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BİR ŞİDDET GRUBUNUN DİNAMİZMİ: PKK (PYD, YPG, KCK, PEJAK, JPG) 

THE DYNAMISM OF THE GROUP OF VIOLENCE: PKK (PYD; YPG, KCK, PEJAK, JPG) 
 

Recep CENGİZ 
 
 

Öz 
 Sosyoloji, tarih ve siyaset bilimi olmak üzere hemen hemen bütün sosyal bilimlerle ilişkisi olan etnik 

şiddet üzerine yapılmış çalışmalar incelendiğinde şiddetin heterojen ve çok faktörlü sosyolojik bir olgu olduğu 
anlaşılmaktadır. Dünya tarihinde Osmanlı toplumunun dağılması, Yugoslavya’nın kanlı çözülüşü ve Sovyetler 
Birliği’nin dağılışı, etnik şiddet içeren çatışmaların yakın tarihsel tipik örneklerini oluşturmaktadırlar.   

Yaklaşık bin yıldır Anadolu’da Türklerle birlikte yaşamış sadece nispeten dil açısından ayırıcı niteliğe 
sahip olan Kürt’lerin Türkiye’deki varlık karakteri, günümüzde siyasallaşmış dünyada bir güç olan Türkiye’ye 
karşı bir engelleme/çelme hareketine dönüştürülmüştür. Aynı şekilde ABD ve Avrupa ülkelerinde tartışılan 
etnik ayrılıkçı Kürt hareketi, Türkiye’de hem “öteki” üzerinden hem de “söylem” yönünden yeni bir şiddet 
dalgası uyandırmış ve geliştirmiştir. Bu çalışma, çoğu Kürtlerden teşekkül olan ve etnik şiddet üreten PKK 
(PYD, YPG, KCK, PEJAK, JPG) örgütünün, ABD ve AB ülkeleri tarafından Türkiyeye karşi nasıl faydalanıldığını 
tartışmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Tarih, Milliyetçilik, Vatan, Etnisite, Şiddet. 
 

Abstract  
If almost all the social science fields including history, sociology and political science related to ethnic 

violence are examined, violence would be understood as a heterogeneous, multi-factual, and sociological 
phenomenon. In the history of the world, dispersal of Ottoman society, bloody unraveling of Yugoslavia and 
dispersal of Soviet Union are typical examples of conflicts which consist of such nationalist ethnic violence in the 
late history.  

Kurds differ from Turks only in comparison with language; have lived with Turks in Anatolia nearly a 
millennium time. Raison d’être of characteristics of Kurds in politicized world has been turned a preventative 
and blocking movement against rising power of Turkey. Similarly, ethnic separatist Kurdish movement 
discussed in USA and the EU countries has developed and awaken as a new wave of nationalist violence based 
on ‘faction’ and ‘discourse’. This study will discuss how USA and the EU countries have taken advantages of 
PKK (PYD, YPG, KCK, PEJAK, JPG) organization, which mainly consists of Kurds and uses ethnic violence, 
against Turkey.  

Keywords History, Nationalism, Patriotism, Ethnicity, Violence. 
   
 
 
 

 
1. Giriş 
Şiddet, a. fiziksel b. cinsel c. duygusal d. ekonomik ve e. siber şiddet gibi kavramlarla genel olarak ifade 

edilse de bu husus, özel bağlamda bireysel ve sosyokültürel etkenlerin etkisi altında etnik şiddet den kadına 
yönelik şiddete, çocuğa yönelik şiddet ve yaşlıya yönelik şiddete kadar geniş bir yelpazede değerlendirilebilir. 
Hatta bu listeyi akranlar arası şiddet, kardeşler arası şiddet ve flört şiddetinden engelliye yönelik şiddet, LGBT 
şiddeti ve mülteci şiddetine kadar geniş bir alanda sıralayabiliriz. Örneğin terör eylemlerinin birinci sırasını işgal 
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eden etnik ve fiziksel şiddet, güç kullanarak ölümle sonuçlanabilecek bir sosyal gerçeklik olmaktadır. Bu 
bağlamda terörizm, fiziksel şiddet yöntemlerinin temel enstrüman olarak kabul edildiği ve sıklıkla kullanıldığı 
siyasi birtakım argümanlara dayanan örgütlü ve sistemli bir strateji olmaktadır. Bu çerçevede terör örgütleri, 
gerçekleştirdikleri şiddet eylemleri ile toplumsal bir korku üreterek bireylerin devlete olan güvenini sarsmayı ve 
kaos ortamı yaratmayı, bu suretle de hükümet politikalarını etkilemeyi hedeflemektedir. Hatta terör, bir ülkenin 
bir başka ülkeyi zayıflatmak ve istikrarsızlaştırmak için etnik, dinsel, ideolojik, renk gibi araçları kutsayarak 
oluşturduğu bir dış politika aracı haline de gelebilmektedir.  

Yirminci yüzyılda belirgin olarak ortaya çıkan etnik terör, ne yeni nede sadece dünyanın belli bir 
bölgesine mahsus bir olgudur. O dünyanın neredeyse her yerinde görülebilen bir sosyal gerçekliktir. Örneğin 
Türkiye, İran, Irak ve Suriye’de PKK, Sri Lanka’da Tamil, Kuzey İrlanda’da IRA ve İspanya’da ETA ve yine 
Ermeni terör örgütü ASALA bu gruplara örnek gösterilebilir. Dünyanın hemen her ülkesinde ve bölgesinde etnik 
azınlık olarak tanımlanabilecek grupların varlığı, etnik temele dayalı terör olaylarının artmasına neden olmuştur 
(Kurubaş, 2008, 13). Dünyadaki etnik temele dayalı terörün ortaya çıkması ve yaygılaşması başta Türkiye olmak 
üzere birçok ülkeyi etkisi altına almıştır. Bunun en açık örnekleri ASALA ve PKK terör gruplarının Türkiye’ye 
karşı ülke içinde ve dışında yürüttüğü terör eylemleridir.   

Dünya tarihinin büyük devletlerinden ve Türkiye Cumhuriyetinin temeli olan Osmanlı 
İmparatorluğu'nun toplumsal yapısı, etnisiteye dayalı milliyetçiliği önemsememiş/yadsımış olmasına rağmen 
tarihsel süreçte etnik milliyetçiliğin gelişme alanı bulduğu bir sosyal hayat alanı sunmuştur. Zira dönem içinde 
etnik şiddetin önemli bileşenleri olan Fransız İhtilâli ve Batı'da güçlenen seküler düşünce ve ulusculuk, Kürtlerin 
de dahil olduğu Osmanlı unsurlarının her birinin birbirinden farklı olduğu algısını artırarak etnik çatışmayı 
tetiklemiştir. Bu nedenle dönem içinde batıda yaşanan gelişmeler çok uluslu bir toplum olan Osmanlı 
İmparatorluğu için önem taşımış, imparatorluk sınırları içinde yaşayan Bulgarlardan Arnavutlara, Araplardan 
Kürtlere kadar bütün unsurlar etnik çatışma, anomi ve toplumsal çözülme gibi sosyolojik olgulara dahil 
olmuşlardır. Kürt etnisitesine yaslanan PKK ve bileşenlerinin oluşturduğu anominin boyutu teritoryel olarak 
Türkiye dışında İran, Irak ve Suriye’yi de içine almaktadır. PKK’nın şiddet sarmalı, Türkiye’de bağımsız bir Kürt 
devleti kurabilmenin yolunun Türkiye sınırlarını aşan, bölgedeki tüm Kürtleri birlikte başkaldırmaya davet eden 
argümanlara dayanmaktadır. Aynı şekilde PKK (PYD, YPG, KCK, PEJAK, JPG) stratejisini ABD ve AB’nin 
bölgesel müdahalelerini fırsata çevirme üzerine kurgulamıştır ve kurgulamaya devam etmektedir. PKK’nın bir 
bileşeni olan 2005 tarihinde kurulan KCK, bölgedeki Kürtleri hiyerarşik olmayan bir “demokratik özerklik” 
modeli ile tek bir sosyo-kültürel yönetim çatısı altında toplama girişiminde bulunan örgütlenme olarak 
söylenebilir. Bu bağlamda üst düzey bir örgütlenme olarak PKK; Türkiye’de KCK, Suriye’de PYD, Irak’ta PÇDK 
ve İran’da ise PJAK gibi bileşen örgütlerden oluşurken ABD ve AB ülkelerinde ise değişik sivil örgüt ve yayın 
faaliyetleriyle şiddeti yönetmeye devam etmektedirler (Cengiz, 2011, 65–75).  

PKK’nın bölgesel kolları, İran’da devrim sonrası, Irak’ta 1990’lı yıllarda ABD’nin müdahale süreci ve 
Suriye’de 2011 iç savaşının başlaması üzerine belirginleşmiştir. Örneğin Irak bağlamında değerlendirecek olursak 
Kürdistan Kurtuluş Partisi, Talabani ve Barzani hareketlerinin her biri PKK için bölgesel kollar ve yeniden 
yapılanma sürecinin unsurları olarak işlev görmüştür ve görmeye devam etmektedir. PKK’nın PYD, YPG, YPJ 
gibi kolları ise onun bölgesel (Suriye) varlığını tahkim etmenin bir parçası olarak görülmektedir. Bu bağlamda 
süreci ve adı geçen yeni adlandırmaları PKK’nın geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası ve örgütün yeniden 
yapılanmasının ürünü olarak değerlendirmek yerinde olacaktır. Örneğin Suriye iç savaşını fırsata çeviren ve Kürt 
nüfusun yoğun olduğu bölgelerde terör ağı yapılanmasının bir parçası olan PYD, “PKK’nın Suriye kolu” olarak 
işlev görmektedir.    

Türkiye karşıtlığı temelinde sürdürülen PKK (PYD; YPG, KCK, PEJAK, JPG) şiddeti, tarihsellik ve 
coğrafi paydaşlık açısından sadece Kürtlerle ilişkisi açısından değil aynı zamanda benzer coğrafi paydaşlık 
ilişkisine sahip Türk, Ermeni, Keldani, Asuri, Kıpti, Yezidi, Arap gibi etnik gruplarla ilişkisi de göz önüne 
alınmadan doğru tanımlanamaz. Örneğin Kürt-Ermeni ilişkisi, melez bir Kürt kültürü ortaya çıkarmıştır. Bunun 
tipik göstergesi, Türkiye’de PKK terör örgütü ile ilişkisinden dolayı tutuklanan Berivan’ın Los Angeles’ta 
tutukluluk halinin son bulması için yapılan gösteri yürüyüşünde Ermeni ve Kürtlerin bir araya gelmesidir.1 

Türkiye, ABD, AB ve birçok dünya ülkesinin Kürtlerle ilişkilerini analiz etmesi kadar Kürtlerin iç grup 
ilişkileri ve teritoryal olarak birlikte oldukları ülkelerin kurumlarına ve kavramlarına yönelik öfke algısını analitik 
olarak çözümlemesi önemli hale gelmektedir. Şüphesiz PKK meselesini ortaya çıkartan sebepler konusunda hem 
devletin hem de Kürtlerin bakış açıları önem arz etmektedir. Yaklaşık bin yıldır Türklerle birlikte yaşayan 
nispeten dil dışında belirgin ayırıcı niteliğe sahip olmayan Kürt’lerin Türkiye’deki varlık karakteri günümüzde 
siyasallaşmış, bölgede bir güç olan Türkiye’ye karşı hem içerde hem de dışarıda bir muhalefet hareketine 
dönüştürülmüştür. Söz konusu bu muhalif hareket giderek Türkiye’nin gücünü ve iktidarını oluşturan kurum ve 
kavramlarına alternatif kendi kurum ve kavramlarını oluşturmaya başlamıştır. Örneğin Türkiye’de PKK menşeli 

                                                 
1United Human Rights Council (UHRC), tarafından organize edilen gösteri, “the Armenian Youth Federation, the ARF Shant 
Student Association, American Kurdish Information Network, and the Kurdish American Youth Organization” adı verilen sivil 
örgütlerin pkk adına gerçekleştirdikleri eylem. http://www.asbarez.com/78649  
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çeşitli isimler altında faaliyet yürüten siyasi partiler2 ve kadın örgütleri3 bunlardan bazılarıdır. Bu nedenle 
ayrılıkçı şiddete etki eden tüm faktörler bilinmeyi ve bu bilgi üzerinden değerlendirmeyi gerekli hale 
getirmektedir. Söz konusu faktörlerden birincisi 1. Etnik şiddet için örgütlenmiş grubun/grupların dinamizmi, 
ikincisi 2. Etnik şiddete dahil olan grupların dış gruplarla ilişkisi ve üçüncüsü ise 3. iç grupla ilişkileri olarak 
genellenebilir. Ancak bu makalede sadece birinci faktör ele alınmış diğer faktörler ise daha sonra 
değerlendirilmek üzere yadsınmıştır.  

 
2. Şiddet İçin Örgütlenmiş Grubun/Grupların Dinamizmi  
Bilindiği gibi grup, liderin merkezi rol oynadığı önemli derecede dört genel niteliğe sahiptir. Bunlardan 

birincisi, eğitim-öğretim için uygun zemin oluşturma, ikincisi, grup üyelerinin çalışmalarını değerlendirme, 
üçüncüsü, bir grup koçu ile çalışma ve dördüncüsü, bilgiyi etkili bir şekilde yönetmektir (Lindoerfer, 2008, 28). 
Böylece grup, başta amaçlara odaklanma olmak üzere, sorgulama ruhu ve eylem araştırma yeterliği, -diyalog 
geliştirme, karmaşık konularda karşılıklı anlayış, -birlikte keşfetme ve uzmanlaşma, -kendisini yeniden 
tasarlama ve daha önce yapamadıkları şeyleri yapabilme gibi süreçlere dahil olabilmektedir (Heel, 2006, 151–
162). Bu bağlamda şiddete etki eden alanlardan biri, şüphesiz şiddet için örgütlenmiş grupların niteliklerinden 
kaynaklanan dinamizm olmaktadır. Bunun tipik göstergesi; yasadışı örgütlerin siyasi ve silahlı temsilini 
oluşturan grupların ve örgüte sempati duyan sivil toplum örgütlerinin oluşturulması ve sürdürülmesidir. Bu 
bağlamda etnik şiddet için örgütlenmiş grupların dinamiklerini şu başlıklar altında ele alabiliriz. 

 
a. Şiddet İçin Örgütlenmiş Grubun/Grupların (PKK; PYD, YPG, KCK, PEJAK, JPG vb.) Sosyal 

Arkaplanı  
  Toplum, kendisini meydana getiren alt sosyo-kültürel sistemlerin bir bütünü olarak tanımlandığında, 
belli bir kültüre göre bireyler tarafından ilmik ilmik örülerek kurumsallaştırılmış yapısal bir modeldir. Sosyal 
arkaplan, hem daha önceki kültürel unsurların sonraki kuşaklara aktarımını sağlayan, hem de sosyo-kültürel 
yapının bireyci-bütüncü olmasını belirleyen bir boyuttur. Sosyal arkaplan, kültür öğeleri, formel ve enformel 
düzen, eylem düzeni ve simgeler düzeni olmak üzere üç temel boyut ile toplumsal işlevini yerine getirmektedir. 
Örneğin kültür öğelerinin her biri birbirini besleyen/etkileyen göstergeler ve davranış kodları oluşturan bütünün 
parçaları olmaktadır. Bu bağlamda PKK’ya bilerek ve isteyerek dahil ve taraf olan bireyleri, sosyal arka plan 
açısından modernleşmenin getirdiği fonksiyonlar üzerinden statü sahibi bir orta sınıf ve siyasal ideoloji 
bağlamında genellikle seküler, Marksist ve marjinal grup olarak nitelendirebiliriz. Türkiye’de PKK (PYD; YPG, 
KCK, PEJAK, JPG) liderlerin çoğunun görece eğitimli ve ekonomik açıdan güçlü sınıftan gelenlerden 
oluşması, şiddetin artmasında ve sürdürülmesinde etkin potansiyel bir güç oluşturmaktadır (Kurubaş, 2003, 45).  

PKK ve bileşenleri, Türkiye’de hem formel hem de enformel kurumlar ve siyasal iktidarlar/ideolojiler 
üzerinde düalist/ikili görüş sergileyerek ve ayrılıkçı fikirleri benimseyerek/besleyerek yoluna devam etmektedir. 
PKK’lı unsurların ileri gelenlerini oluşturan siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler, hukukçular ve sanatçılar 
gibi meslek üyeleri, Türkiye’de devlete ait olan hukuk, sağlık, siyaset ve eğitim gibi kurumlarda Türkiye’nin 
bütünlüğü ve toplumun birliği karşıtlığına dayanan söylem ve eylem geliştirmeye ve bu türden girişimleri gizli 
ve açık olarak desteklemeye devam etmektedirler. Örneğin Diyarbakır barosunun 5 Nisan 2013 tarihinde 
Avukatlar günü münasebetiyle yayınladığı basın açıklamasında baronun PKK’nın söylemlerini ve eylemlerini 
meşru görme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz.4 

PKK’lı unsurların şiddete dahil olmalarına ve şiddeti sürdürmelerine imkan sağlayan düalist görüşe 

                                                 
2 HEP, ÖZDEP, DEP, HADEP, DEHAP, Özgür Parti, DTP 
3 TJA: Özgür kadınlar Platformu. PAJK: Kürdistan Özgür Kadınlar Partisi KBDH: Kadınların Birleşik Devrim Hareketi. YPS-
JİN: Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda yer alan şehirlerde faaliyet gösteren ve kendisini "Öz savunma gücü" olarak tarif 
eden kadın teröristler grubu. KJK: Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi. KJB: Yüce Kadınlar Topluluğu KJA: Kürt Özgür 
Kadınlar Platformu. TEVGERA JİNAN: Şubat 2015'te Diyarbakır'da toplanan ve sözde Mezopotamya'da yaşayan tüm halk, 
inanç, kültür ve toplumlara mensup kadınların ortak dayanışma, öz irade ve öz yönetim organı olarak kurulan kongre. TEV 
ÇANDA JÎNÊN: Sözde Demokratik Kültür ve Sanat Hareketi kadın kolu. YJK: Kadın Çatı Örgütü YAJK: Kürdistan Kadın 
Özgürlük Kongresi. ADKH: Avrupa Kadın Demokratik Kadın Hareketi. RAJIN: Özgür Kadın Basın Koordinasyonu. HPC-JİN: 
Suriye'de YPG nin Efrin bölgesinde kadınlardan kurduğu Toplum Savunma Güçleri. YJŞ: Suriye Şengal'da kurulan ve 
kadınlardan oluşan sözde asayişi sağlamak için kent merkezinde çatışan teröristler. YJA-STAR: PKK'nın Kadın yapılanması. 
http://www.gazetevatan.com/istihbarat-ulasti-iste-pkk-nin-kollari-1076380-gundem/, erişim tarihi, 15 Haziran 2017 
4 … Hiçbir demokratik ülkede tanık olunamayacak şekilde; duruşmalardaki söz ve davranışları nedeniyle başta Diyarbakır 
Barosu üyeleri olmak üzere avukatlar kitlesel soruşturma ve tutuklamalara maruz kalmaktadır. Diyarbakır’da “KCK Ana 
davası” olarak bilinen davada müdafilik yapan 103 avukat hakkında soruşturma sürdürülmekte, İstanbul’da devam eden başka 
bir davada ise kırkı (40) aşkın avukat yargılanmaktadır. Kısa bir süre önce tutuklanan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 
dokuz (9) meslektaşımızla birlikte halen kırka yakın meslektaşımız tutuklu olarak yargılanmaktadır. Dört (4) yıldır tutuklu 
olarak yargılanan meslektaşlarımız bulunmaktadır. Savunma hakkına ağır bir müdahale oluşturan ve savunma 
dokunulmazlığını ortadan kaldıran bu uygulamaları kabul edilemez buluyor, protesto 
ediyoruz… http://www.diyarbakirbarosu.org.tr/5nisanavukatlargunubasinaciklamasi/57, erişim tarihi, 5 Nisan 2013 
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ilişkin bir başka örnek, PKK’ya katılıp daha sonra hukuki düzenlemelerden/yasalardan5 faydalanarak Türkiye 
devletine teslim olan PKK’lı bireylerin ikili görüş sergileyerek yollarına devam etmeleridir. Türkiye Cumhuriyeti 
devletine teslim olan PKK’lı terörist unsurlar, esasen yaptıklarından pişmanlık duymayan fakat şiddet 
eylemlerinde fonksiyon dışı kalan PKK’nin başka bir versiyon yönünden propagandasını yapmaya yönelik 
bireylerden oluşmaktadır (Cengiz, 2011, 38). 

PKK’lı unsurların şiddeti sürdürmelerine imkan sağlayan sosyal yapısına ilişkin tipik bir örmek, PKK 
içinde kalan daha sonra da devlet adına çalışan ve kamuoyunda “itirafçı” olarak bilinen bireylerin 
açıklamaları/duruşudur. Bu bağlamda “itirafçı” olarak bilinen bireylerin açıklamalarını/duruşunu da Türkiye’de 
devlet kurumlarına ve siyasal iktidarlara karşı düalist/ikili görüş sergilemeye/sergileyenlere örnek gösterebiliriz. 
Özellikle bazı itirafçıların faili meçhul cinayetlerin bir kısmı için ad, yer ve zaman belirterek açıklamalarda 
bulunmaları -gerçekliği olsun ya da olmasın- düalist/ikili görüş sergilemenin tipik bir göstergesidir (Cengiz, 
2011, 36–43).  

 
b. Şiddet İçin Örgütlenmiş Grubun/Grupların (PKK; PYD, YPG, KCK, PEJAK, JPG vb.) Oluşturduğu 

Kaygı ve Korku 
Esasen kaygı kavramı ilk olarak Freud tarafından psikolojide egonun bir işlevi olarak tanımlanmıştır. 

Genel anlamıyla kaygı bireyde ortaya çıkan tedirginlik ya da akıl dışı korku durumu olarak tanımlanabilir. 
Kaygının en çok karıştırıldığı kavram korku kavramıdır. Kaygı herhangi bir nesneye dayanmazken korku bir 
nesneye dayanmaktadır. Kişi karşı karşıya kaldığı herhangi bir somut şeyi tehdit olarak algılarsa bu korkuyu 
doğurur. Korku, nesnel iken kaygı özneldir. Normal düzeyde bir kaygı kişiye, istek duyma, karar alma, alınan 
kararlar doğrultusunda enerji üretme ve bu enerjiyi kullanarak performansını yükseltme açısından yardımcı 
olabilmektedir. Örneğin, bir konferans için yaşadığımız orta düzeyde bir kaygı, bu konuşmaya daha iyi 
hazırlanmamıza ve daha iyi bir performans göstermemize yardımcı olabilmektedir. Ancak yaşanan kaygı çok 
yoğun ise kişinin dikkatini ve gücünü yapacağı işe yönlendirmesi zorlaşmaktadır. Kaygıyı olumlu olarak 
nitelendiren şey, korkulan şeylerle karşılaşınca kişiyi uyarması ve tedbir aldırması ve en önemlisi karakter ve 
kişilik gelişiminde etkin rol oynamasıdır (Ersevim, 2005, 304–305).   

Hem Türkiye sınırları içinde hem de dışında yürütülen/görülen PKK şiddeti, onun olduğundan daha 
güçlü bir unsur olarak algılanmasını sağlayan tüm toplum kesimlerinde korku ve kaygı oluşturma süreci olarak 
işlev görmektedir. PKK ve bileşenleri, hem “biz” olarak nitelendirdiği grubun özdenetimini dikkate alarak 
onlarla belli bir biçimde ilişki kurmayı dayatan ve hem de “öteki” olarak nitelendirdiği unsurlara karşı açıkça 
meydan okuyarak “kaygı” ve “korku” doğuracak zemini yaratmaya devam etmektedirler. Söz konusu korku ve 
kaygının iç grup etkileşiminde ortaya çıkmasının tipik örneği, ayrılıkçı unsurların nicelik olarak çoğunlukta 
oldukları coğrafi bölgede -kırsal ve kent yerleşmelerinde- yerel unsurlara yönelik söylem ve eylem yönünden 
birçok olumsuzluğa neden olmalarına rağmen PKK’lı terörist unsurlara karşı açık ve net bir duruş 
sergilenememesidir. Örneğin ayrılıkçı üyelerin gizli ve açık bir içerikte iç grup üyelerine siyasi tercih dayatma, 
silahlı militan edinmede zor/güç kullanma, haraç toplama,6 gösteri ve yürüyüşlere katılmaya zorlama gibi birçok 
olayda bir şikâyet listesi oluşturamaması, bu durumun belirgin göstergelerinden biridir. Söz konusu olumsuz 
tutumlara maruz kalan bireylerin hemen hemen hiç birinin formel ya da enformel alanda bir şikayet listesi 
hazırlamasının mümkün olmaması, oluşan korku ve kaygının niteliğini gösteren tipik bir durumdur. Aynı 

                                                 
5 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu’nun “Etkin pişmanlık” başlığını taşıyan Madde 221; 
1) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç 
işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kurucu veya yöneticiler hakkında cezaya 
hükmolunmaz.  
(2) Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten 
ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz. 
(3) Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak 
örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde hakkında cezaya 
hükmolunmaz. 
(4) Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya 
örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen 
suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya 
hükmolunmaz. Kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi halinde, hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte 
birden dörtte üçe kadar indirim yapılır. 
(5) Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur. Denetimli 
serbestlik tedbirinin süresi üç yıla kadar uzatılabilir. http://www.turkhukuksitesi.com/makale_430.htm 
6 Şırnak Batman ve Mardin illerinde KCK'ya yönelik yapılan operasyonlarda, pkk’nın vatandaşlardan zorla para topladığı tespit 
edilmiştir. PKK'ya para toplamak için hazırlanan makbuzlarda para alınacak iş adamlarının isimleri ve verecekleri para miktarı 
ile birlikte makbuzlarda "Sizin şahsi durumunuzu yakinen biliyor ve takip ediyoruz. Eğer çalışmalarınızda olumsuz bir 
durumun olmasını istemiyorsanız bu nota gereken çerçevede yaklaşmanız faydanızadır" şeklinde tehdit içerikli ifadelerde 
bulunmaktadır. Bir yandan bölgedeki esnafı örgüte destek propagandası yapmak için kepenkleri kapatmaya zorlayan pkk diğer 
taraftan tehditle terörü finanse etmektedir.  http://www.mynet.com/haber/guncel/iste-pkk-haracinin-belgesi-549013-1, erişim 
tarihi, 03.01.2011 
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şekilde PKK’nın örgüt yapısı ve işleyişi eleştiriye kapalı ve mutlak itaate dayandığından PKK’nın dahil olduğu iç 
grup içinde söylem ve eylemlerinden dolayı eleştirebilecek bir sosyal kontrol mekanizması bulunmamaktadır. 
Söz konusu mekanizmayı işlevsiz kılan tipik öğe, “PKK”nın çeşitli nedenlerle emirlere uymayan üyelerini 
idama/ölüme mahkûm etmesidir.7 Yani örgüt içi infazların gerçekleştirilmesidir.  

PKK ve bileşenlerinin oluşturduğu korku ve kaygı,  iç gruplarda içselleştirilerek PKK’nın güçlü bir örgüt 
olduğu biçiminde algılanmaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin (2009–2010) Kürt açılım programı ayrılıkçı eğilimleri 
artırmaktan başka bir fonksiyon ifa etmemiştir. Türkiye’nin içinde ve dışında PKK üzerinden Kürtlere ve hatta 
Kürtlerin yaşadığı bölgeye yönelik her girişim/açılım Türkiye’nin iç barışına bir tehdit ve bölünmeye bir adım 
daha yakınlaşma olarak yorumlanmıştır.8 Hatta Türkler tarafından da bölünmenin sürdürülmesine bir katkı 
olarak algılanmıştır (Ökmen, 2006, 43-106).  

PKK’nın Türkiye üzerinde gerçekleştirmek istediği ayrılma planını, uzaktan -Ankara’dan-yola çıkarak 
değil yakından/yerinden, iç grup ilişkilerinden -Diyarbakır’dan- yola çıkarak ele almak daha doğru olacaktır. 
PKK ve bileşenlerinin Türkiye’nin bütünü kadar bölgesel Kürt grupların varlık karakterini de tehdit eden bir 
yapılanmadır. Bu durumun tipik göstergesi, ayrılıkçı Kürt grubu temsil eden birçok bireyin, Kürt kimliğini temsil 
etmede nispeten benzer dili konuşma ve coğrafi paydaşlığı dışında çoğu alanlarda ortak paydasının 
bulunmamasıdır. PKK ve bileşenleri, Kürt kimliğini temsil ve tayinden yoksun olduğu tartışmalarına rağmen iç 
ve dış basının ve politik çevrelerin manipülasyonu, iknası ve yönlendirmesi ile PKK sanki Kürtlerin kimlik 
özelliklerini temsil ediyormuş mesajı verilmeye çalışılmaktadır. Örneğin PKK liderlerinin birçoğunun ana dili 
konuşma ve ana dilde eğitim talebine rağmen Kürtçe bilmemesi ve bu durumun eleştirel bir yaklaşımla ele 
alınmaması/alınamaması korku ve kaygı üzerine tipik bir başka gösterge olmaktadır.9 

 
c. b. Şiddet İçin Örgütlenmiş Grubun/Grupların (PKK; PYD, YPG, KCK, PEJAK, JPG vb.) 

Oluşturduğu Provokasyon Ritüelleri ve Önyargısı 
Etnik değerlendirme ve çatışmalarda etkili olabilen mitler, ritüeller ve ortak hafıza gibi provokasyon 

ritüelleri, ayrılıkçı şiddetin oluşmasında ve sürdürülmesinde kullanılan enstrümanlar olabilmektedir. Bu 
bağlamda PKK’nın göreceli bir değerlendirme ile bazı mekanları/yerleri, zamanları ve nesneleri kutsayarak yada 
bunlara sembolik anlam yükleyerek varlık kazanmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Örneğin PKK’lı gruplar, tarihsel 
süreç içinde sosyo-kültürel olarak özgün aidiyetleri bulunmayan “Nevruz-21 Mart-”10, “8 Mart dünya kadınlar 
günü”11 ve hatta “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü -25 Kasım-” gibi özel 
nitelikli günleri birer provakasyon ritüeline dönüştürmüştür. Aynı şekilde “PKK’nın kuruluşu-27 Kasım-”,12 “A. 
Öcalan’ın doğum günü -14 Nisan-13 ve A. Öcalan’ın Türkiye getirilişi/tutuklanması -15 Şubat-”14, “Peşmerge 

                                                 
7 PKK ajan olduğu iddiasıyla 14 bin kişiyi iç infazla öldürdü. Örgütün icraatını, gidişatını, ideolojisini eleştirenler ajan ilan 
edilerek infaz edildiler. PKK, çözülmeleri engellemek için “GAİT” adıyla infaz ekibi kurdu. PKK`nın tehdidinin yalnız 
militanlara dönük değil ailelerini de kapsamaktadır. Pkk, infazları intihar, kaza, hastalık, doğal afete maruz kalma olarak 
nitelendirmekte ve infaz edilenlerin cesetlerinin Kuzey Irak`ta gömmektedir 
http://ob.nubati.net/wiki/PKK_saflar%C4%B1nda_%C3%B6rg%C3%BCt_i%C3%A7i_infazlar_muammas%C4%B1, erişim 
tarihi, 27.04.2016 
8Türkiye’nin Kürt Sorunu Algısı, Siyaset. Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Piyasa ve Kamuoyu Araştırmaları POLLMARK, 
Ağustos 2009 
9 https://odatv.com/ana-dilde-egitimana-dil-egitimi-2605111200.html, erişim tarihi, 26.05.2011 
10 Van'da BDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamasında alanda Öcalan ve PKK bayrakları açıldı. Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar 
çekildi. Nevruz kutlamalarında sıklıkla PKK ve Öcalan lehine sloganlar atıldı.  Kutlamalara, Kürdistan'a Doğru Barış Derneği 
üyeleri oldukları belirtilen 10 kişilik bir İtalyan gurubu da katıldı. Üzerinde PKK, KCK, Apo ve Kürdistan yazılı PKK flaması 
taşıyan yüzleri poşu ile gizleyen 2 kadın gösteri de İtalyanlarla birlikte gazetecilere poz verdi.  34 kişilik PKK'lı grubundan, 
Mahmur Kampı'ndan gelenler arasında bulunan Nurettin Turgut da Kürtçe kısa bir konuşma yaptı. “işgalci TC Kürdistan’dan 
defol' pankartı 10 dakika sonra indirildi” http://www.hurriyet.com.tr/gundem/14163395.asp 
11 Diyarbakır'da kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, PKK terör örgütünün gösterisine dönüştü. PKK'nın sözde bayraklarını 
simgeleyen bez barçalarının açıldığı mitingte yasa dışı sloganlar atıldı. Mitingde her zamanki gibi çocuklar kullanıldı. Ön 
saflarda yer alan küçük çocukların yüzlerini saklayıp slogan atması dikkat çekti. Kadın gurubun önünde yüzlerini gizleyip 
yürüyen 7-10 yaş arası çocuklar terör örgütü lehine slogan atması dikkat çekti.  http://www.kenthaber.com/guneydogu-
anadolu/diyarbakir/Haber/Genel/Normal/8-martta--pkk-propagandasi/4a8e2f91-8c44-4b3e-b722-fc9d523270f8 
12 PKK’nın kuruluş yıldönümü -27 Kasım 1978-Lice/Diyarbakır. ”PKK'nin 31. kuruluş yıldönümü nedeniyle başta Güneydoğu 
olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinde eylemler düzenlendi.  Demokratik Toplum Partisi'nden Gültan Kışanak, Hamit 
Geylani ve Fırat Anlı PKK'nin kuruluş toplantısının yapıldığı Lice'ye bağlı Fis Köyü'nü ziyaret etti. Batman, Urfa, Mersin, 
Adana, Siirt, Şırnak, Van, Kars, Bitlis, İzmir ve Kocaeli'nde de eylemler düzenlendi.  http://bianet.org/bianet/siyaset/118555-
pkknin-kurulus-yildonumunde-eylemler 
13A. Öcalan’ın doğum günü -14 Nisan 1949. Abdullah Öcalan'ın 61'inci doğum gününde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 
Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne bağlı Onbirnisan Beldesi’ne gelen yaklaşık 8 bin kişiden seçilen 500 temsilcinin, ilk kez Öcalan’ın 
köyüne gitmelerine izin verildi. http://aktuel.mynet.com/galeri/haber/pkk-liderinin-dogum-gunu-kutlaniyor/5673/145098/ 
14 A. Öcalan’ın Türkiye getirilişi/tutuklanması 15 Şubat 1999. ”Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü 
Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Mersin, Hakkari, Adana, Erzincan, Adıyaman, Muş, Kars ve Hatay’da yapılan gösterilerle 
protesto edildi.  Diyarbakır'da yüzleri kapalı olan bazı bireyler ellerinde "Özgür Önderlikle özgür yarınlara" pankartıyla 
yürüyüş düzenledi. http://www.newededersim.com/news_detail.php?id=4915 
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kıyafeti”15, “Kandil dağı”, gibi süreç içinde kültürel olarak özgün aidiyetleri bulunan şahsına münhasır günleri de 
"provokasyon ritüelleri"ne dönüştürerek törensel anlam üzerinde durmaktadırlar. Bu bağlamda her yıl mart 
ayında Türkiye, Irak, İran ve Suriye gibi ülkelerde PKK ve bileşenlerinin organize ettiği “Nevruz” kutlamalarının 
iç grup üyelerine propaganda yapma ve dış gruplara karşı meydan okuma gününe dönüştürüldüğünü 
söyleyebiliriz. Nevruz, aynı zamanda PKK’nın kullandığı söylem ve pratiklerinin kanıksanmasına imkan 
sağlayan bir kabul günü konumuna getirilmiştir. Örneğin Diyarbakır’da nevruz kutlamalarında (2010) PKK 
örgütünün silahlı militanlarının kullandıkları kıyafet içinde ve silahla (kalaşnikof) poz veren küçük çocuk, 
provokasyon ritüeline dönüştürülen günün tipik bir araçsal göstergesidir. Nevruz, PKK için bir “özgürlük” 
bayramı haline gelmiştir. Nevruz gösterilerinde vurgulanabilir başka bir husus, Türkiye’de Kürt nüfusun ve göç 
hareketinin PKK tarafından kontrol edilebilirliliğinin test edilmesi ve dinamizminin sağlanması olarak 
düşünülebilir. Örneğin İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin gibi illerde nevruz gösterilerine olan ilgi söz konusu test 
etmeyi ve dinamizmi doğrulamaya yönelik girişimler olarak kabul edilebilir (Cengiz, 2011, 52-55).  

Türkiye’de siyasi yelpazeye dahil alan PKK üyeleri, Kürtlerin tarihsel ve sembolik-kültürel niteliklerini 
öne çıkararak, soya ait mitlerin rolünü ve tarihi anıları vurgulayarak araçsalcı bir yaklaşımla birtakım siyasal 
amaçlara ulaşmak için bireyleri harekete geçirmektedirler. Siyasi yelpazede üst düzeyde yer alan PKK’lı üyeler, 
nesnel açıdan "biz" olmanın gereği olarak “dil”i ayırıcı değer görmelerine paralel olarak, öznel bir aidiyet 
duygusunu da oluşturmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca siyasi yelpazede bulunan gruplar davranışsal olarak diğer 
etnik grup üyeleriyle etkileşimlerinde farklılıklarını vurgulayarak, buna dönük bir "öteki"lik duygusu 
taşımaktadırlar. Türkiye’de 2015 ve 2018 yıllarında yapılan genel seçimlerde HDP (Halkların Demokrasi 
partisi)’nin aldığı oy göz önüne alındığında “biz” ve "öteki"lik duygusunun boyutları daha da netleşmektedir. 
PKK (HDP)’nın aldığı oy oranları onun Türkiye’nin bütününü riske ettiğini göstermektedir.16 Aynı şekilde yazılı 
ve görsel basında uygun eserler basılarak propaganda yoluyla Kürt ulusal aidiyetinin etnik kimlikle 
özdeşleştirilmesine ve ütopik/efsaneleştirilmiş bir kadim Kürt coğrafyası, edebiyatı ve tarihi yaratılmaya ve 
aktarılmaya çalışılmaktadır (Cengiz, 2011, 55–60). 

PKK ve bileşenleri, çoğu zaman çarpıtılmış anlatılar, temsiller ve düşmanlık içeren söylentilerin ve 
bunların açıkça tohumlarını ekerek bir dizi önyargı ile yola devam etmektedirler. Örneğin PKK üyeleri, Türkleri 

                                                 
15 Peşmerge; Kürtçe: savaşçı veya fedai demektir. Peş, Farsçada arkadaş; merg ise ölüm anlamına gelir. Peşmerge, ölümün 
arkasından gidenler, ölümüne anlamındadır. 1920'lerde Kuzey Irak'ta Özgür Kürdistan hedefine ulaşmak için ilk kez ortaya 
çıkan Kürt hareketinin silahlı bir birimidir. 2005 yılında ABD destekli tekrar faaliyete geçen birim Kürdistan Ordusu olarak 
işlev kazanmıştır. 2003 Irak İşgalinde ABD ile birlikte koalisyon güçlerine eşlik etmiştir. 1995 yılına kadar Irak içinde 7,500 
kadar peşmerge ve Kürt NGO'lar CIA operasyonu ile ülkeden götürülerek ABD ordusunun Guam Üssü'ne taşınmışlardır. 
Irak'ın işgali sonrasında bu peşmergelerin eğitilerek Irak’ta önemli görevlere getirildiği bilinmektedir. 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%9Fmerge 
 

HDP 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Oy Oranları HDP 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Oy Oranlar 
İl Adi Oy Oranı %  Oy Oranı % 
ADANA 11,74   13,41 
AĞRI 68,14   63,62 
ANKARA 1. BÖLGE 4,87    6,07 
ANKARA 2. BÖLGE 3,01    6,07 
ARDAHAN 22,18   23,57 
BATMAN 68,15    63,45 
BİNGÖL 29,45   27,10 
BİTLİS 49,44    43,32 
DİYARBAKIR 72,79    67,03 
HAKKARİ 83,71    71,80 
IĞDIR 52,64    45,06 
İSTANBUL 1. BÖLGE 8,61    12,52 
İSTANBUL 2. BÖLGE 9,86    12,52 
İSTANBUL 3. BÖLGE 11,75    12,52 
İZMİR 1. BÖLGE 9,84   11,31 
İZMİR 2. BÖLGE 7,50    11,31 
KARS 34,46   32,36 
MARDİN 68,36    60,58 
MERSİN 14,95    16,93 
MUŞ 61,80    55,63 
SİİRT 58,28   52,11 
ŞANLIURFA 28,46    29,29 
ŞIRNAK 85,53   71,88 
TUNCELİ 55,85    52,07 
 VAN 65,53   60,62 

Kaynak: https://secim.haberler.com/2018/hdp-secim-sonuclari/, erişim tarihi, 24 Haziran 2018 
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“işgalci” merkezli anlatılara ve kötülük içeren söylentilere dayandırarak her yeni anlatıda büyütülmüş ve 
çarpıtılmış olan Türkiye düşmanlığının anlatı ve kayıtlarını yönetmekte ve aktarmaktadır.17 PKK, etkin olduğu 
coğrafya üzerinde paydaşlığı bulunan bireylerin karşı karşıya kaldığı sorunların tek müsebbibi olarak Türk 
devletini göstererek Türk merkezli sorunlar icat etmekte ve her seferinde yeni şikâyet listeleri oluşturmaktadırlar. 
Onlar oluşturulan sözde şikayet listeleri ve bunların sözde çözümü üzerinden yola çıkarak “eşit vatandaşlık”, 
“kültürel haklar”, “kurumsal siyasal tanınma/özerklik” veya “ayrılma” gibi farklı eğilimler içeren şikâyet listeleri 
oluşturmaktadırlar. Benzer şekilde PKK ve bileşenleri, Türkiye’de ekonomik yoksulluktan eğitimsizliğe ve 
hukuki gerilimlere kadar tüm sorunların kaynağında yer alışlarını yadsıyarak sorunları yalnızca Türkiye 
Cumhuriyeti devletine atıfta bulunarak manipüle etmektedirler. Örneğin siyasi ve etnik nedenlerden dolayı 
baskı gördüğünü ileri süren yargıç/hakim Çağatay Çetin’in Hollanda’ya sığınma başvurusunda bulunması bu 
durumun tipik bir göstergesidir.18  

 
Sonuç ve Değerlendirme 
Şiddet İçin Örgütlenmiş bir Grup olan PKK, sosyo-kültürel açıdan, modern, statü sahibi, orta sınıf, 

seküler, Marksist ve marjinal bir grup özelliği taşımaktadır. PKK ve bileşenleri, Türkiye’de düalist/ikili görüş 
sergileyerek ve ayrılıkçı fikirleri benimseyerek/besleyerek yoluna devam etmektedir. örneğin PKK’lı terörist 
unsurların Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olması, esasen yaptıklarından pişmanlık duymayan fakat 
şiddet eylemlerinde fonksiyon dışı kalan PKK’nin başka bir versiyon yönünden propagandasını yapmaya 
yönelik bir girişimdir. Aynı şekilde kamuoyunda “itirafçı” olarak bilinen bireylerin açıklamaları/duruşu da bu 
bağlam da değerlendirilebilir. PKK şiddeti, hem Türkiye sınırları içinde hem de dışında onların olduğundan 
daha güçlü bir unsur olarak algılanmasını sağlayarak hem “biz” hem de “öteki” olarak nitelendirilen gruplar 
üzerinde bir kaygı ve örselenme oluşturmaktadır. Örneğin, ayrılıkçı unsurların nicelik olarak çoğunlukta 
oldukları coğrafi bölgede, söylem ve eylem yönünden birçok olumsuzluğa neden olmalarına rağmen PKK’lı 
terörist unsurlara karşı açık ve net bir duruş sergilenememesi, formel ya da enformel alanda bir şikayet listesi 
hazırlamaması, korku ve kaygının niteliğini göstermektedir. Etnik değerlendirme ve çatışmalarda etkili olabilen 
mitler, ritüeller ve ortak hafıza gibi provokasyon ritüelleri, ayrılıkçı şiddetin oluşmasında ve sürdürülmesinde 
PKK tarafından kullanılan enstrümanlar olabilmektedir. Bu bağlamda PKK’nın bazı mekanları/yerleri, 
zamanları ve nesneleri kutsayarak varlık kazanmaya çalıştığını söyleyebiliriz.  Bu durumun tipik örneği PKK 
üyelerinin Kürt bireylere efsaneleştirilmiş/yüceltilmiş bir Kürt coğrafyası, edebiyatı ve tarihi aktarmalarıdır.  

Kürt etnisitesinin tarih boyunca bir ulus oluşturamamasını Kürt etnisitesinin üzerinde yaşadığı 
coğrafyanın Kürt etnisitesinin dışında birçok dinsel ve ırksal etnisite açısından özel olmasına dayandırabiliriz. 
Yani Kürt etnisitesinin yaşadığı bölge/yerleşme, Kürtler dışında farklı dini ve ırksal etnik kültürler için kutsal 
kabul edilmekte ve Kürt etnisitesi bu duruma dayanan görece olumsuz olarak nitelendirebileceğimiz territoryal 
elverişsizlik içinde yer almaktadır. Daha açıkçası göreceli bir değerlendirme ile bağımsızlık iddiasının temel 
argümanı olarak işlev gören kadim Kürt toprağı -fiziki yapı-, tarihi verilere göre19 Türklerin vatan toprağı, kadim 
Ermeni toprağı ve Yahudi topraklarının (Arzı Mev’ud) bir kısmını oluşturmaktadır.20 Bu bağlamda “kadim 
toprak” olgusu, ayrılma ve bağımsızlık talebinde meşru hak ve doğru gerekçe olarak kabul edilirse PKK’nın talep 
ettiği toprak, Kürt etnisitesine atıfta bulunarak değerlendirmeyi sınırlandırmaktadır. Türkiye’den ayrılma planına 
dahil olan PKK üyeleri sadece Türkiye Cumhuriyetinin sahip olduğu topraklarına değil hem Ermenistan ve 
Ermeni diasporasının territoryal tartışma alanlarına hem de kadim Yahudi topraklarına bir başka ortaklığı ifade 
etmektedir. Söz konusu durumun belirgin göstergeleri ise Ermenistan ve Ermeni diasporasının tartışmaya 
soykırım iddiaları bağlamında açıkça taraf olması ve Yahudilerin bölgeye yönelik gizli planlarının hiç olmasa bir 

                                                 
17 “Devlet gelmiş topraklarımızı işgal etmiş, dilimizi yasaklamış, zenginlik kaynaklarımızı talan etmiş. Hâlbuki burada bin 
yıllardan beri yaşayan bir halkız”. http://www.gazete5.com/ 28-Ekim-2010 
18http://www.haber3.com, 01 Mart 2010  
19 Ermenistan'ın Bern Büyükelçisi olarak görev yapan  (2010) Ermeni kökenli Fransız şarkçısı Charles Aznavour’, Stalin'in, 
1924'de Ermenistan'a Erzurum, Erzincan, Bitlis, Van ve Muş gibi illerin iadesine söz verdiğini, 1920'de dönemin ABD Başkanı 
Wilson tarafından çizilen Ermenistan'ın da, Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis'i kapsadığını söylemesi söz konusu kadim toprak 
algısına dayanan toprak talebi olarak düşünülmelidir.http://www.stratejikboyut.com/ 26234.html 
20 Arzı Mev’ud, yedi ülke üzerinde Nil-Fırat arasında, Toros yayı ve bunun kuzey doğusu ile güneyde Akabe ile Basra hattı 
boyunca çizilmiştir. Aynı yeminli protokolde, Türklerin ve Arapların bu havzadan çıkarılmaları ve sadece Kürtlerin Yahudi 
ırkının ayak işlerini yapmaları için “Yudaik-Kürdo” müstemlekesi kurulmasına imza atıldı. Bu protokol ayrıca “Zero-n” denen 
gelecekteki torunlarına da YEMİNLİ olarak iletildi. Muharref Tevrat’ta “Dünya Krallığı”nın merkezi haline gelecek bir Yahudi 
Devleti’nin kurulacağından bahsedilir. Dolayısıyla Siyonizmin tarihi Tevrat kadar eskidir. Siyonizmin vazgeçilmez hedefi olan 
bu devletin sınırları Tevrat’ta şöyle tarif ediliyor. “Ayak tabanınızın bastığı her yer sizin olacak. Sınırınız çölden Lübnan’dan 
ırmaktan, Fırat Irmağı’ndan Garp Denizine kadar olacaktır. Önünüzde kimse duramayacak, Allah’ınız Rab size söylediği gibi 
dehşetinizi ve korkunuzu ayak basacağınız bütün diyar üzerine koyacaktır.” (Tekvin Bölümü, 12/25) Yahudiler kendilerine 
vadedildiğine inandıkları bu topraklara kavuşmak amacıyla, ilk resmi adımı 29 Ağustos 1897′de Basel’de I. Siyonist Kongresi’ni 
düzenleyerek attılar. Theodor Herzl, başkanlığını yaptığı bu kongrede kuracakları Yahudi Devleti’nin sınırlarını şöyle 
açıklıyordu: “Kuzey sınırlarımız Kapadokya’daki (Orta Anadolu) dağlara kadar dayanır. Güneyde de Süveyş Kanalı’na; 
sloganımız Davud ve Süleyman’ın Filistin’i olacaktır.” (The Complete Diaries of Theodor Herzl, Theodor Herzl, cilt 2, s. 711) 
http://dostsever.wordpress.com/2008/05/04/vaat-edilmis-topraklar-arz-i-mevut/ 
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kısmının bilinmesi ve açığa çıkmasıdır. Bu nedenle Kürtler, Türkiye toprakları üzerinde söz konusu bölgede 
“kutsal toprak”, “kadim toprak” ve “vatan” faktörleri arasına sıkışmış olan gerçekliğin son halkası olarak 
görünüm kazanmaktadır.  

ABD ve AB tarafından hem uluslararası terör örgütü olarak kabul edilen hem de destek alan PKK, 
Ortadoğu’nun kalbi olan başta Türkiye, Irak, Suriye ve İran’da bölgesel bir terör ağı yapılanması oluşturmuştur. 
Hatta PKK’nın TAK, DHKP-C ve MLKP gibi sol örgütlerle geçişlilik ve ortak hareket edebilme yetenekleri bu 
örgütlerin tek bir şemsiye altında toplandıklarına işaret etmektedir. 2011 Suriye iç savaşı sürecinde “demokratik 
özerklik” ve “Rojava devrimi” adına ABD ve AB’nin PKK (PYD; YPG, KCK, PEJAK, JPG)’ya bölgesel terör ağı 
yapılanması stratejisine uygun yabancı savaşçılar ve düzenli ordu birlikleri tahkim etmesi, üzerinde kara 
bulutların gezdiği ve orta yolun giderek seyreldiği bir dönemde Ortadoğu bölgesi için doğru bir seçim 
olmamıştır.  
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