahatsız etmeden bunu yapma 

gayreti içerisindeler.  

Amerikalılar ve Avrupalılar Kürtlerin Türkiye'de siyaseten 

güçlenmesinden, devletin üst yönetiminde daha fazla temsil edilmesinden 

yanalar. Hatta federasyonu bir çözüm olarak görüyorlar. Ancak Kürtlerin 

Türkiye’den ayrı bir devlet olma seçeneğini şimdilik telaffuz etmiyorlar, 

çünkü Türkiye’yle uluslararası arenada detaylı ilişkileri var ve ayrıca 

Türkiye NATO’nun en güçlü ülkesi. Bu nedenle Türkiye’yi küstürmek 

istemiyorlar. 

Diğer taraftan Değerli Başkan Mesut Barzani ‘de  kendi dünya görüşü ve 

idealleri doğrultusunda toplumda ”kökten” değişim isteyen ve Ortadoğu‘da 

bağımsız bir Kürt devleti kurmak için ta çocukluğundan beri mücadele eden 

büyük bir devrimcidir. 25.9.2017 tarihli Referandumun sonuçları aynı 

zamanda Güney Kürdistan’ın bağımsızlığına giden siyasi yolun tapu 

senetleridir.      
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IV. Kürt sorunun‘da Suriye çıkmazı 

1. Suriye yönetimiyle olan sorunlar 

Tarihsel süreçte Suriye Arap Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişkiler 

genellikle gergin geçmiştir. Farklı mezhep ve etnik grupları barındıran nüfus 

yapısı ile tarih boyunca bölgesel açıdan önemli bir konuma sahip ülkelerden 

biri Suriye’dir. Bu farklı etnik ve mezhep yapısı ülkenin siyasi yapısının 

belirlenmesinde ve bugünkü çatışmaların ortaya çıkışında temel faktördür.  

1939’da Hatay’ın Türkiye’ye bağlanmasından sonra iki ülke arasındaki  

ilişkilerde istikrarsızlığın hakim olduğu söylenebilir. Suriye Cumhurbaşkanı Dr. 

Beşar Esad, Ocak 2004’te Türkiye’yi 57 yıl sonra ziyaret etmiş ve Türkiye’nin 

resmi sınırlarını tanımıştır. Bu ziyaret iki ülke arasındaki Hatay sorunun sona 

ermesini sağlamıştır. Türkiye’nin Suriye siyasetinde barışı önceleyerek 

atacağı adımların ülkemizin çıkarları, bölgemizin refahı ve küresel güvenlik 

bakımından tayin edicidir.  

1980-1998 arası dönemde, Bekaa Vadisi'nde kurmuş olduğu kamplarda 

Suriye yönetimi, PKK1 örgütüne, askerî eğitim vermiş, örgütü Türkiye sınırına 

yakın bölgelere konuşlandırmıştır. Öcala2’ın yıllarca Suriye’nin denetimindeki 

Lübnan’ın Bekaa  Vadisi’nde  ağırlanması ve burada kurulan  kamplarda  

PKK’lılara eğitim  verilmesi, Suriye  ile  Türkiye  ilişkilerini derinden zedelemiş,  

hatta  iki ülkeyi  savaşın  eşiğine getirmiştir. 3  Öcalan’ın babasının Suriye 

 
1 Devletlerin birbirleriyle terör örgütleri üzerinden yürüttükleri dolaylı savaşı açıklamak amacıyla bugün 
literatürde “Vekalet Savaşları” (Proxy Wars) kavramı kullanılmaktadır. PKK hakkında ayrıntılı bir inceleme 
için bkz.; Yalçın Yelence, İnfazsız Yargı, İstanbul: Otopsi Yay., 2005. 
2 Öcalan’ın 1980’li yıllarda Suriye’ye kaçmasının ardından Suriye, Türkiye’yle olan su sorunu gibi mevcut 
sorunlarının çözümünde Türkiye için iadesi önemli olan Öcalan’ı araç olarak kullanmak istemiştir.. 
3  Bu ülkenin PKK’ya vermiş olduğu destek sonucunda Türkiye’nin Güneydoğu’da terör eylemleriyle baş 
edebilmesi güçleşmiş, uzun erimli bir mücadelenin içine sürüklenirken toprak bütünlüğüne yönelik tehdidin 
boyutu da artmıştır.   
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doğumlu olması, onun bu ülkede kalmasını kolaylaştıran unsurlardan biri 

olmuştur. Esad yönetiminin 1980’lerin ilk yarısında Suriye topraklarına 

yerleşmeye başlayan PKK üyelerinin faaliyetlerine sağladığı desteğin ilk 

dönemde açık olmaktan daha çok üstü kapalı olduğunu söylemek 

mümkündür.  

Esad yönetimi PKK üyelerinin Türkiye’den yasadışı yollarla gelişine ve 

ülkeye yerleşmesine engel olmayarak, kontrolündeki Lübnan toprakları ile 

Suriye arasındaki gidiş gelişlerine ve örgüt yöneticilerinin toplantılarına ses 

çıkarmayarak örgüte üstü kapalı bir destek sağlamıştır. Bu destek 1980’lerin 

ikinci yarısından itibaren daha açık bir hal almaya başlamış ve bu durum 

1990’lı yıllar boyunca Türkiye-Suriye ilişkilerinde ciddi gerilimlerin 

yaşanmasına neden olmuştur4.  

Ancak söz konusu destek Esad 5  yönetiminin PKK üyelerini faaliyetleri 

konusunda tamamen özgür bıraktığı anlamına da gelmemekteydi. Zira Esad 

yönetimi PKK faaliyetlerinin, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan 

Suriye Kürtleri üzerinde siyasi bir etki yaratarak devlete karşı bir ayaklanmaya 

neden olmasını kesinlikle istememiştir. Bu çerçevede PKK üyeleri kağıt 

üstünde Suriye topraklarının bir kısmını “Kürdistan” olarak adlandırdıkları 

coğrafyanın bir parçası olarak kabul etmelerine rağmen, söz konusu 

coğrafyaya yönelik -en azından o günün koşullarında siyasi talepte 

bulunamayacaklarının çünkü Suriye yönetimin haberi olmaksızın nefes dahi 

alamayacaklarının farkında olmuşlardır.  

 
4 Söz konusu dönemde Türkiye’nin dış politikası ve diğer devletlerle ilişkisi de Öcalan Krizi doğrultusunda 
şekillenmiştir. 
5 Hafız Esad, Irak ve Türkiye’de yaşayan Kürtleri bu iki devlet ile ilişkilerinde bir koz olarak kullanmak 
istemiştir. Bu doğrultuda bu iki devlete karşı savaşan silahlı Kürt hareketleri (PKK, KDP, KYB) ile ilişkiye geçmiş 
ve bu hareketlere önemli siyasal, lojistik ve ekonomik destek sağlamıştır, Hassanpour, Kürdistan’da 
Milliyetçilik ve Dil, 242.  
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Gazeteci Mehmet Ali Birand’ın 1988 yılında Abdullah Öcalan ile yaptığı 

röportajda sorduğu “Suriye istese sizi durdurur mu?” sorusuna Öcalan’ın 

“Kesin. Özel bir kararla durdurabilir” cevabını vermesi, Esad yönetimi ile PKK 

arasındaki zımni anlaşmanın birinci ağızdan onayı olduğunu söylemek 

mümkündür6. Bu zımni anlaşma gereği PKK, 1980’ler ve 1990’lar boyunca 

Suriye’nin Kürt meselesine yönelik doğrudan bir faaliyet içerisinde 

bulunmamış ve Türkiye’ye yönelik faaliyetlerine odaklanmış olsa da Suriye 

Kürtleri arasında hızla örgütlenmiştir. Bu örgütlülük hali, Suriye’de 2011 

yılında iç savaşın başlamasının ardından Kürt meselesinin farklı bir boyuta 

evrilmesine ve Kürtlerin siyasi ve idari kazanım arayışına girmelerine zemin 

hazırlamıştır. 

  1998 Ekim Krizi ile iyice bozulan Türkiye-Suriye ilişkileri, Abdullah 

Öcalan’ın Suriye’den çıkarılması7 sonrası normalleşmeye başlamış8 ve 1998 

sonrası normalleşmeye başlayan ikili ilişkiler 2000’ler boyunca gelişmiştir. Bu 

Örgütü’n Suriye'deki Kürtler arasında halk tabanı oluşturabilmesinde 

dönemin Suriye yönetiminin örgüte sağladığı desteğin önemli bir katkısı 

vardır.  PKK Türkiye'ye yönelik olan saldırılarını buradan yönlendirmiştir. 

Suriye yönetimi himayesinde, Yunanistan, Sovyetler Birliği, Almanya, Fransa, 

ABD gibi devletlerin gizli desteğini almıştır. Dolayısıyla hem Suriye'de, hem 

Ortadoğu ve Avrupa’daki Kürtler arasında  siyasi olarak  etkin bir duruma 

gelmiştir. PKK'nın Suriye'deki Kürtler arasında halk tabanı oluşturabilmesinde 

 
6 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Mehmet Ali Birand, Apo ve PKK, (İstanbul: Milliyet Yayınları, 1993), 177; Aliza 
Marcus, Kan ve İnanç: PKK ve Kürt Hareketi, Çev. Ayten Alkan, (İstanbul: İletişim Yayınları), 86- 87.  
7 Öcalan meselesi 1990’lı yıllarda Türkiye-Suriye arasındaki ilişkiyi şekillendiren en önemli siyasi olay olarak 
öne çıkmıştır. 16 Eylül 1998 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş’in Hatay’da yapmış 
olduğu uyarı niteliğindeki konuşmanın ardından gerçekleşmiştir. 
8 Bünyamin Keskin-Can Acun, “PKK’nın Kuzey Suriye Örgütlenmesi PYD-YPG”, SETA, 1. Baskı, Sayı: 61, 2016, 
s. 9, 10 
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dönemin Suriye yönetiminin sağladığı desteğin önemli bir katkısı vardır.  Bu 

durum Türkiye'nin politikalarında değişimlere neden oldu. 1998 yılında anarşi 

olaylarının artmasının ardından Türkiye ve Suriye arasında 20 Ekim 1998 günü 

Adana’da bir anlaşma imzalandı.  

2002-2011 arasında Türkiye-Suriye ilişkilerinin olumlu seyrinden söz 

etmek mümkündür. Ne var ki Arap Baharı’nın Suriye’ye yansıması ile birlikte 

Türkiye-Suriye ilişkileri bozulmuş ve iki ülke arasında gelişen bir kriz ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca Türkiye'nin Suriyeli muhaliflere destek vermesi nedeniyle iki 

ülke ilişkileri tekrar gerilmiş ve diplomatik ilişkiler askıya alınmıştır.9 2011 

sonrası Türkiye ile Suriye arasındaki gelişmeler10, ikili ilişkiler açısından iki ülke 

için de tarihlerindeki en önemli gerilim dönemlerinden birini yarattı.    

Haziran 2012'de bir Türk jetinin Suriye tarafından düşürülmesinin 

ardından Türkiye NATO'ya acil toplanma çağrısı yapmıştır.11 2012'nin ekim 

ayında Suriye'den Türkiye'ye top mermisi atılması12 sonrasında ise Türkiye, 

Suriye sınırına MIM-104 Patriot tipi savunma füzeleri konuşlandırmıştır. 

2013'ün eylül ayında ise bir Suriye helikopteri sınırı ihlâl ettiği gerekçesiyle 

Türk jetleri tarafından düşürülmüştür. Türkiye, Suriye krizi bağlamında 

sadece Suriye yönetimiyle sorun yaşamamaktadır. Akışkan ve kırılgan saha 

koşulları ülkemizi krize müdahil diğer aktörlerle de her an çatışabilir bir 

 
9 https://web.archive.org/web/20160529112814/http://www.ahaber.com.tr/dunya/2012/03/26/samla-
diplomatik-iliskiler-askida ; https://www.albawaba.com/main-headlines/syria-turkish-embassy-closed-
senior-intel-office-assassinated-418505 
10 10 Haziran 2011 tarihinde ise dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, Suriye’deki gelişmelerle ilgili serzenişte 
bulunup, olaylar bu hızla devam ederse Suriye yönetimine destek olamayacaklarını belirtti. Erdoğan ayrıca 
şiddet olaylarıyla ilgili Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad’a dikkat çekerken, gelişmeleri vahşet olarak 
yorumladı. “Aralarına Vahşet Girdi”, Milliyet, 10 Haziran 2011, http://www.milliyet.com.tr/aralarina-
vahsetgirdi/siyaset/siyasetdetay/10.06.2011/1400775/default.htm (8 Kasım 2014). 
11 https://www.haberturk.com/dunya/haber/753445-natodan-olaganustu-toplanti 
12 https://www.cnnturk.com/2012/turkiye/10/03/akcakaleye.top.mermisi.dustu.5.olu/679108.0/index.ht
ml , ilçesine, Suriye'den atılan top ve havan mermileri düştü. Caddeye düşen mermilerin infilak etmesiyle ilk 
belirlemelere göre 5 kişi öldü, biri polis 10 kişi de yaralandı 

https://web.archive.org/web/20160529112814/http:/www.ahaber.com.tr/dunya/2012/03/26/samla-diplomatik-iliskiler-askida
https://web.archive.org/web/20160529112814/http:/www.ahaber.com.tr/dunya/2012/03/26/samla-diplomatik-iliskiler-askida
https://www.cnnturk.com/2012/turkiye/10/03/akcakaleye.top.mermisi.dustu.5.olu/679108.0/index.html
https://www.cnnturk.com/2012/turkiye/10/03/akcakaleye.top.mermisi.dustu.5.olu/679108.0/index.html
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konumda tutmaktadır. Çok boyutlu bu gerilimden en az hasarla çıkmanın yolu 

Türkiye-Suriye ilişkilerini bir an önce yeniden rayına oturtmaktan 

geçmektedir 

 

2. Adana Mutabakatı. 

Adana Mutabakatı, 1998 yılında ülkemizdeki yıldırı olaylarının artmasının 

ardından Türkiye ve Suriye arasında imzalanan bir anlaşmadır. 20 Ekim 

1998’de Türk heyetine başkanlık eden Büyükelçi Uğur Ziyal ve Suriye 

heyetine başkanlık eden Siyasi Güvenlik Başkanı Tümgeneral Adnan Badr El 

Hassan tarafından imzalandı. Bu Mutabakatı objektif olarak irdelediğimizde 

elde ettiğimiz sonuç şudur. Eğer ülkemiz Türkiye isterse kilometre sınırlaması 

olmaksızın Suriye topraklarında El Muhaberat ve Suriye güvenlik güçlerinin 

de desteği ile askeri operasyonlar yapabilir, çünkü 1998 de imzalanan Adana 

anlaşması günümüzde halen geçerli ve bu protokol 2010 yılında tarafların 

imzalaması sonucu 23 maddelik, kapsamlı bir mutabakata dönüştü. 

Günümüzde aslında Rusya’nın, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye ve ABD’nin 

alacağı kararlara etki etmesi çok fazla mümkün gözükmüyor. Fakat hava 

koridoru ABD’nin elinde olduğu sürece İran, Esed ya da Rusya güçleri 

tarafından ABD’den izinsiz o coğrafyaya yani Suriye’nin kuzeyine girilmesi şu 

an için ülkemiz acısından epey zor. Bununla beraber Adana Mutabakatına 

göre esasen Türkiye’nin uluslararası hakları ise saklı. 

Rusya’nın günümüzde istediği çözüm ise şu, şekilde değerlendirilebilir. 

''Suriye Ordusu’nun güneyden, Türkiye’nin ise kuzeyden PKK/’ye yönelik 

müşterek operasyon düzenlemesi ve Türk askerinin güvenlik sağlandıktan 

sonra Suriye’den tekrar geri çıkması''. 
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Bu bağlamda bölgeyle ilgili olan ABD’nin projesi ise çok daha farklı. 

Washington, belirli bir alanın ara bölge (güvenli alan) statüsü kazanmasını 

arzu ediyor. Washington’un bu görüşünü veya palanını ise Türkiye kendine 

göre çeşitli nedenlerle doğru bulmuyor, çünkü bunu ülkenin Beka sorunu ve 

örgüte Suriye’de hayat hakkı tanınması olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla 

Türkiye o coğrafyada 32 kilometrelik güvenli bölge dışında da örgüt 

birimlerinin bulunmasına karşı. Bu nedenle Ankara Washington’dan 

Suriye’nin başka yerlerinde bulunan örgütün elemanlarına yönelik operasyon 

el serbestlik talep ediyor. Washington ise buna yanaşmıyor. Rusya ise bu 

ortamda devreye girerek önemli ve önemli olduğu kadarda ciddi bir alternatif 

öneri dile getiriyor. 

Bu vesileyle hatırlatmakta fayda var. Adana Mutabakatının 

uygulayıcılarından biri dönemin FSB direktörü Putin'dir. Körfez krizi sonrası 

bölgede izlenen istihbarat faaliyetleri konusunda kendisi en etkin isimdir ve 

gümümüzde Adana mutabakatına bağlı olduklarını vurguluyor. Bilvasıta 

Başkan Putin ABD’nin şu anda ortaya koyduğu güvenli bölge planına bir 

alternatif sunuyor ve diyor ki, ABD size 30 kilometrelik izin veriyor, bir sınır 

çiziyor ve bu sınırı kendisi belirliyor. Fakat biz Rusya olarak Adana 

Mutabakatına sadığız. Suriye’de sadıktır. Dolayısıyla bu bağlamda Putin 

Rusya için iyi bir strateji belirliyor ve Türkiye’ye eğer siz isterseniz Dr. Esed 

Adana mutabakatına sadık kalacağını açıklar. O zaman Türkiye olarak PKK-

PYD’yi etkisizleştirme konusunda Rusya’yla ve Dr. Eset hükümeti ile birlikte 

çalışabilirsiniz. Başkan Putin’in çizdiği bu strateji ve sunduğu bu alternatife 

göre. Türkiye isterse bu anlamda örgütü etkisizleştirme konusunda Rusya’yla 

ve Dr. Eset hükümeti ile birlikte çalışabilir. Ayrıca Suriye coğrafyasında 50 
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kilometrelik alanda istediği gibi operasyonel izne sahip olur. ABD’yi ve örgütü 

üzende Başkan Putin in bu alternatif önerisi.  

Türkiye ise, ABD ve Rusya’nın sunmuş olduğu yukarda vurguladığım bu 

planlardan ziyade, kendi bölgesinde, kendi politikaları olan, kendi milli 

menfaatleri ölçüsünde hareket eden ve milli güvenliğini tehdit eden tüm 

guruplara karşı mücadele etmekte kararlı. Adana mutabakatının gereklerini 

yerine getirmek için derhal Suriye ile doğrudan temas kurması ülkemiz 

acısından, siyaseten ve ikili ilişkiler nedeniyle, daha doğru olduğu halde, 

iktidar bu bağlamda farklı düşünüyor; ’’Suriye sınırlarımızda olup bitenlerde 

Suriye değil, Türkiye hesapları var. Birilerinin bizi davet etmesine gerek yok. 

Biz Adana Mutabakatıyla bu imzayı aldık. Bu imza herhangi bir olumsuz 

gelişmede o topraklara girmemizin önünü açıyor.  Fırat'ın doğusunu çok 

yakında emniyete, huzura kavuşturacağız. Sahada askeri güçlerle temasımızı 

sürdürüyoruz. İlk aşamada ülkemizde yaşayan 4 milyon Suriyeli kendi 

evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz, bir gece 

ansızın gider gereğini yaparız'' (Başkan Erdoğan), düşüncesinde.  

Malumunuz uluslararası ilişkiler ekonomik çıkarlar üzerinden yürütülüyor. 

Türkiye hem ABD’yle ve hem de Rusya’yla olan ilişkilerinde, yaklaşımında 

kendi menfaatleri ölçüsünde hareket ediyor. Dolayısıyla ekonomi ve güvenlik 

politikaları, Rusya, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerini yoğunlaştırıyor. Buda 

bu coğrafyadaki gelişmelerin Kürtler aleyhine Türkiye lehine hem emperyalist 

ve hem de sosyal emperyalist güçler tarafından yönlendirildiğini işaret ediyor. 

Membiç ve Fırat’ın doğusuna harekat yapmak, bölgede Güvenli Bölge 

oluşturmak için Suriye ile Türkiye’nin yaptığı Adana Mutabakatı ve 2011 

tarihli Terör ve Terör Örgütlerine Karşı Ortak İşbirliği Anlaşmasına dayanarak 

ülkemizin Suriye’ye operasyon yapmasına hukuken gerek yoktur. Türkiye’nin 
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uluslararası hukuka uygun başka hukuki dayanakları var. Değerli Başkan 

Erdoğan, Türkiye’nin bekasını ilgilendiren bu nedenle başka bir ülke 

topraklarında TSK'lerinin harekat yapmasını gerektiren önemli bir konuda 

danışmanlarınızın sizi yanıltmasına izin vermeyiniz. Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) 

sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesi çerçevesinde, Suriye’nin 

topraklarına TSK girebilir, ama buna dünyadaki siyasi konjonktür nedeniyle 

gerek yoktur düşüncesindeyim. 

“Kaybettiklerimiz bir daha asla geri dönmeyecek. Çok kan aktı. Bu 

topraklar iyileşmeyecek, kalbimizdeki yaralar kapanmayacak. Tek 

yapabileceğimiz geçmişle barışmak ve ondan ders almaya çalışmak” (Soğuk 

dağ filminin son repliği, Amerikan iç savaşının ardından) Size de tanıdık geldi 

mi?  

3. Rusya'nın Soçi şehrindeki zirve 

Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Türkiye 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir 

Putin 22 Ekim 2019 Salı günü Rusya'nın Soçi şehrinde ikili bir görüşme 

gerçekleştirdiler. Bu kritik zirve toplantısında önce Putin ve Erdoğan'ın 

Suriye'nin kuzeyine ve Kürt meselesine ilişkin anlaşma yapabilecekleri 

düşüncesindeydim. 

Putin ile Erdoğan'ın doğrudan Soçi'de veya başka formatlarda Suriye'nin 

kuzeyiyle ilgili yapacağı anlaşmaların ne kadar detaylı olacağı o gün Suriye 

Kürtlerinin tutumuna bağlıydı. Eğer Suriye Kürtleri akıllı siyaset yaparlarsa 

Suriye’de Otonomi veya Federal olumlu idari haklar elde edeçelerdi. 

Suriye'nin kuzeyindeki mesele, Kürt güçlerinin pozisyonunun ne kadar çok 
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değişeceği ve varılan anlaşmaların ciddiyetine bağlıydı. Kürtlerin hem 

Suriye'ye ve hem de Türkiye'ye karşı nasıl bir tutum içinde olacakları bu iki 

ülkeye hangi garantileri verecekleri epey önemliydi.   

Soçi’deki görüşmelerin diğer ana konularından biriside, Suriye’deki 

durumun ABD’nin senaryosuna göre gelişmesini engellemekti. Gerçekleri 

inkarı etmek mümkün değil. ABD’nin Suriye’de Kürtler için yarım işlevli bir 

devlet oluşturma çabasını, düzenlenen askeri operasyonla , Ankara 

Suriye’deki Kürt oluşumlara, tek çıkış yollarının Suriye’nin egemenliği 

kapsamında yaşamak olduğunu net bir şekilde gösterdi.  

ABD ise o gün aslında Rusya ve Türkiye’yi karşı karşıya getirmek, Astana 

görüşmelerini bozmak, ve Rusya’yı bu metotlarla  Suriye’de, politik ve 

stratejik yenilgiye uğratacak sorunlar yaratmak istiyordu. Bunu başaramadı. 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ''Biz 1998 yılında yapılan 'Adana 

Mutabakatının uygulanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla bu 

anlaşmanın taraflarıyla, henüz uygulanmayan anlaşmanın uygulanması 

yönünde temaslar kurmayı hedefliyoruz," cümlelerini açıkladı. Anlamı şu 

masada Dr. Esad yönetimi olacak, zaten sahada var. Rusların beklentisi bu 

yöndeydi. Dolayısıyla o gün bu yönde Rusya ve Türkiye arasında bir sözlü 

anlaşmaya varıldı, kanaatindeyim.  

Sözün kıssası şu:  Soçi'de Erdoğan ve Putin'i bir araya getiren diplomasi 

masasından, yakın tarihin, sadece Türkiye adına değil tüm coğrafya adına en 

önemli mutabakat metni çıktı. Hatta öyle bir konsensüs sağlandı kii, 

emperyalizmin iki yüzlü şahinlerini ve Pentagoncuları fazlasıyla üzdü.  

O gün günümüzde gelinen nokta şuydu; Suriye coğrafyasının toprak 

bütünlüğü korunacak, bu ülkenin resmi sınırları içerisinde yeniden seçimler 

düzenlenecekti. Dolayısıyla Suriye, 2011’de başlayan ayaklanmanın ardından 
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19 Temmuz 2020 Pazar günü üçüncü kez parlamento seçimlerini yaptı.  250 

sandalyeli meclis için 1658 aday yarıştı. İdlib kent merkezi hariç ülke 

genelinde 7 bin 331 oy kullanma noktası kuruldu. Savaş döneminde 

milyonlarca insan ülke içinde yer değiştirdiği için her kentte diğer kentlerin 

adayları için sandıklar oluşturuldu. Savaşın ve ekonomik krizin vurduğu 

Suriye’de 19 Temmuz 2020 tarihinde parlamento seçimleri yapıldı. Sokaklar 

heyecansızdı, ancak yeni meclisten beklenti yüksekti. Yeni parlamentoyu 

ekonomiden anayasaya kadar birçok sorun bekliyor. 

Aslında bölgemizde yaşananların farkına varılmayacak, bilinmeyecek bir 

yanı yok.  2015 yılından itibaren Suriye'deki kriz tamamen kontrolden çıktı. 

Suriye tam bir bataklık haline geldi. Adana Mutabakatı Türkiye'ye 

gerektiğinde Suriye topraklarında operasyon yürütme hakkı tanıyor, bu 

anlaşma nedeniyle TSK bölgede, çünkü Türkiye’nin Suriye'deki varlığı keyfe 

keder bir tercih sonucu ortaya çıkmış değil.  

Her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Suriye halkı perişan, yerinden 

yurdundan olmuş, huzur ve barış istiyor. Bu safhada insanları daha da 

perişan etmeyecek şekilde azami dikkatli, risklerinin iyi hesap edildiği bir 

Suriye politikasını Türkiye’nin takip etmesi gerekiyor. Hiçbir masumun 

canına, malına zarar gelmeden diplomatik yollar ve prensiplerle hareket 

edilerek iki ülke arasındaki sorunlar çözülmelidir.  

Suriye bataklığından geri çekilmemiz bana göre zaruridir, çünkü Suriye ile 

savaşıyor olmak, Türkiye’ye İslam dünyasında itibar kaybettirir. Olası bir 

müdahalede yer almak Türkiye’nin ekonomik istikrarını bozar. İran ve Rusya 

ile olan ilişkilerimiz gerilir ve daha ciddi sorunlarla boğuşmak zorunda 

kalabiliriz. Ve son olarak komşularımızla sıfır sorun politikası uygulanabilirlik 

açısından imkânsız hale gelir.  
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Bu gerçeklere rağmen Türkiye ile Şam rejimi, 03 Şubat 2020 tarihi 

itibariyle Suriye topraklarında resmen sıcak çatışma yaşadılar, çünkü 

anlaşmalara uyulmuyor. Askerlerimize saldırılar yapılıyor. Dolayısıyla bu 

saldırılar yeni bir dönemin miladını işaret ediyor. Türk askerinin kanının aktığı 

yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine devlet izin vermez. Eğer 

Suriye Soçi mutabakatına uygun bölgeye geri çekilmezse, eğer Suriye Silahlı 

Kuvvetleri Türkiye’nin gözlem noktalarının gerisine çekilmezse ve yapılan 

anlaşmaların ihlalleri günümüzde olduğu gibi devam ederse, Şam 

hükümetinin askeri unsurlarına yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri mukabil 

şekilde cevap verebilir. Bu türden çatışmaların ve kanlı savaşların çıkmaması 

için uluslararası toplumda oluşturulan bir takım emniyet supapları her zaman 

başarılı olmasa da önleyici rol oynamakta. Dolayısıyla her iki ülke arasındaki 

Krizin sıcak çatışmaya evirilmesinin önlenmesi gerekiyor. Hızlı ve ciddi bir 

şekilde gerginliğin azaltılmasına ihtiyaç var. Her ne pahasına olursa olsun iki 

kadim ülke ve halklarımız arasında bir savaşın çıkmasını diplomatik kanallar 

vasıtasıyla önlememiz lazım.   

Türkiye ile Suriye Ordusu arasında, ilk kez 16 Haziran 2019’da İdlib’de 9 

numaralı gözlem noktasına havan topu saldırısı yapılmış, Millî Savunma 

Bakanlığı'nın saldırının “kasıtlı” olduğu değerlendirmesi nedeniyle karşılıklı 

ateş açılmıştı. O gün karşılıklı top ateşi yapılmasıyla sınırlı kalmış olan çatışma 

durumu, sıcak çatışmaya ve can kayıpları yaşanması sürecine dönüştü. 

Hadiseyle ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi ve Astana’da 

uzlaşılmış mutabakatlar ile bugüne kadar çeşitli ateşkesler ilan edildiğini 

hatırlatarak, ancak Suriye rejimince buna uyulmadığı için Türkiye'nin bölgeye 

asker sevkiyatı yaptığını söyledi. Akar, Rusya tarafınca TSK'nın bölgeye 

takviye kuvvetler gönderilmesiyle ilgili kendilerine bilgi verilmediği iddiasını 
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şu sözlerle şöyle yanıtladı: "Ancak her seferinde (Şam) rejim tarafından bu 

ateşkesler bozulmuş, sürekliliği sağlanamamıştır.  

Bu çerçevede ateşkeslerin sürekliliğini sağlamak, birliklerin güvenliğini 

sağlamak, diğer taraftan da göçün önlenmesine ve buradaki insanların zor 

arazi ve iklim şartlarında yaşadıkları insanlık dramına son vermek maksadıyla 

bu konudaki çalışmalarımızı sürdürmekte ve ilave tedbirler almaktayız. Bu 

nedenle arazideki unsurlarımıza gerekli desteği sağlamak, takviyeleri yapmak 

bakımından bazı intikaller icra edildi. Bu intikaller, muhatabımız olan Ruslarla 

koordine edildi onlara hem yer hem zaman bakımından gerekli bilgiler verildi. 

Son olayda da intikalimiz bir gün öncesinden yani dün saat 16.13 ve teyiden 

saat 22.27’de buradaki ilgili arkadaşlarımız tarafından Rusya tarafındaki ilgili 

personele bildirildi.  

Bu iletişim ve bilgilendirmelere rağmen, tüm bu önlemlere rağmen, 

Rejim tarafından gece saat 01.13’te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır. 

Talimatlar doğrultusunda ve meşru müdafaa çerçevesinde oradaki 

unsurlarımız tarafından Rejim hedeflerine karşı anında gerekli mukabele 

misliyle gösterilmiştir. Şu ana kadar 54 Rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli 

kaynaklardan aldığımız bilgilere göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu, askeri 

etkisiz hale getirilmiştir. Diğer taraftan da bizim şehit ve yaralılarımız var.  

Dr.  Esad yönetimi nedeniyle Suriye’de yaşanan olayların sürekliliğini 

koruması, yaklaşık 40.000 insanın yaşamını yitirmesi, siyasi çekişmeler 

nedeniyle önerilen barış yollarının hep tıkanması, Rusya ve İran’ın stratejik 

denge unsuru olarak etkin olması, ABD ve AB devletlerinin konunun 

çözümünde sıkıntılar yaşaması, Arap Birliği’nin etkin olamaması, muhalif 

güçlerin yetersiz imkanları nedeniyle başarıya ulaşamaması gibi 

nedenlerden dolayı Türkiye Suriye konusunda sıkıntılı bir süreç 
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yaşamaktadır. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin iyi olması ve Rusya’nın 

Dr. Esad’ın yanında yer alması sıkıntılı olan bu süreci ve sıcak çatışmayı 

önler ümidini taşıyorum. 

 

4. Bölgedeki stratejik  mücadeleler 

Ayrıca bölgede ABD, AB, Rusya, Türkiye, Arap Birliği ve İran adeta stratejik 

bir mücadele içinde bulunmaktadırlar. Ancak bu arada zarar görenler ise 

Suriye vatandaşları olmaktadır. Bu nedenle tarafların en kısa sürede bir 

anlaşma ortamı sağlayarak yaşananlara son vermeleri önem taşımaktadır. 

Ayrıca bölgede Suriye sadece İran, Irak ve Türkiye için değil aynı zamanda 

Lübnan, Ürdün, Filistin ve İsrail açısından da çok önemli bir devlettir. Bu 

nedenle iç problemleri ile uğraşması, bölgesel oyunların yeniden 

yapılandırılmasına yol açar ki bu durum genel olarak bölgede güvensizliğe ve 

şiddete destek sağlayabilir. 

Bu hadisler eşliğinde Suriye’deki gelişmeleri objektif bir gözle irdelersek, 

çok rahat bir şekilde Suriye iç savaşının Türkiye’yi sonu belli olmayan bir 

maceranın içine 3. Şubat 2020 tarihi itibariyle dahil ettiğini tespit edebiliriz. 

Ülkemiz içine dalmış olduğu bu Suriye bataklığından acilen kurtulmalıdır. 

Bunu niçin vurguluyorum diye sorabilirsiniz. Cevaben şunu belirtmek 

istiyorum, çünkü ülkemize karşı emperyalistlerin ve sosyal emperyalistlerin 

çok büyük bir tuzak hazırladıkları kokusunu alıyorum. Şu an Sarakib bölgesi, 

Halep’in kuzeyi ve batısında devam eden çatışmaların önce Afrin ve Fırat 

Kalkanı, sonra Fırat’ın doğusuna sıçraması ‘da mümkündür.   

Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca Şam ile başlama ve bitişi belli olmayan 

ucu açık bir Vekalet savaşına girmiş olur kuşkusunu taşırken, Türkiye ile Şam 
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rejimi, bugün yani 03 Şubat 2020 tarihi itibariyle Suriye topraklarında resmen 

sıcak çatışma yaşıyor. Bu sıcak çatışmanın her iki ülkeye de herhangi bir 

faydası yoktur. 

Ayrıca bu bağlamda belirtmek gerekir ki emperyalistler, Türkiye’yi bir 

mezhep savaşına çekmek istiyorlar. Türkiye’yi radikallerle, terör 

örgütleriyle iş tutan, onları koruyan bir ülke durumuna sokmak gibi 

tezgahlar hazırlıyorlar. Suriye’de rejim güçleri karadan İdlib ve bazı bölgeleri 

kuşatmaya çalışırken, Rusların havadan vurarak rejime destek vermesi 

siyaseten ve askeri olarak birlikte düşünüldüğünde Türkiye'nin Suriye’de 

siyaseten ve askeri olarak başarılı olması artık pek kolay görünmüyor. 

Rusya’nın masa başında Türkiye’nin yanında duruyor görüntüsü vermesi, 

buna karşılık arazide farklı tavır sergiliyor olması ister istemez, Türkiye’nin, 

“Rusya' ya rejim ya da Türkiye” demesini beklemesi doğaldır. Hemen 

belirtelim ki, masa başında Rusya, Suriye rejimini bir kenara itmemiş olsa da 

Türkiye’nin dostluğunu da kaybetmek istememektedir. Ancak, verilen sözlere 

uyulmadan Türkiye’den dostluk beklemekte doğru olmaz. 

Bu bakımdan son gelişmeler üzerine Başkan Erdoğan’ın, “Rusya, Astana’ 

da Soçi’ye de sadık değil. Soçi ve Astana diye bir şey kalmadı. Sabrımız 

tükeniyor, kendi göbeğimizi keseriz” açıklaması bu gerçeğin ifade edilmesidir. 

Fakat uluslararası ilişkilerde ''kendi göbeğimizi keserek'' Suriye sorununu 

çözemeyiz, tek başımıza bu sorunu çözmeye kalkarsak, uluslararası arenada 

siyaseten başarılıda olamayız, çünkü bölgede dış güçlere bağlı olan 

kuvvetlerin kendi isteklerine uygun bir ortamın oluşturulmasına yönelik 

girişeceği bir düzenleme operasyonu, Suriye ve tüm Ortadoğu için karamsar 

bir geleceğin ortaya çıkmasına neden olacaktır. 
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Rusya ile ABD'nin bölgedeki menfaatleri, politikaları, yani küresel güçlerin 

tercihleri arasında kurulan salıncakta bir o yana bir diğer yana savrulmadan, 

olabildiğince bağımsız kalıp(!) akıl ile bu zor süreç yönetilmelidir. Suriye 

yönetimiyle diplomasi yapılarak iki ülke arasındaki sorunlar çözülmeli, çünkü 

yaşanan Arap Baharı sürecinde bozulan iki ilişkilerin düzeltilmesinde hepimiz 

acısından fayda var.  

Soçi Mutabakatı bugünkü görüntüsü ile çökmüş bulunuyor. Astana 

Mutabakatı çökerse Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığı da sorgulanır hale 

gelir. Bu nedenle Astana Mutabakatının çökmemesi Türkiye açısından 

önemlidir. Bu bağlamda  "Yurtta barış, dünyada barış" sözlerinin tüm dünya 

ülke ve toplumlarında benimsenmesini diliyorum. Suriye Kürtlerinin bu 

yaşanan gelişmelerden ders çıkardıklarını umuyorum. 

 

5. Türkiye’nin Suriye politikasın getirileri 

2011 sonraki Suriye politikamız, Türk dışişleri tarihinin en kötü, yanlış, 

strateji yoksunu ve çaresiz politikasıdır. Suriye politikamız baştan beri yanlıştı. 

Şimdi “Suriye politikamız meğerse yanlışmış” demek iş değil! Bunu 

zamanında testi kırılmadan iktidara rağmen söylemek adamlıktı! Ben 

zamanında en başında söyledim yazdım ve anlattım. Çatışma ve 

ayrımcılıkların nedenini ideoloji, din ve mezhep gibi şeylere mal ederek asıl 

nedeni görmezden gelmeye devam edip duruyoruz. Oysa Dünya üzerindeki 

bütün yıkımların asıl nedeni; “İnsanın İçindeki Kendinden Menkul Yıkıcılığıdır.  

Uluslar arası ilişkiler esasında Türkiye’nin siyasi, diplomatik ve askeri 

imkanlarıyla tüm meselelerin üstesinden gelebilecek güce, dirayete ve 

kararlılığa sahip olduğunu belirtmek, her ne kadar ülkemiz acısından diş ve iç 
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siyasette doğru olarak görülse bile, batılı ülkeler bu açıklamalarımızı bir 

ajitasyon olarak irdeliyorlar. Çünkü eğer giydiğimiz bir gömleğin ilk düğmesi 

yanlış iliklenmiş ise diğerleri de yanlış iliklenmiş demektir. Türkiye'nin Suriye 

politikası ile ilgili verdiği ilk karar sonrasında her şey yanlış gidiyor.  

Ortadoğu'da, diş politikada ülkenin başarılı olabilmesi için, herkes 

öncelikle iç ve diş siyasette yanlış yapabileceğini, yanlış yaptığını kabul etmeli 

veya edebilmeli. Kimsenin sözü tabiat kanunu gibiymişçesine kutsal 

sayılamaz. Geçmişte Osmanlı İmparatorluğu’nun Arap dünyası üzerinde 

kurduğu ve uzun zaman sürdürdüğü hakimiyetin bıraktığı tarihi izler, 

Araplar’ın Türkiye algısını olumsuz etkilemeye halen devam ediyor. Türkiye 

Suriye politikasını artık düzeltmelidir.  

Bu yanlış politikanın Türkiye açısından getireside şu. Biri Şam'da yaşayan, 

Devlet Başkanı Beşar Esad'ın meşru muhalefet olarak kabul ettiği Halkın 

İradesi isimli siyasi partinin lideri Kadri Cemil, diğeri de Suriye Demokratik 

Konseyi'nin (SDK) eş başkanı olan İlham Ahmed'dinin içinde bulunduğu bir 

heyet 27 Ağustos 2020 tarihinde Rus Dışişleri Bakanlığı'nın resmi daveti 

üzerine Moskova'ya gittiklerini duyurdu. Suriye'den gelen iki isim ve 

beraberindeki heyetler Moskova'da Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus 

diplomatlarla bir araya geldi. 31 Ağustos'ta da altında Rusya'nın imzası 

olmayan bir mutabakat metni imzaladılar. Bu Mutabakat metninde Suriye'de 

neredeyse 10 yıldır devam eden savaşın çözüm getirmeyeceği, bu sebeple 

ülkedeki tüm grupların ve aktörlerin bir araya gelerek yeni, demokratik ve 

birleşik bir Suriye oluşturması gerektiği ifade ediliyor. Ancak toprak 

bütünlüğü vurgusu yapılırken yerinden yönetim sisteminin getirilmesi 

gerektiği de belirtiliyor. Türkiye’nin Suriye siyasetinde barışı önceleyerek 

atacağı adımların ülkemizin çıkarları, bölgemizin refahı ve küresel güvenlik 
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bakımından tayin edicidir. Türkiye’nin, Suriye’den yönelebilecek somut tehditlere 

karşı güvenliğini Suriye yönetimiyle ve Suriye toplumunu oluşturan bütün meşru 

aktörlerle çok yönlü diplomasiye başvurarak bertaraf edebilir. 

 

6. Suriye'nin kuzeyinde "güvenli bölge’’ meselesi 

Başkan Trump 'un Suriye'nin kuzeyinde "güvenli bölge kurulsun" 

açıklamasının mesajı şudur. Ortadoğu’da ABD'nin de güvendiği bir Kürt 

devletinin kurulmasının gerekli olduğu, bu nedenle tüm Dünya ülkelerinin 

Kürtlerin Devlet olmasını kabullenmesi gerekir anlamındadır. Washington 15 

yıldan beridir Türkiye'yi stratejik müttefik olarak görmüyor, Türkiye’yle 

sadece taktik bazında diplomatik görüşmeler yapıyor.  

Amerika artık Türkiye'nin yanında pozisyon almıyor, bilakis Ortadoğu’da 

Kürtlerin lehine tavır aldı ve yakında bir Kürt devletini kuracak. Suriye ve Irak 

Kürt bölgelerinin birleştirilerek bu coğrafya üzerinde Akdeniz’e acılan bir 

koridor doğrultusunda bağımsız bir Kürt devletinin kurulması, Türkiye'nin 

toprak bütünlüğü için bir tehdit değildir. Türkiye’nin daha şimdiden Kürtlerle 

olan bazı meselelerini çözmesi iyi olur.  

ABD diplomaside NATO üyesi olan Türkiye’nin Ortadoğu'daki stratejik 

önemini bildiğinden Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Fakat Suriye ve Irak Kürt 

bölgelerinin birleştirilerek Akdeniz’e açılabilen bir Kürt devleti kurulmasından 

yana. Araplar ve tüm Dünya buna tam destek veriyor. Bu bağlamda ABD'nin 

günümüzdeki amacı her ne olursa olsun Türkiye'nin Suriye'nin Kürt 

bölgelerine operasyon düzenlemesini önlemek ve akabinde bu coğrafya 

üzerinde bir Kürt devletinin kurulmasını sağlayarak bu bölgenin Irak ve 

Suriye'den ayrılması planıdır. Türkiye’ye faydası var. 
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Diğer taraftan son gelişmeler bu bağlamda değerlendirildiğinde Bağımsız 

Kürdistan'ın en önemli meşruluk kaynağı, onun, Kürtlerin en acil gereksinimi 

olan yaşam hakkını garanti altına alma gerekliliğidir. ABD'nin Türkiye'yle 

diplomatik ilişkileri bundan böyle sadece taktikseldir. Bu Türkiye açısından da 

böyle. Bu her iki ülkede artık bir birlerine güvenmiyorlar ve güvenemezler. 

Hem AB hem ABD ve hem de Arapların Türkiye’yle olan ikili ilişkileri ve 

yaklaşımları günümüzde taktikseldir. 

Kürtler dört ayrı ülkeye dağılmış 45-50 milyona yakın nüfusları olan bir 

halk. Eskiden beri bağımsız Kürdistan istikametinde yollarına devam 

edeceklerini düşünüyorum. Bu büyük halkın bağımsız bir devlet olma hayali 

var. Bu bağlamda Self-determinasyon hakkındaki hukuki ve siyasi görüşleri 

dile getirmekte de fayda var kanaatindeyim. Ulusların kendi kaderini tayin 

hakkı, bir ulusun ulus olmaktan kaynaklı en temel hakkıdır. Bir ulus eğer 

isterse başka bir ulusla aynı coğrafyayı paylaşarak, aynı sınırlar içerisinde 

kendi kimlik dil ve kültürüyle kardeşçe beraber yaşayabilir, isterse de ayrı 

devlet kurma ve sınır koyma şeklinde de yaşayabilir. Hukuki ve siyasi 

gerçekler karşısında self-determinasyon ilkesi, uluslararası hukukun genel bir 

ilkesi olarak kabul edilmektedir. Kürtlerin bağımsız devletlerini kurmak 

istemeleri de son derece meşrudur. 

"Kurdino! 

Bibin yek! 

Eger hûn nebin yek, hûn e herin yek bi yek"  Cigerxwîn  
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V. Suriye Kürdistanı, Kürdistana Rojava 

1. Suriye’de Kürtler 

Suriye Kürtleri yıllarca rutin bir ayrımcılığa ve zorbalığa maruz kaldılar. Kürtler 

ülke nüfusunun %10 ila %15'ini oluşturan Suriye'deki en büyük etnik 

azınlıktır.1 Türkiye, İran ve Irak’tan sonra en fazla Kürt nüfusa ev sahipliği 

yapan topraklar Suriye coğrafyasıdır. Suriye’de  ki, ‘Kürtlerin meselesi bir 

millet sorunudur, PYD ya da başka herhangi bir parti sorunu değildir. Kürtler 

memnun olmadan Suriye’de istikrar sağlanmaz ve sorunlar çözülmez. Hem 

ABD,  hem de Rusya biliyor ki Kürtler memnun olmadan Suriye’de kriz devam 

edecektir. Onun için en baştan beri Rusya ve ABD Kürtlerin bir hak sahibi 

olmaları için anlaştılar. İran-Suriye-Türkiye-Irak dörtgenine dağılmış olarak 

yaşayan 45 milyon üzerindeki bu topluluğun sorunları, tek bir ulusal devlet 

çatısı altında olmasa bile, esas olarak çözülmezse, Ortadoğu’da kurulmakta 

olan bu “yeni düzen”in istikrarlı olma şansı yoktur. 

Tunus’ta  2011 senesinde başlayan Arap Baharı2  domino etkisi yaparak 

Mısır ile Libya’ya yayılmıştır. Arap Baharı     2011 yılında Suriye’yi de 

etkilemiştir. Bu etki nedeniyle  bu ülkede bir iç savaş başlamıştır. Türkiye’de 

Suriye’de ve dünyanın her yerinde tüm Kürtlerin haklarını savunmak aslında 

demokrasi ve onurlu bir barış mücadelesidir.  

2011'de Arap Baharı diye etiketlenen isyan dalgasıyla birlikte Suriyeli 

Kürtler bölgedeki önemli aktörlerden biri olarak sahnedeki yerini aldı. 

 
1 Suriye Kürtlerinin sayısı yaklaşık olarak iki buçuk milyon (1.9 milyon vatandaş, 350 bin ecnebi, 250 bin kayıt 
dışı-kimliksiz) tahmin ediliyor ki bu rakam 22 milyonluk toplam Suriye nüfusunun %11-12‟sine tekabül 
ediyor (Gunter, 2011 & Bengio, 2014). Suriye anayasası Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki vatandaşları Arap 
olarak tanımlamaktadır. Ayrıca, Suriye’de sağlıklı nüfus sayımı yapılmadığından ve Kürt varlığı ve kimliği inkâr 
edildiğinden kesin resmi sayılar ve istatistikler bulunmamaktadır. 
2 2010 yılında Arap Baharı’yla baş gösteren halk isyanları ve Suriye’deki iç savaşla beraber Ortadoğu’daki 
mevcut düzen istikrarsızlığa doğru evrilmiştir. 
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Suriye’deki iç savaşın öncesinde bölge siyaseti açısından yeteri kadar 

bilinmeyen  PYD iç savaşla beraber bölgedeki görünür aktörlerden biri haline 

gelmiştir3. Zaman içerisinde DEAŞ tehdidinin daha belirgin bir şekilde ortaya 

çıkmasıyla beraber Suriye Kürtleri, PYD etrafında bütünleşti, 4  çünkü çok 

hassas olan ortama bilinçli bir şekilde PYD  yaklaştı, atacakları her adımda 

Kürtler ‘in birliğini, ulusal amaç ve çıkarlarını göz önünde bulundurdu. 

Dolayısıyla Suriye’de  krizin başlamasıyla askeri, siyasal ve toplumsal alandaki 

boşluğu PYD doldurdu ve her geçen gün daha da güçlendi.  

PYD ABD’nin emriyle dinci terörle savaşmak için silahlanmadı. Silahlanma 

sürecini başlatan esas unsur, özyönetime duyulan arzudur. Diğer 

organizasyonlar ve örgütler kan kaybederken, PYD hızla çekim merkezi 

konumuna ulaştı 5 . Askeri alanda organize edilen birlikler ve kadınlardan 

müteşekkil silahlı güçler bir yandan düzeni sağlarken diğer yandan Suriye 

yönetimini devirmeye yönelik çok boyutlu savaşı kendi şehirlerinden uzak 

tutmaya çalıştı. PYD’nin Rojava6 merkezli siyaseti ve yöneticilerinin halkla, 

ABD, AB ve Rusya gibi ülkelerle  iyi ilişkileri onların bu başarılarında önemli 

rol oynadı. PYD'nin örgütlediği Kürtler, Temmuz 2012'de kritik bir dönemde 

Suriye güçlerinin çekilmesiyle Kobani, Afrin ve Cezire bölgesinde kontrolü ele 

geçirdi.7 

 
3 Orta Doğuda‟da üç siyasi hareket Kürt siyaset sahnesinin çoğuna hakim oluyor: Türkiye'deki Kürdistan İşçi 
Partisi (PKK) ve Irak‟taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB). Bu partilerin 
üçününde Suriye'deki “kardeş partileri” bulunmaktadır.  
4 Oytun Orhan, “Suriye’de Kürt Kuşağı Mümkün Mü?”, Orsam, Sayı: 28, Haziran 2015, s. 2-3. 
5  KBY, Türkiye ile olan ilişkisini korumak için dikkatli davranırken Suriye'nin Kürt bölgelerindeki 
gelişmelerden etkilenmekte ve dolayısıyla, KBY-Türkiye ilişkisi KBY‟nin PYD ile işbirliği kabiliyeti üzerinde 
önemli kısıtlamalar getirmektedir. 
6 Suriye Kürdistanı" (Kürtçe: Kurdistana Sûriyê), bazılarının Suriye'nin kuzey ve doğu bölgelerinde yaşayan 
Kürt bölgelerini tanımlamak için kullandıkları resmi olmayan bir adlandırma,  Morris, Loveday (9 Ağustos 
2012). "Syrian President Bashar al-Assad accused of arming Kurdish separatists for attacks against Turkish 
government". The Independent. Londra. 
7  PYD lideri Salih Müslim, örgütlenme ve demokratik özerlik modelinin benimsenmesinde öncü rolün 
Abdullah Öcalan’a ait olduğunu belirtiyor. Bu başarı aslında bölgedeki Arap, Türkmen ve Çerkezler gibi diğer 
halkları da sürece dâhil edebilen Suriyeli Kürtlerin olduğu unutmamak gerekir. Rusya’nın ve ABD’nin IŞİD 
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PYD’yi diğer Kürt gruplara göre daha güçlü kılan bileşenlerden biri askeri 

güç olan YPG (Yekineyen Parastına Gel-Halk Savunma Birlikleri) unsuruna 

sahip olmasıdır. PYD/YPG; Afrin, Kobani ve Haseke bölgelerinde oldukça 

etkindir. Suriye’de iç Savaşın başlamasının ardından Kürt meselesinin çözümü 

konusunda Suriye’deki Kürt örgütlenmeleri ile çeşitli gizli görüşmeler 

gerçekleştiren Esad yönetiminin attığı en önemli somut adım, 1962 nüfus 

sayımına göre vatandaşlıktan çıkarılmış olan yaklaşık 50 bin Kürdün 

vatandaşlığının iade edilmesi olmuştur. Ortadoğu, son on yıldır hayatımızın 

merkezinde bulunan konuların başında geliyor. Şu açıktır ki, Kürt sorunu 

çözülmediği müddetçe Ortadoğu’da tüm sorunlar eninde sonunda Kürt 

sorunu haline gelmektedir. 

PYD farklı etnik ve dini kesimleri sürece katarak özerklik tesis etmeye 

koyuldu. Bunu yaparken rakip partileri dışlamak ve gücü tekeline almakla da 

suçlandı. Kürt hareketi, Rojava'da 'demokratik özerklik' uygulamalarının 

yarattığı heyecan ve Selefi cihatçı gruplara karşı direnişin yol açtığı ilgi 

sayesinde uluslararası alanda meşruiyet zemini buldu.  PYD kendi 

özyönetimini korumak için DAEŞ’i yendi. Örgüt kendisinin ABD ile iş birliğini 

askeri bir taktik olarak sunmaya çalışsa da, bu ortaklıktan doğan bağımlılık 

ilişkisini göz ardı edemeyiz, çünkü Rojava’da ABD’nin iki hava ve sekiz askeri 

üssü bulunmaktadır. Bu üsler sayesinde Rojava‘nın güvenliği sağlanmaktadır.  

PYD  eş başkanı Salih Müslüm bir dönem sık sık Ankara ve İstanbul’u 

ziyaret edip devlet ve hükümet yetkilileri ile görüştü.  Kürtlerin Suriye’de bir 

statü elde etmeleri gündeme gelince buna Türkiye  şiddetle karşı çıktı. Türk 

 
tehdidine karşı Kürtleri bölge siyasetine nasıl dahil ettiği, Türkiye’nin Kürt Politikasındaki kırmızı çizgilerinden 
dolayı doğan anlaşmazlıkları PYD/YPJ’nin bertaraf ettiği gerçeği açık açık ortada duruyor. 
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hükümeti PKK-PYD ilişkilerini gerekçe göstererek bunu terörle mücadele 

olarak gösteriyor. Lakin Suriye Kürtleri, PYD’den ibaret değil. ENKS içindeki 

birçok parti PYD’den çok daha eski kuruluşlar ve kitlelerle iyi bağları var.  

Ayrıca PYD de bugüne kadar Türkiye’ye karşı herhangi bir terör eyleminde 

bulunmadı. Kürt meselesinin çözümü artık Türkiye’deki demokrasi güçlerinin, 

güçleri ile doğrudan orantılı bir hale gelmiştir. Yani bu sorun, toplum ne 

kadarını isterse o kadarı ile çözülecektir. Artık arkasına sığınacağımız “öcü ve 

kötü” öteki yok. Türkiye insanı ne kadar demokrat ise bu sorunu da o kadar 

çözecektir. Yol açıktır, gidip gitmemek demokratik güçlerin elindedir. 

 

2. Kurdistana Rojava 

Rusya Suriye’deki Kürt meselesini partiler üstü ve bir millet sorunu olarak 

görüyor. Erdoğan ile Putin arasında Soçi’de gerçekleşen görüşme Kürtler 

açısından aslında  iyi geçti. Çünkü Putin orada iki önemli noktaya dikkat çekti. 

Onlardan biri yabancı bütün güçlerin Suriye’den çıkması gerektiğini söyledi.  

Başka bir değişle Putin açık açık Türkiye’ye ‘Suriye’den çık’ dedi. İkincisi de 

Suriye rejimiyle Kürtler arasında diyaloğun başlaması gerektiği söyledi. Putin, 

burada Erdoğan’ın yanında Kürtlerin Suriye’de bir statü sahibi olmasını 

söylemek istedi, çünkü  ABD de Rusya da Suriye’de Kürt sorunu çözülmeden 

istikrarın gelmeyeceğini görüyorlar. 

Öcalan, Bookchin’in kitaplarını cezaevinde okumaya başladı. Bu Kitaplar, 

Öcalan’ın düşüncelerini ve PKK’nın yaklaşımlarını etkilemeye başladı. 

Suriye’de 2011’de patlak veren iç savaş, kuzeyde yaşayan Kürt grupların 

kendi bölgelerinde etkin olmasını beraberinde getirdi. 22 Nisan 2011 günü 

Öcalan’ın kaleme aldığı bir mektupta  ’’Kürtlere Suriye’de demokratik özerklik 

verilmesi doğrultusunda’’, kendilerinin Esad rejimine destek vereceği 
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belirtilmiştir. 8  Bu desteğin rejime verilmesi ve tarafların bir birleriyle iyi 

ilişkiler kurabilmesi içinde ilk etapta rejim tutuklu bulunan örgüt üyelerini 

serbest bırakmış, ülke dışına kaçmış olan  Salih Müslim’in Suriye’ye geri 

dönüşüne izin vermiştir. Ancak bu tutum ve rejim tarafından verilen tavizler 

devletin siyasi ve ekonomide gücünü sınırlandırmak istediği anlamına 

gelmemektedir.  

Esad yönetimi bu işbirliğini Kürtler içerisinde böl ve yönet politikasını 

uygulayarak, PYD’nin diğer Kürtlere karşı bir denge unsuru  olarak kullanmak 

istemesi arzusunun nedeni olarak sayılabilir. Fakat PYD bu rizikoya düşmemiş 

başarılı diplomasi yaparak silahlı kolu YPG’yi “ABD’nin müttefiki” haline 

getirmiştir. Ayrıca Esad yönetiminden aldığı desteğe ek olarak, dışta da Kuzey 

Suriye’de bir Kürt kuşağının oluşmasına hem ABD’nin hem de Rusya’nın 

destek verdiği görülmektedir. Bu anlamda ABD’nin,  PYD ve YPG’yi terörist 

olarak nitelememesi ve DAEŞ’le mücadelede PYD-YPG’ye önem atfetmesi, 

PYD-YPG’nin sekülerliğini, cinsiyet eşitliğine ve radikal demokrasiye dayalı öz 

yönetim modelini olumlu bulaması bu durumun temel göstergeleridir. 

Murray Bookchin’in tasarımladığı çevre ve demokrasi vizyonu Suriyeli 

Kürtler tarafından yaşama geçirilmiştir.  Dışarıdan bakılınca Suriye’deki Kürt 

deneyimi çekici ve kendine özgü görünüyor. Ancak, mikro düzeyde bir gecede 

düzeltilemeyecek kadar çok eksiklikleri  halen var.  Hukuk, kendi kendini var 

edebilen ya da gücü zatında olan bir şey değildir. Hukuk yoluyla çıkarlarını 

koruyan ve sürdüren bir gücün desteği olmaksızın ortaya çıkamaz ve varlığını 

sürdüremez. Ancak hukukun objektifleşmesine izin vermeyip onu kendi 

çıkarlarını sürdürmek için bir araç konumunda tutan güç de giderek 

 
8  Haber Ay, “Öcalan’dan Esed’e İttifak Mektubu !”, 30.10.2014, 

http://www.haberay.com.tr/ocalandan-esedeittifak-mektubu-386h.htm 
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tahakküme yönelir ve görünür olmaya başlar. Kapitalist toplumda hukuku 

destekleyen güç, iktisadî iktidar olarak karşımıza çıkar. Objektif bir sistem 

olarak hukukun işleyebilmesi, devlet dışı toplumsal güçler tarafından da 

desteklenmesine bağlıdır. 

Kürt gençlerinin büyük destek verdiği, Araplar ile Kürtler arasında aracı 

niteliğindeki, Kürt Gelecek Partisi Başkanı Meşal Tammo Ekim 2011’de evinde 

suikast sonucu öldürülmüştür9. Tammo‘ya düzenlenen suikast nedeniyle bazı 

parti üyeleri PYD’i suçlamışlardır. 10  Bazı olasılıklar dahilinde  meseleyi 

irdelersek. Suriye’de, o dönem Türkiye’nin PYD’yle müzakere yapmasını 

istemeyen ve Türkiye’de şehirlerde Suriye’dekine benzer bir mücadele 

yapılmasını savunan bir kanatın varlığı var. Bu durumda PKK öldürmüş olabilir 

sorusu hatıra geliyor. Fakat aynı zamanda  Kürtleri kanlı çatışmaların içine 

çekmek isteyen bazı kesimler ve El Kaide gibi dinci teröristlerin parmağıda 

hadisede olabilir.  

Tammo’yu Suriye’nin bölünmesini isteyen ve Esad rejiminin yıkılması 

gerektiğine inanan, bölgede barışı istemeyen güçler de öldürmüş olabilir11. 

 
9 http://www.gazetevatan.com/suriyeli-kurt-lider--suikasti-kimin-isi--404493-dunya/ , Evinde silahlı saldırı 
sonucu öldürülen Suriyeli muhalif Kürt lider Meşal Tammo 1958 yılında Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı, 
Suriye sınırında olan Şenyurt (diğer adıyla Derbesiye) kasabasında doğdu. Tammo Liberal Kurdish Future 
Movement’ın (Liberal Kürt Geleceği Hareketi kurucularındandı. Hareket Merkezi hükümet tarafından 
tanınmıyordu. Tammo aylardır Suriye’de cereyan eden olaylarda Suriye Baharı’nın Kürtler adına 
sözcülüğünü de üstlenmişti. Tammo daha önce verdiği demeçlerde Esad rejiminin barışçıl ve demokratik 
yollardan devrilmesi gerektiğini söylemiş, Kürtlerin bağımsızlık ve ayrılıkçılık değil demokratik haklarının 
peşinde olduğunu dile getirmişti. Bu açıdan Tammo, barışçıl ve demokratik söylemiyle ön plana çıkmıştı. 
2009 Mayıs’ında “İç savaşı körüklemek ve mezhep kavgalarını amaçlamak” ve “Hükümete karşı komplo 
organize etmek” suçlarından dolayı 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Tammo Haziran 2011’de serbest 
bırakılmıştı. Geçtiğimiz ayda Meşal Tammo’ya bir suikast girişiminde bulunulmuştu ancak Tammo bu suikast 
girişiminden kurtulmayı başarmıştı. Tammo geçtiğimiz ay Suriye’deki Kürtler arasındaki husumetlerin 
sonlandırılması ve Kürtlere kurulacak olan yeni sistemde mutlaka Anayasal anlamda yer verilmesi gerektiğini 
söylemişti. Öldürülmeden önce Suriye’nin Kamışlı kasabasında ikamet eden Meşal Tammo evli ve 6 çocuk 
sahibiydi. Meşal Tammo Tüm Suriye’de aynı zamanda 20 yıldan fazla Suriye Kürt Popüler Birlik Partisi’nin 
liderliğini yapmış ve tüm toplumda saygınlığı olan bir lider olarak biliniyordu. 
10 Thomas Schmidinger, Suriye Kürdistan’ında Savaş ve Devrim Rojava’dan Sesler ve Analizler, (çev.) Sevinç 
Altınçekiç, İstanbul: Yordam Kitap, 2015, sf. 108 
11 Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim de, “Meşal Tammo dış müdahaleyi reddettiği için silahlı gruplar 
tarafından öldürüldü. Bu insanlar öldürülerek bölgede fitne tohumları ekilmeye çalışılıyor” ifadesini kullandı. 

http://www.gazetevatan.com/suriyeli-kurt-lider--suikasti-kimin-isi--404493-dunya/
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Rejim onu öldürmüş olamaz. Çünkü istikrar isteyen ve Çin ile Rusya’nın 

desteğini alan Esad bu karmaşaya izin vermez. Fakat  aynı zaman süreci 

içerisinde PKK her ne kadar Suriye’deki iç savaşta DAEŞ  ve diğer İslami terör 

gruplarına karşı öz savunma yaptığını iddia etse de Esad rejimine verdiği 

desteğin devamı olarak hadise yorumlanabilir. İç savaşın başlamasını 

müteakip, Rejim’in bölgeden askeri mühimmat ve teçhizatı bırakarak 

kontrollü biçimde geri çekilmesi, PYD-YPG ve Rejim arasındaki ticari ilişkiler, 

Kuzey Suriye’de oluşan tablonun üstü kapalı bir uzlaşı ürünü olduğunu‘ da  

göstermektedir.  

“Kurdistana Rojava”  “Batı Kürdistan” anlamına gelmektedir. “Batı 

Kürdistan”  Suriye’de ağırlıklı olarak Kürt nüfustan oluşan bölgelere tekabül 

etmektedir. Kısacası Rojava; Dêrik'ten Efrîn'e kadar yaklaşık 700 kilometrelik 

Kuzey Kürdistan'ın hemen öte tarafında Çizire , Kobanê ve Efrîn  

bölgelerinden oluşan coğrafyadır. PYD, 19 Temmuz 2012 tarihinde bölgede 

devrim yaparak yönetime el koyduğunu ilan etmiştir.  Günümüzde bu siyasi 

gelişmeye “Rojava Devrimi” denilmektedir.  

Başkan Trump 'un Suriye'nin kuzeyinde "güvenli bölge kurulsun" 

açıklamasının mesajı Ortadoğu’da ABD'nin de güvendiği bir Kürt devletinin 

kurulmasının gerekli olduğu, bu nedenle tüm Dünya ülkelerinin Kürtlerin 

Devlet olmasını kabullenmesi gerekir anlamındadır. Zaten Washington 15 

yıldan beridir Türkiye'yi stratejik müttefik olarak görmüyor, Türkiye’yle 

sadece taktik bazında diplomatik görüşmeler yapıyor. Amerika artık 

Türkiye'nin yanında pozisyon almıyor, bilakis Ortadoğu’da Kürtlerin lehine 

tavır aldı ve yakında bir Kürt devletini kuracak. Suriye ve Irak Kürt bölgelerinin 

birleştirilerek bu coğrafya üzerinde Akdeniz’e acılan bir koridor 
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doğrultusunda bağımsız bir Kürt devletinin kurulması, Türkiye'nin toprak 

bütünlüğü için bir tehdit değildir. Türkiye’nin daha şimdiden Kürtlerle olan 

bazı meselelerini çözmesi iyi olur. 

ABD diplomaside NATO üyesi olan Türkiye’nin Ortadoğu'daki stratejik 

önemini bildiğinden Türkiye'yi kaybetmekte istemiyor. Fakat Suriye ve Irak 

Kürt bölgelerinin birleştirilerek Akdeniz’e açılabilen bir Kürt devleti 

kurulmasından yana. Araplar ve tüm Dünya buna tam destek veriyor. Bu 

bağlamda ABD'nin günümüzdeki amacı her ne olursa olsun Türkiye'nin 

Suriye'nin Kürt bölgelerine bundan sonra operasyon düzenlemesini önlemek 

ve akabinde bu coğrafya üzerinde bir Kürt devletinin kurulmasını sağlayarak 

bu bölgenin Irak ve Suriye'den ayrılması planıdır.  

Erbil’in bölgede ve uluslararası düzlemdeki etkisinin farkında olan örgüt, 

Barzani’nin müdahalesiyle yerel siyasi rakiplerini de iktidar sürecine 

katacağını vaat etmiş; bu vaat Erbil Sözleşmesi olarak resmiyet kazanmış 

ancak aradan geçen uzun zamana rağmen yerine getirilmemiştir. Yüksek Kürt 

Konseyi (DBK) gibi ortak idari organlar her ne kadar Erbil Sözleşmesine işlerlik 

kazandırmak üzere oluşturulmuşsa da süreç içerisinde bunların göstermelik 

birer oyalama aracı olduğu anlaşılmış ve PYD’deye rakip yerel siyasi 

oluşumların ana unsuru olan el-Parti, Azadî ve Pêşverû partileri aralarında 

birleşerek yeni bir siyasal blok oluşturmuşlardır. PYD, Barzani’nin 

silahlandırmak istediği bu rakip siyasal bloğu potansiyel tehdit konseptine 

oturtarak pasifize etmeye dönük siyaset icra etmiştir.  

Bölgede ortada yüz yıldır duran bir Kürt meselesi var. “Kürtlerle Suriyeliler  

aynı ülkede yaşıyorlar ama aynı haklara sahip değiller.” Kürt halkının 

horlanmışlığı, ezilmişliği, kimliğinin kabulü isteği, kendi kendini idare arzusu 

etrafındaki gelişme ve tartışmalar, yaklaşık 10 Agustus 1920 tarihinden beri 
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dünya gündeminin baş sorunlarından biri olmakta devam ediyor.   Suriye’de 

2011 yılında “Arap Baharı” adı altında başlayan iç savaş, Irak’taki istikrarsızlık, 

IŞİD (Irak-Şam İslam Devleti-DAEŞ) gibi radikal terörist unsurları ortaya 

çıkarmıştır. Günümüzde ise halen Ortadoğu’da acı çatışmaların olduğu hatta 

bazı sistemlerin birbirini yıkmaya çalıştığı bir dönem yaşanıyor. Doğal olarak 

bu gelişmelerden Kürt halkı etkileniyor ve her parçada takriben bir asırdır 

özgürlük mücadelesi veriyor. Kararlı bir duruş gösteriyor. Dolayısıyla ulusal 

bir görüşme yapıp, ortak bir strateji belirlenmesi ve Kürt halkının talepleri 

doğrultusunda ortak bir siyasetin yürütülmesi Kürtler açısından hayati değer 

taşımaktadır. Kürtlerin ortak bir strateji etrafında birleşmesi artık mecburidir, 

çünkü birlikten kuvvet doğar.   

Rojava'da, Bakur'da veya Rojhilat’ta olsun, günümüzde Kürtler sadece 

Kürt halkının özgürlük mücadelesini vermiyor, bilakis diğer halkların da 

özgürleşmesi için mücadele veriyorlar. 21. yüzyıl Kürtlerin özgürlük yüzyılı 

olacak.   Gelişmeler 2025 yılından itibaren parçanın birleşebileceği bağımsız 

bir Kürt devletinin Ortadoğu’da kurulacağına işaret ediyor,  çünkü Kürtler 

özgürleşmeden Ortadoğu'nun özgürleşmeyeceği belli.       Suriye’deki ve 

özellikle Orta Doğu’daki gelişimeler Kürt Halkı’nın lehine gelişiyor. Bu arada 

belirtmekte yarar var; PYD silahlı ve siyasi örgütlenmesini geliştirdi. Dr. Esad 

taraftarları ile çatışmaktan tam anlamı ile kaçındı.  Suriye’de halen iç savaşın 

birinci aşaması devam ederken, itina ile etki alanını özellikle güneyde bilhassa 

de Cezire’den batıya doğru genişletti.   

 

3. Davutoğlu’nun Suriye politikası 

Davutoğlu dış politikada Ağustos 2011’den itibaren Suriye’de Esad 

rejimini yıkmak adına Suriye’nin dörde parçalanmasına gidecek bir süreci 
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ısrarla tetiklemeye devam etti.  İşte dışişlerinin bu hatalı Suriye politikası kısa 

bir süre içerisinde iflas etti. Bu nedenden dolayı olacak ki Davutoğlu’nun 

ağzından bir ara şu sözler çıktı: “Birtakım kötü görüntüler, bazı grupların din 

adamı öldürmesi, adam kaçırmaları Suriye’deki haklı davaya, devrime en 

büyük zararı, rejim kadar bu gruplar veriyor. Bu tür davranışları Suriye 

devrimine ihanet olarak görüyorum. Suriye’deki haklı talepleri gölgeleyen bir 

tutum olarak görüyorum. Dolayısıyla Türkiye’nin radikal gruplara destek 

olduğu gibi bir görüntü verilmesi kesinlikle doğru değil. Ama meşru Suriye 

muhalefetine her zaman destek verdik, bu desteği de sürdürüyoruz.”  Dışişleri 

Bakanı’nın ağzından çıkan bu açıklama ‘radikal İslamcı grupları’ ilk elden 

telaffuz etmese bile, yine de ima etmiş olduğu için bir ‘ilk’ ve ‘olumlu’ bir 

beyanat. Bununla beraber aynı zamanda, ‘yetersiz’ ve hatta bir nebze 

‘sorunlu’ bir açıklama.     

Diğer taraftan dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun ağzından 

çıkan şu sözlerde tartışılmalıdır.  “Suriye’de Kürtlerden temelde beklentimiz 

üç şey var” diyor; “Bir; rejimle işbirliği yapmamaları… Rejimin onları 

kullanmaması lazım.  Suriye muhalefetinin içinde şüphe bırakmayacak 

şekilde yer almaları lazım.’’ Davutoğlu’nun Dışişleri bakanı olarak yapmış 

olduğu bu açıklaması,  tesirsiz, sönük’ bir beyanat.  Eğer Türkiye, PYD ile 

zamanında  diplomatik ilişki kurmuş olsaydı, Suriye Kürtlerinin haklarını en 

azından insani etapta savunsaydı, böyle bir ihtimal kendiliğinden ortadan 

kalkardı.   

PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat) Eş Başkanı Salih Muslim'in, Erbil-

İstanbul seferi yapan   Atlasjet'e ait bir uçakla Türkiye'ye çeşitli temaslarda 

bulunmak için  beraberindeki bir heyetle birlikte 24.7.2013 tarihinde akşam 

saat 16:30 geldi.  O gün ben Salih beyin  dışişleri bakanlığı yetkililerini ikna 
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eder, dışişleri Suriye Kürtleriyle ilgili düşüncelerini değiştireceği 

kanaatindeydim. Ortadoğu'daki gelişmeler Kürt meselesinin yeni bir bakışa 

ihtiyacı olduğunu gösteriyordu. Doğrudan doğruya PYD ile diplomatik ilişki 

kurmak, halklarımızın ve diş işleri bakanlığının Ortadoğu politikasında 

hayrınadır, düşüncesindeydim. Bunu 13 Temmuz 2013 tarihli Roşava ve 

Kürtlerin Birliği başlıklı makalemde dile getirmiştim.   

  Eğer Fırat’ın doğusuna Türkiye askeri bir operasyon düzenlerse, 

Amerika’nın Vietnam’da yaşadıklarını Türkiye Suriye’de yaşayabilir. Suriye 

Türkiye’nin Vietnam’ı olabilir. Açıkçası Türkiye Suriye’de bir batağa 

saplanabilir endişesindeyim. Dolayısıyla operasyon düzenlemekten vazgeçin. 

Artık ok yaydan çıktı çıkacak durumdadır. Bu savaş sanırım çok alana 

sıçrayacak. Türkiye'deki Kürtler olaya dahil olursa sonuç çok kötü olacak. 

Yapılması düşünülen operasyon siyasi olarak Kürtlerle daha fazla gerilime 

neden olur ve çatışmalar kontrol edilemez bir hale gelir. Türkiye, Amerika’nın 

Vietnam’da olduğu gibi Suriye’de bir bataklık içine girebilir. Rusya, İsrail ve 

İran nasıl bir tavır alacaklar, belli değil. Türkiye bölgede tek başına 

davranamıyor, davranamaz da, çünkü Ortadoğu'da veya bölgede tek aktör 

değil. Emperyalistler ve Sosyal emperyalistler ülkedeki diğer meseleleri 

kaşıyarak, ülkeyi bir iç savaşa sokmaya çalışabilirler. Vazgeçin bu 

operasyondan.     

Suriye'nin kuzeyindeki tüm sorunların diyalog yoluyla çözülmesi 

gerekir. Başka alternatif yoktur.  Ayrıca tarihi gelişmeleri göz ardı edemeyiz. 

Hepimizin bildiği gibi Osmanlı imparatorluğunun yıkılışı ile birlikte o dönem 

meydana gelen uluslaşma sürecinde yirmi iki milyon karelik coğrafya 

üzerinde altmış dört ayrı devlet kuruldu. Tüm bunları hazmeden 

yöneticilerimiz, kurulan, kurulacak olan ve hatta ilerde kurulabilme ihtimali 
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olan iki küçük Kürd devletçiğine karşı durmadan 

teyakkuzda. Halbuki Birleşmiş Milletler Uluslararası Medeni ve Siyasi 

Haklar Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler Uluslararası İktisadi, Sosyal ve 

Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin (İkiz Yasaların) ortak birinci maddesinin 

birinci fıkrasına göre; “Bütün halklar kendi kaderini tayin etme hakkına 

sahiptir. Bu hak uyarınca bütün halklar, kendi siyasal statülerini özgürce 

belirlerler ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini özgürce 

gerçekleştirirler”. Türkiye Cumhuriyeti, İkiz Yasaları 15.08.2000 tarihinde 

imzalamış ve 04.06.2003 tarihinde yürürlüğe koymuştur. 

 Bu hakkı Kürde  reva görmeyen ve  kürdü düşman gören anlayıştan 

vazgeçmeliyiz.  Herhangi bir milletin kendi geleceğini belirleme hakkı 

yalnızca o ulusun kendisine aittir; kimse o ulusun hayatına zorla müdahale 

etme, okullarını ve diğer kurumlarını yok etme, gelenek ve göreneklerine 

saldırma, dilini baskı altına alma ve özgürlüklerini kısıtlama hakkına sahip 

değildir. Bu teori Kürt milleti içinde geçerlidir. Dolayısıyla hep 

ülkemizin  beka sorunu olduğunu ileri sürerek  tehditler savurmaktansa 

Osmanlının mirasından atmış dört ayrı devletin kurulduğu ve her ulusun 

kendi kaderini tayin hakkının olduğu yerkürede yaşayan Kürtler de bu haktan 

yararlanabilmelidirler.  

Türkiye Cumhuriyeti hem bölgesinde hem dünyada saygınlığı olan 

güçlü bir devlettir. Ordusu var, kurumları var, üniversiteleri var. Her şeye 

rağmen bölgesinin en dinamik en canlı ülkesidir. Türkiye’nin bir beka sorunu 

‘da yoktur. 

Kardeşlik masalları İle Kürde aba altından durmadan sopa göstermek 

doğru bir siyasi metot değildir. Kürdü geldiği cehennemden daha öte bir şey 

ile tehdit etmek akıllıca değildir. Kürtlerin yaşadıkları cehennemden daha 
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ötesi yok, bunu savaş naraları atanlar savaşı oyun sayanların anlayacağını pek 

sanmıyorum. Hayatları boyunca savaş görmemiş, bir savaş coğrafyasında on 

dakika zaman bile geçirmemiş ve savaşın yarattığı yıkımları ve yok ettiği 

hayatları, geride kalan hikayeleri empati ile göremeyen geri zekâlılara 

anlatmak mümkün değil. 

Hemen hemen tüm batı basını Türkiye’ye Suriye’nin kuzeyine 

operasyon düzenlemesine izin vermenin, ABD Başkanı Donald Trump’ın 

Ortadoğu politikasındaki en ağır hatası olabileceğini belirtiyor. Zira Kürtler, 

DAEŞ in kurduğu sözde İslam Devleti’ne karşı verilen savaşta ABD'nin en 

güvenilir müttefikiydiler. Dinci Terörist DAEŞ‘i bölgeden bertaraf etmek için 

hiç kimse Kürtler kadar mücadele etmedi. Kimse onlar kadar kayıp yaşamadı. 

Ve her şeye rağmen büyük güç oyununda, yeniden, Kürtler ortada yalnız 

bırakıldılar. 

 Başkan Trump Suriye’yi başkalarına bırakmak istediği mealindeki 

söylemlerini Türkiye bunu askeri müdahale için yeşil ışık olarak yorumladı. 

Kürtler, ABD'nin kendi yanlarında olduğunu sanıyorlardı, fakat yanıldıklarını 

anladılar. Başkan Trump, bu metoduyla ABD'nin müttefiklerine çok kötü bir 

örnek oldu. Buna nazaran  bölgede Kürtler, kendilerinden daha güçlü olan bir 

rakiple savaşmak için emperyalistler tarafından yönlendirilmeye çalışılıyorlar. 

ABD'nin gerilim tırmanmasına izin vermesi, birbirinin dengi olmayan iki 

müttefiki arasında denge bulma girişimlerinin başarısız olduğu anlamına 

geliyor. Bir tarafta Suriyeli Kürtler, diğer tarafta PKK gerillaları ile bağlantısı 

olan devlet benzeri bir yapının kurulmasından endişelenen NATO müttefiki 

Türkiye’yle biraz beceriyle dengenin kurulması sağlanabilirdi fakat ABD bunu 

sağlayamadı. 
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Bir ara Washington Türkiye'nin endişelerini giderebilmek için Türklerle 

birlikte hareket etmeye çalışıyordu. Bu bağlamda kısa bir zaman önce 

Amerikan ve Türk birlikleri Suriye'nin kuzeyinde ortak devriye faaliyeti 

gerçekleştirmişilerdi. Suriye Demokratik Güçleri bu devriye faaliyetine 

müdahale etmemiş ayrıca sınır bölgesinden birliklerini ve ağır silahlarını geri 

çekerek iyi niyetli olduklarını göstermiştiler. Bu ödünleri vermiş 

olmalarına  rağmen Amerikalılar tarafından ihanete uğramış olmaları 

Kürtleri tüm Ortadoğu’da kızdırdı, hemen hemen Kürt aydınlarının 

çoğunluğu  Türkiye’yi ve ABD’yi sert dille eleştiriyorlar. 

Amerika Kürtleri terk etti. Bunun üzerine, Trump elbette Twitter'de, 

Amerikalıların sadece kendi menfaatlerine uygun olduğu yerlerde ve 

kazanmak için savaşacaklarını açıkladı.  Dünyanın en önemli politikacısının bu 

tarz bir düşünme ve hareket etme tarzı şimdi Kürtleri vurdu. Kürtler, Başkan 

Trump'un sene başında Türkiye'nin Kürtleri öldürmesine göz yummayacağına 

yönelik açıklaması nedeniyle şimdi daha da öfkelenebilirler ve öfkeliler. (…) 

Trump aynı şekilde Avrupalı müttefiklerini de yarı yolda bırakabilir mi? Çok 

övdüğü ve vize yükümlülüğünden muaf tuttuğu ve her zaman örnek olarak 

gösterdiği Polonya'yı mesela? Kürtler, İslam Devleti'ne karşı savaş uğruna 

feda edilenlerin sadece bir örneği. Amerikalılar tarafından yüzüstü bırakılma 

korkusu peşimizi bırakmayacak. 

4. İhanet 

ABD Kuzey Suriye konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile gizlice anlaşarak 
PYD’yi Işid ile mücadele bahanesi ile Rakka’ya ve Suriye’nin içlerine çekti.Suriye’nin 
kuzeyindeki Kürt kantonlarını korumasız bırakarak Türkiye’nin Afrin’den başlattığı 
operasyonun zeminini hazırlamış oldu. 
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Donald Trump’un Kürt müttefiklerine yönelik davranışını tarif etmek için 

başka bir kelime yok. ABD Başkanı Trump Kürtleri Suriye’de dinci terörist 

DAEŞ‘e karşı piyade eri olarak kullandı ve şimdi kaderleriyle baş başa 

bıraktı. Kürtler DAİŞ'e karşı mücadelede ABD emperyalizminin yetenekli 

askerleriydiler, ama şimdi ABD tarafından arkadan hançerlendiler, 

çünkü   emperyalistlerin  malına, gücüne güvenip iş yapmaya kalkışılmaz. 

1. Hayır diyebilmek. 

2. İstediğini çekinmeden ifade edebilmek 

3. Şartlar ne olursa olsun pes etmemek 

4.  Olumsuz eleştirilere açık olmak 

5.  Gerektiğinde vazgeçebilmek 

6. Yalnızlıktan korkmamak 

7. Kendi hatalarıyla yüzleşebilmek Kürt siyasilerin özelliği olabilmelidir.  

 
2011 yılında başlayan iç savaşa kadar Suriye’de Kürtlerin siyasal ve toplumsal 

konumunu belirleyen temel faktörün izlenen ayrımcı ve dışlayıcı devlet 

politikaları olduğunu söylemek doğrudur. Kürtlerin bölgesel siyasette bir güç 

olarak uzun vadeli başarısı, çeşitli Kürt siyasi hareketleri (çatı örgütlerinin) 

arasındaki işbirliği ilişkileri kurma becerilerine bağlı olacaktır. Suriye'deki Kürt 

siyaseti, PYD ile ENKS arasındaki derin çatlaklar ve rekabetlerle şekillenirken, 

işbirliği yapma ihtiyacı ise bu beklentileri kısmen de olsa yerine getirecektir. 
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VI. SONUÇ 

I.  

Kürt sorununun temelleri 19. Yüzyıl ortalarına değin götürülebilir. 

Kürtlerin üzerinde yaşamış olduğu gerilimli coğrafya farklı Ortadoğu modern-

ulus devletlerinde pek çok kurum ve siyasi parti tarafından legal ve illegal 

oluşumlarla günümüze kadar önemini artırmıştır. Kürtleri yalnızca kültürel 

değil aynı zamanda siyasal bir toplum olarak bugüne taşıyan Kürt milliyetçiliği, 

temelde Kürdistan’ı dört parçaya bölen ulus-devletlerin bir ürünüdür. 

Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli sorunu, dün de bugün de Kürt 

sorunudur. PKK Kürt sorununun sonuçlarından biridir.  

Türkiye 24.06. 2018 den itibaren Başkanlık sistemiyle yönetilmeye başladı. 

Dolayısıyla büyük kentler yeniden yapılandırılmalı. Kalabalıklaşan 

metropoller artık klasik idarelerle yönetilemez. Büyük şehir belediyeleri 

birleştirilerek dokuz Bölge belediye başkanlığı kurulmalı. Örneğin dünyanın 

en güçlü ekonomisine sahip olan Çin'de, 23 eyalet, 5 özerk bölge ile 2 özel 

statülü il bulunuyor. Büyükşehirler artık merkezi idarelerle yarışan mega 

projeler geliştiriyorlar. Dolayısıyla ülkemizdede şehir yönetiminin başkanlık 

sistemine uyumlu hale getirilmesi için modern düzenlemeler yapılmalı. 

Sorunun çözümü, Kürt halkının temel haklarının sağlanmasıyla mümkündür. 

Bu nedenle Türkiye yeni anayasa ile  tam Başkanlık sistemiyle yönetilen 

federal bir sistemi benimsemeli, çıkarları doğrultusunda ulusal kararlar 

almalı. Türkiye’de yaşayan herkesin eşit siyasal, sosyal ve kültürel haklar 

temelinde gönüllü bir birlikteliğini esas alan yeni bir hukuk devleti 

anlayışını ön plana çıkartmalıdır. 
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Bu bağlamda daha önce Kürtçe olan, sonradan Türkçeleştirilen köy, 

kasaba ve kent adları, tekrar Kürtçe olarak düzeltilmeli. Kürt 

vatandaşlarımızın nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturduğu şehirlerde  

İlkokul, Ortaokul ve Lise’de, Türkçe ile birlikte, zorunlu Kürtçe dersleri 

verilmeli.  

Kürt vatandaşlarımızın nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturduğu illerdeki 

üniversitelerde Kürt Dili ve Edebiyatı, Kürt Kültürü ve Tarihi bölümlerinin 

açılmalı. Kürtçe televizyon, gazete, dergi, kitap vs. yayını konusundaki 

eksiklikler ve aksaklıklar derhal giderilmeli. Kürtlere anadilde eğitim hakkı 

tanınmalı.  

Kürt nüfusunun büyük çoğunluğunun oluşturduğu illerde İlkokul, Ortaokul, 

Lise ve Üniversite’de, Kürtçe bilimsel bir dil haline getirilmeli. Ülkemizin resmi 

dili olan Türkçenin yanında Kürtçe ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli.  

Eğitim Kürtlerin çoğunlukta yaşadıkları şehirlerde Kürtçe yapılmalı, zorunlu 

olması koşuluyla, seçmeli olarak, bilim, sanat ve felsefe alanındaki derslerin 

Türkçe de alınabilmesi de mümkün olmalıdır. 

 

II.  

27 Aralık 1924 günü Şeyh Said beraberindeki dostlarıyla birlikte Hınıs‘tan 

yola çıkarak Şuşar‘a doğru hareket etti, çeşitli köylerde dini vaizler verdi, 

halkın sorunlarını dinledi, halkla sohbet etti. Tekman’ın Hırbe Xello (Erence)  

köyünde ikamet eden  dedem  Molla Ömer’i (Seydayî drêj‘î) de yanına alarak  

6 Ocak 1925 günü Şuşar  mıntıkasında bulunan Kırkan köyünde konuyla ilgili 

ilk siyasi istişare toplantısını düzenledi.  O gün bugündür ülkemizde oluk oluk 

kan akıyor. Siyasiler  ve Hükümet, acilen  sorununun  üzerine 

yoğunlaşmalıdır. Ülkemizde akan kanın bir an önce durdurulması 
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gerekmektedir. İlk etapta şiddetin durması için, genel af çıkarılmalı. Bu Affın 

bir yönü hukuki , diğer yönü ise  siyasi olmalıdır. Kürtlere anayasal güvence 

verilmeli. Tam Başkanlık sistemine geçilerek ülke federalizmle idare edilmeli.  

29 Ekim 1923 den beri Türkiye’nin bir Kürt meselesi hep var olageldi. İlk 

önce, ağırlıklı olarak entegrasyon ve geri kalmışlık kaygılarıyla ele alınan bu 

sorun, 1980’lerden itibaren, PKK’nın ortaya çıkmasıyla bir güvenlik sorunu 

olarak ele alınmaya başlanmıştır. Böylece PKK, Kürt sorununun karmaşık 

dinamiklerini unutturan bir işlev görmüş ve maalesef, Türkiye’de ayrımcılığın, 

asimilasyonun, modernleşmenin ve merkezileşmenin, etnik bir Kürt kimliği 

oluşumunda (Kirişç-Winrow, 2002: 27-30) olan etkililiğini kullanma şansına 

sahip olmuştur. Siyasi hırsları, sistem kavgalarını bırakıp kafa kafaya vererek 

düşünmek zorundayız; bundan büyük sorunumuz olamaz. 

 

III.  

Terörün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 3713 sayılı Terörle Mücadele 

Kanunu’ndaki tanımı1 ise şöyle: ’’Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, 

 
1 Uluslararası bazda Terör tanımıyla ilgili daha fazla bilgi için bknz: Alex P Schmid, “The Response Problem 
as a Definition Problem”, Terrorism and Political Violence 4, no. 4 (1992): 7-13, https://doi. 
org/10.1080/09546559208427172; Walter Laqueur, History of Terrorism, 3rd ed. (New Brunswick, New 
Jersey: Rutgers-The State University Press, 2002); Paul Wilkinson ve A.M. Stewart, ed., Contemporary 
Research on Terrorism (Aberdeen, UK:University of Aberdeen Press, 1987); Paul Wilkinson, Terrorism versus 
Democracy: The Liberal State Response, 2nd ed. (New York: Routledge Press, Taylor&Francis Group, 2006); 
Yonah Alexander, “Terrorism in the Twenty-First Century: Threats and Responses”, DePaul Bus. L.J. 12 
(1999); Yonah Alexander, ed., Introduction, Combating Terrorism: Strategies of Ten Countries (Michigan: 
The University of Michigan Press, 2002); Todd Sandler, “Collective Action and Transnational Terrorism”, The 
World Economy 26, no.6 (June 2003): 779-802 Martha Crenshaw, “The Cause of Terrorism”, Comparative 
Politics 13, no. 4 (July 1981): 379-399; Martha Crenshaw, “Theories of Terrorism: Instrumental and 
Organizational Approaches”, Journal of Strategic Studies 10, no.4 (1987): 13-31; Siaw K. Then ve Martin 
Loosemore, “Terrorism Preventions, Preparedness and Response in Built Facilities”, Facilities 24, Issue 5/6 
(2006): 157-176; Sulhi Dönmezer, “Her Yönüyle Tedhiş”, Son Havadis, 10 Kasım 1977; Doğu Ergil, Türkiye’de 
Terör ve Şiddet (Ankara: Turhan Kitabevi, 1980); Şükrü Alpaslan, Hukuk ve Kriminoloji Açısından Tedhişçilik 
(İstanbul: Teknik Yayınlar, Venüs Ofset Matbaacılık, 1983); İhsan Bal, “Terör nedir? Neden Terörist Olunur?”, 
Terörizm: Terör, Terörizm ve Küresel Terörle Mücadelede Ulusal ve Bölgesel Deneyimler, der. İhsan Bal 
(Ankara: USAK Yayınları, 2006) 
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korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, 

Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, 

ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye 

düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele 

geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, 

kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi 

veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.’’ 

Hukuki ve siyasi gerçekler karşısında self-determinasyon ilkesi, 

uluslararası hukukun genel bir ilkesi olarak kabul edilmektedir. Akar suyun 

önüne ne kadar set çekilirse çekilsin su mutlaka yatağını bulacaktır. Bu 

bağlamda 25.9.2017 tarihli Referandumun sonuçları Güney Kürdistan‘ın 

bağımsızlığının tapusudur. Kürdistan parlamentosu bir yolunu bulup karar 

almalı ve referandumun sonuçlarını BM'lere taşımalıdır. Bağımsızlık güney 

Kürtlerinin en tabii hakkıdır ve evrensel hukuka da uygundur.  

 

IV.  

Başkan Trump 'un Suriye'nin kuzeyinde "güvenli bölge kurulsun" 

açıklamasının mesajı şudur. Ortadoğu’da ABD'nin de güvendiği bir Kürt 

devletinin kurulmasının gerekli olduğu, bu nedenle tüm Dünya ülkelerinin 

Kürtlerin Devlet olmasını kabullenmesi gerekir anlamındadır. Washington 15 

yıldan beridir Türkiye'yi stratejik müttefik olarak görmüyor, Türkiye’yle 

sadece taktik bazında diplomatik görüşmeler yapıyor.  
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V.  

Davutoğlu dış politikada Ağustos 2011’den itibaren Suriye’de Esad 

rejimini yıkmak adına Suriye’nin dörde parçalanmasına gidecek bir süreci 

ısrarla tetiklemeye devam etti.  İşte dışişlerinin bu hatalı Suriye politikası kısa 

bir süre içerisinde iflas etti.  

Suriye politikamız, Türk dışişleri tarihinin en kötü, yanlış, strateji yoksunu 

ve çaresiz politikasıdır. Suriye politikamız baştan beri yanlıştı. Şimdi “Suriye 

politikamız meğerse yanlışmış” demek iş değil! Bunu zamanında testi 

kırılmadan iktidara rağmen söylemek adamlıktı! Ben zamanında en başında 

söyledim yazdım ve anlattım. Çatışma ve ayrımcılıkların nedenini ideoloji, din 

ve mezhep gibi şeylere mal ederek asıl nedeni görmezden gelmeye devam 

edip duruyoruz. Oysa Dünya üzerindeki bütün yıkımların asıl nedeni; “İnsanın 

İçindeki Kendinden Menkul Yıkıcılığıdır. Uluslar arası ilişkiler bazında 

Türkiye’nin siyasi, diplomatik ve askeri imkanlarıyla tüm meselelerin 

üstesinden gelebilecek güce, dirayete ve kararlılığa sahip olduğunu belirtmek 

her ne kadar ülkemiz acısından diş ve iç siyasette doğru olarak görülse bile, 

batılı ülkeler bu açıklamalarımızı bir ajitasyon olarak irdeliyorlar. Gömleğin ilk 

düğmesi yanlış iliklenmiş ise diğerleri de yanlış iliklenmiş demektir.  

Türkiye'nin Suriye politikası ile ilgili verdiği ilk karar sonrasında her şey 

yanlış gidiyor. Ortadoğu'da diş politikada ülkenin başarılı olabilmesi için, 

herkes öncelikle iç ve diş siyasette yanlış yapabileceğini, yanlış yaptığını kabul 

etmeli veya edebilmeli. Kimsenin sözü tabiat kanunu gibiymişçesine kutsal 

sayılamaz. Geçmişte Osmanlı İmparatorluğu’nun Arap dünyası üzerinde 

kurduğu ve uzun zaman sürdürdüğü hakimiyetin bıraktığı tarihi izler, 

Araplar’ın Türkiye algısını olumsuz etkilemeye halen devam ediyor. Türkiye 

Suriye politikasını artık düzeltmelidir. 
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VI.  

Siyasi hadiselerin gelişini net görmek lazım. Bu bağlamda belirtmek 

gerekir ki siyasi bir hareket hedeflerine yaklaştığında veya ulaştığında 

başarısına tüm destekçileri ortak olur. PYD ABD’nin emriyle sadece dinci 

terörle savaşmak için silahlanmadı. Silahlanma sürecini başlatan esas unsur, 

özyönetime duyulan arzudur. Diğer organizasyonlar ve örgütler kan 

kaybederken, PYD hızla çekim merkezi konumuna ulaştı 2 . Askeri alanda 

organize edilen birlikler ve kadınlardan müteşekkil silahlı güçler bir yandan 

düzeni sağlarken diğer yandan Suriye yönetimini devirmeye yönelik çok 

boyutlu savaşı kendi şehirlerinden uzak tutmaya çalıştı. PYD’nin Rojava 3 

merkezli siyaseti ve yöneticilerinin halkla, ABD, AB ve Rusya gibi ülkelerle  iyi 

ilişkileri onların bu başarılarında önemli rol oynadı.  

ABD hükümeti, terörizme karşı savaşta ve bölgesel istikrarın 

artırılmasında Türkiye ile yakın çalışmaktadır. PKK, Yabancı Terör Örgütleri 

listesinde yer alan bir örgüttür ve Öcalan, PKK ile bağlantılı faaliyetleri 

yüzünden Türkiye’de hapiste bulunmaktadır. Bu vesileyle belirtmekte fayda 

var, global dünyada terör konusu her devletin güvenliği için önem arz 

etmektedir. Dünyanın birçok bölgesinde bir devlet için sorun teşkil eden 

terörle ilgili bir konu diğer bir devlet tarafından araçsallaştırılıp 

kullanılabilmektedir. Bu durum terörün uluslararası arenada ortak tanımının 

 
2  KBY, Türkiye ile olan ilişkisini korumak için dikkatli davranırken Suriye'nin Kürt bölgelerindeki 
gelişmelerden etkilenmekte ve dolayısıyla, KBY-Türkiye ilişkisi KBY‟nin PYD ile işbirliği kabiliyeti üzerinde 
önemli kısıtlamalar getirmektedir. 

3 Suriye Kürdistanı" (Kürtçe: Kurdistana Sûriyê), bazılarının Suriye'nin kuzey ve doğu bölgelerinde yaşayan 
Kürt bölgelerini tanımlamak için kullandıkları resmi olmayan bir adlandırma,  Morris, Loveday (9 Ağustos 
2012). "Syrian President Bashar al-Assad accused of arming Kurdish separatists for attacks against Turkish 
government". The Independent. Londra. 
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olmayışı, her devletin terör örgütü olarak kabul ettiği grupların farklı olması 

veya stratejik kaygılar gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Devletlerarası 

ilişkiler de bu durumdan etkilenip şekillenmektedir.  

Siyasette siyasi rütbe ve hiyerarşi, bilgi ve uzmanlıktan korkar. Hiyerarşi 

katmanlarına tırmananlar, bilgi ve birikim sahiplerini, kendi varlıkları ve 

ilerleme çizgileri açısından, belli sınırlar içinde tutulması ve kontrol edilmesi 

gereken bir tehdit olarak algılarlar.  Öcalan zeki ve etkili bir siyasetçi... 

Beğenelim, beğenmeyelim, neticede hem Türkiye'de  ve hem de Ortadoğu’da 

"yeni bir gerçeklik" oluşturdu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş̧ günlerinde 

İstiklal Mahkemeleri’nin uyguladığı hukuk dışı yöntemlerle ve “Devrim 

Mahkemeleri” mantığıyla, günümüzde de adaletin tevziine yardımcı olmanın 

mümkün olmadığını anlamak gereklidir.  
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