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AMERİKAN ULUSAL DIŞ POLİTİKA KOMİTESİ 
(NATIONAL COMMITTEE ON AMERICAN FOREIGN POLICY)
Amerikan Ulusal Dış Politika Komitesi, 1974'te Prof. Hans J. Morgenthau ve arkadaşları tarafından
kurulmuştur.  Amerikan  çıkarlarını  tehdit  eden  çatışmaların  çözümüne  odaklanmış,  kâr  amacı
gütmeyen, eylemsel bir örgüttür. Bu doğrultuda komite, Amerikan dış çıkarlarının partiler üstü bir
bakış açısı ve reel-politik bir çerçeve üzerinden tanım ve beyanını yapar, ilerletilmesine yardımcı
olur. 

Amerikan dış politika çıkarları şunları içerir:

- ulusal güvenliğin korunması ve güçlendirilmesi;
- siyasî, dinî ve kültürel çeşitliliğin değer ve uygulamalarına bağlılık gösteren ülkeleri desteklemek;
- ABD'nin gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ile ilişkilerini geliştirmek;
- insan haklarını geliştirmek;
- gerçekçi silâhsızlanma anlaşmalarını teşvik etmek;
- nükleer ve diğer konvansiyonel olmayan silâhların yayılmasına mani olmak; ve
- açık ve küresel bir ekonomiyi teşvik etmek.

Ulusal  Komite,  bilgilenmiş kamuoyunun demokratik toplum için hayatî  olduğuna olan inançtan
yola çıkarak, Amerika'nın yüz yüze kaldığı güvenlik sorunları üzerine eğitim programları sunmakta
ve  iki  ayda  bir  çıkarılan  American  Foreign  Policy  Interests  dergisinin  de  dahil  olduğu  çeşitli
yayınlar basmaktadır.
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BÖLÜM I: GİRİŞ

Amerikan Ulusal Dış Politika Komitesi'nin (NCAFP) bu araştırma raporu, Kürdistan İşçi Partisi'nin
(PKK)  silâhsızlandırılması,  terhis  edilmesi  ve  topluma  kazandırılması  (STT)  için  öneriler
sunmaktadır.  Bu bağlamda,  uluslararası  toplum ve “Kürdistan  Bölgesel  Hükümetinin”  (ii) PKK
üzerinde kuracağı baskının ölçüsü konusunda öneriler sunmaktadır. Yine [bu çalışma], Türk Kürtleri
arasında PKK'ya verilen desteği arttıran politik ve sosyoekonomik şartları incelemektedir. Başbakan
Recep  Tayyip  Erdoğan  eylem  kararlılığı  konusunda  baskı  atındadır.  Yine  de  Kuzey  Irak'ta
PKK'ya karşı askerî harekâttan kaçınmalıdır,  zirâ bunun ciddî geri tepmeleri  olur. Askerî
operasyon Türkiye'nin demokratik  gelişiminin altını  oyar,  Türk Kürtlerini  radikalleştirir  ve hem
Birleşik  Devletler  ile  Türkiye arasındaki  ilişkileri  kötü etkileyecek,  hem de Türkiye'nin Avrupa
Birliği üyesi adaylığına gölge düşürecek bir felâketi beraberinde getirir. 

Özet 
PKK sorununa yönelik bir Türk çözümü; Türkiye'nin devam eden demokratikleştirilmesi ve Kürt
kökenli  olanlar  dahil,  bütün  vatandaşların  yaşam  standartlarının  iyileştirilmesi  üzerine  kurulu
olmalıdır. Bahsi edilen “sivil anayasa”; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu olarak azınlık
haklarının kurumsallaştırılmasında (anayasallaştırılması) öne doğru atılan bir adım olacaktır.
Siyasî  ve  kültürel  reformların  tam tatbiki  ve  Terörizmle  Mücadele  Yasası  ve  Ceza  Kanununun
301'inci maddesi gibi geriletici yasaların kaldırılması, hukuk düzenini genişletmek ve Türkiye'nin
demokratik bir ülke olarak bütünsel gelişimini teşvik etmek suretiyle Kürtlerin sıkıntılarına hitap
etmiş olacaktır. 

Çözümün bir başka parçası ise Güneydoğuda ekonomik koşulları iyileştirilmektir. Özelleştirme ve
toprak reformu iş  yaratacak ve yol,  su gibi  alt  yapılara ek yatırım elde edilecektir.  Hibe veren
uluslararası kuruluşlar; damızlık hayvancılık gibi geleneksel gelir kaynaklarını güçlendirmek için
ödenek  tahsis  ederek  ve  yöreye  özgü  tarımsal  endüstrilere  yeni  teknolojileri  uygulayarak  bu
konularda destek sunabilir. 

Sosyal kakınmanın teşviki için Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) özellikle kız çocukları için sağlık
ve eğitim bütçelerini genişletmeli, aynı zamanda kadınları feodal Kürt toplumu içindeki geleneksel
rolünden kurtarmalıdır. 

AB'nin Türkiye'de reformların desteklenmesinde oynayacağı önemli bir rol var. Erdoğan, reformları
Batılı diplomatlar söylediği için değil, Türkiye'nin çıkarına çok uygun olduğu için sürdüreceğini
gösterdi.  AB üyeliği  ümidi ise,  Erdoğan'ın reform gündemine bağlı.  “Özel ortaklık” tam üyelik
müzakereleri için uygunsuz bir alternatif. Yalnızca; AB'den, özellikle de Almanya ve Fransa'dan,
Türkiye'nin  AB adaylığını  destekleyen  güçlü  bir  mesaj  zorlu  reformların  volanını  döndürebilir
(momentum) ki, buna Türkiye'nin silâhlı kuvvetlerini sivil iradeye bağlamak ve statükoyu korumak
için süreci geciktiren devlet yapılarını güçsüz bırakmak da dahildir.  

PKK  mes'elesi  spesifik  sopa-havuç  oyunlarını  gerektirecektir.  Uluslararası  toplum,  finans   ve
propaganda  alt  yapılarını  hedef  alarak  PKK  üzerindeki  baskısını  arttırabilir.  Avrupa  Terörle
Mücadele Grubu (?) PKK'yı besleyen kanunsuz gelirlerin araştırılmasına öncülük edebilir. Terörist
eylemlerin finanse edilmesini engellemek için kurulmuş olan BM Anti-Terörizm Komitesi de,  AB
ve PKK'nın paravan organizasyonlarına müsamaha gösteren diğer BM üyesi ülkelerden fonlamayı
kesmeye yönelik olarak bu organizasyonların hareketlerinin kendisine rapor edilmesini isteyebilir.
Avrupa'da nefret aşılayan ve şiddeti körükleyen PKK yayınlarının lisansları da geri alınmalıdır. 
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Irak Hükümeti ve Kürdistan Bölgesel Hükümeti (KBH) PKK üzerindeki baskıyı yükseltmek için
bu çabaları tamamlayabilir. 28 Eylül 2007'deki Türkiye-Irak Terörizmle Mücadele Anlaşması doğru
yönde bir adımdır. Anlaşma finans kaynağı ve istihbarat sağlama için yasal bir zemin oluştursa da
Türkiye'nin  beklentilerini  karşılayamamaktadır.  Anlaşma,  PKK  takibinde  Türkiye'nin  Irak
topraklarına girme yetkisi isteğini bariz biçimde reddediyor. Buna ilâveten, Irak Hükümeti, özellikle
Kürdistan Bölgesel Hükümetinin yaptırım gücüne sahip olduğu topraklarda fazlasıyla işlevsiz. 

KBH müzakere  masasına dahil  edilmemiş  olsa  da,  anlaşmayla  biçimlendirilmiş  yükümlülüklere
destek vermek için kendi başına hareket edebilir. Buna göre, PKK'nın etkinliğini baltalamak için
gerekli  adımlar;  (i)  Kandil  cenâhındaki  PKK kontrol  noktalarını  KBH kuvvetlerinin denetimine
geçirmek;  (ii)  hava  yolcuları  ile  Erbil  üzerinden  PKK'ya  transfer  edildiği  söylenen  parayı
engellemek;  (iii)   Mahmur Kampı'nda  ikamet  edenleri  Türkiye'ye  iade  (iii) etmek;  ve (iv)  Irak
Kürdistanı'nda  PKK  şidetine  güz  yuman  grupların  faaliyetlerini  kısıtlamaktan  (ör.  Demokratik
Çözüm  Partisi)  geçecektir.  KBH  Başkanı  Mesut  Barzanî  bu  adımları  attığı  takdirde,  Türkiye
kendisini  karalamaya bir  son verip,  bunun yerine,  diplomatik pazarlıklar  için  doğrudan kanal
açacak özel bir temsilci ayarlamalıdır. Ayrıca [Türkiye], Habur sınır kapısındaki ticaret ve transit
geçiş mevzuatını kolaylaştırıp Türkiye ile Irak Kürdistanı arasında daha fazla sınır kapısı açarak
dış ticaret itibarını yükseltebilir. İyi ilişkiler kurulması hem Türkiye, hem de KBH'nin çıkarınadır.
Son olarak belki de en önemlisi, Msut Barzanî ve Celâl Talabanî nüfuzlarını kullanarak PKK ile 12
aylık bir ateşkes konusunda pazarlığa oturabilirler. Bu, bir Türk askerî harekâtı tehlikesini azaltır
ve askerî müdahalelerle krizi ağırlaştırmak yerine, Türklere PKK'nın savurduğu tehdidi azaltmak
için  daha  uzun  ömürlü  ve  verimli  bir  stratejiyi  hesaba  katma  fırsatı  verir.  Bu  aynı  zamanda,
Türkiye'ye  burada  önerilen  reform ve  programları  gerçekleştirecek  zamanı  da  kazandırır.  Türk
askerlerinin Irak'a takviye edilmesi karşısında  - böylesi PKK'nın tehdidinden bile daha fazladır -
bir alternatif yaratmak açısından tüm bu adımlar olmazsa olmazdır. Üstelik asker takviyesi, Irak
Kürtlerine Kerkük konusunda bir  ihtarnâme işlevi görür.  Türkiye Kerkük'ün idaresinin KBH ile
birlikte  yürütülmesine  katı  biçimde  karşı  çıkmaktadır.  Türklerin  çoğu,  Kerkük'ün  [kuzeye]
iltihakının  Irak'ta  de  facto bağımsız  bir  Kürt  devletinin  varlığını  tetiklemesinden  ve  böylece
Türkiye'deki  Kürtlerin  ayrılıkçı  emellerine  esin  kaynağı  olup  Türkiye'nin  bölünmezliğini  tehdit
etmesinden  korkuyor.  Endişe  duymalarına  gerek  yok.  Kürtler  karaya  hapsolmuş  bir  “Büyük
Kürdistan'dan” çok, Avrupa'nın bir parçası olmayı  fazlasıyla yeğliyor. Dahası Türkiye, istikrarlı,
seküler ve Batı yanlısı bir Irak Kürdistanı'nın git gide daha da istikrarsızlaşan ve İslâmize olan
Irak ile arasında kullanışlı bir tampon olduğunu fark edecektir. Irak Kürdistanı ile iyi komşuluk
münâsebetleri  aynı  zamanda  petrol  taşımacılık  ücretleri,  su  hakları,  inşaat  anlaşmaları,  petro-
kalkınma sözleşmeleri ve sınır ticareti şeklinde ekonomik anlamda bir talih kuşunu [Türkiye'nin]
başına konduracaktır. 

PKK'nın çıkardığı sorunların çözümü savaş alanında elde edilemez. İyisi mi PKK, nihayet barışı
arzu edip izleyecek stratejik bir karara imza atmalı. Bu olduğu takdirde, eski PKK mensupları için
bir af kanun tasarısı gerekli olacaktır. Af; PKK kurbanlarının resimlerine sarılan, tabutlarına
ağlayan  acılı  aile  haberleriyle  medyanın  günbegün  köpürttüğü  çoğu  Türk'e  iğrenç
gelmektedir.  Ancak af olmaksızın, Türkeye en iyi ihtimalle PKK'yı idare edebilecektir ama asla
çözemeyecektir.  Türkiye'nin epey eski bir af geleneği var ama konu PKK olunca,  “Genel Af”
kavramı  fazlasıyla  tartışmalı  oluyor.  Bunun  yerine  “Topluma  Kazandırma” (Winning  to  the
Society), STT sürecini nitelendirmek için daha çok hoşa giden bir üslûp. Bir af programı safhalar
halinde  ilerletilmelidir. İlk  olarak,  [bu]  ayrıcalık  örgüte  2002'den  sonra  katılanlara teklif
edilmeli. Daha sonra sıra,  komuta sorumluluğu olmayan kadrolara gelir. PKK liderleri, içinde
kendileri için bir şey olmazsa STT paketine (gemiye) su aldırabilirler. 
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134  PKK  üst  düzey  yöneticisi  için  Interpol'un  haklarında  düzenlediği  “kırmızı  bültenler”  af
ayrıcalığını  vermeyeceğinden  bulundukları  ülkede  sığınma  hakkı başvurusunda  bulunabilirler.
Başarılı  bir  af  programı  yaratmak  ve  tatbik  etmek  için  Türklerin  “çatışma  sonrası  ikilemlerle”
yüzleşmiş diğer ülkelerin tecrübeleri üzerinde çalışması yararlı olacaktır. Yine de Türkiye, şu an için
PKK ile pazarlığa oturmayı reddetmektedir. O halde, meşrû ve makbûl bir muhatap ihtiyacı vardır.
Demokratik  Toplum  Partisi'nin  (DTP) Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi'nde  (TBMM)  Kürt
seçmenleri temsil etmek için seçilmiş 21 vekili var. İşte tam da, üyelerinin Abdullah Öcalan ve
diğer PKK'lı gruplarla bağları olduğu için DTP etkili bir  bağlantı olabilir. Diplomat topluluğun
üyeleri  de  akıl  danışmanlığı yapmak  ve  itibarlarına  payandalık  etmek için  DTP'li
parlamenterlere angaje olmalıdırlar. DTP, kendi başına terörizmi kınayarak ve Türkiye'nin toprak
bütünlüğünü yeniden teyit ederek de itibar toplayabilir. 

Tabiî,  ABD'nin de üstleneceği  önemli  bir  rolü var.  Türkiye'deki  komplo teorisyenleri ABD'nin
PKK'yı  Irak'ta  barındırıp  bağımsız  bir  Irak  Kürdistanı'nın  oluşmasına  refakat  (iv) ettiğini
savunmaktadır. Bunun gerçek olmadığını göstermek için ABD gayretlerini ikiye katlayarak Türkiye
ile olan ilişkilerini güçlendirmek zorundadır. 

İkili  ilişkilerde  bir  bozulma  iki  ülkenin  de  çıkarına  olmayacaktır.  ABD'nin,  Irak'taki  Amerikan
askerlerine  yapılan  hava  ikmalinin  %70'ini  karşılayan  İncirlik  Hava  Üssü'nü  kullanma  izninin
devam etmesi de dâhil olmak üzere, Türkiye'nin Irak'taki çabalarına destek olmasına ihtiyacı vardır.
Hem, NATO'nun kıymetli bir üyesi olarak Türkiye,  Afganistan'da önemli bir rol oynamaktadır.
Amerika Türkiye'nin dış siyaset,  ekonomi ve güvenlik çıkarlarına odaklanarak yardımcı olabilir.
Bunlara,  [bu  kadarıyla]  sınırlı  olmamakla  birlikte,  Irak  Hükümeti  ve  Kürdistan  Bölgesel
Hükümetinin PKK'ya tahakküm etmeleri konusunda cesaretlendirilmesi de dâhildir.
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BÖLÜM II: BULGULAR

Tarih
Kürtler dünya üzerinde devlet sahibi olmayan en büyük azınlıktır. Türkiye, Irak, İran, Suriye ve
Ermenistan'ın topraklarını içeren bir coğrafyada tahminen 30 milyon Kürt vardır. Dünya Kürtlerinin
yarıdan  fazlası,  nüfusunun  yaklaşık  %20'sini  temsil  ettikleri  Türkiye'de  yaşamaktadır.  Mustafa
Kemal,  nam-ı  diğer  Atatürk,  1923'te  Osmanlı  İmparatorluğu'nun  kalıntılarını  bir  araya  getirip
Türkiye  Cumhuriyeti'ni  yarattı.  Atatürk  Avrupalı  komşularıyla  eşit,  çağdaş  bir   devlet  kurmaya
kararlıydı  ancak, Avrupa'nın niyetlerine karşı  dikkatliydi.  Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilâf
devletlerinin Sevr Anlaşması'nda (1920) ortaya koyduğu koşullar Türkiye'yi parçalıyordu. Ülkeyi
büyüklüğünün üçte birine düşürüp Kürtlere de kendi devletlerini vaat ediyordu. Atatürk; Türklere,
1923'te  Sevr'in  yerini  Lozan  Anlaşması'na  bırakmasına  kadar  gidecek  bir  “özgürlük  savaşı”
çağrısında bulundu ve anlaşmayı reddetti. 

Buna karşılık Kürtler, bağımsız bir yurt kurma hedefiyle 1925'te ayaklanma başlattılar. Ayaklanma
acımasızca bastırıldı ve ele başları Diyarbakır şehir meydanında asıldı. 1937'de bir başka isyanla
doruk yapan bir dizi başkaldırı sonrasında Türkiye merhametsiz (v) ölçütleri benimseyip Türkiye'de
yalnızca  “Dağ Türkleri“ diye tanımladığı Kürtlerin açık seçik varlığını inkâr etti. Kürt dili,
kültürü  ve  yer  adları  yasaklandı. Türkiye'de  12  Eylül  1980  askerî  darbesi  olunca,  cunta
anayasasında Kürt haklarının daha da kısıtlanması sonucu baskılar şiddetlendi. Tüm Türkiye'de
panolar Atatürk'ün mesajıyla yankılanıyordu: “Ne Mutlu Türküm Diyene!”

İdeoloji
PKK 1978'de  Abdıllah Öcalan tarafından kuruldu.  Soğuk Savaş'ı  anlamlandırmış  olan ideolojik
mücadeleden  ve  70'lerin  dünya  çapındaki  sömürü  karşıtı  hareketinden  etkilenen  PKK'nın
bildirisinde  Marksist  proleter  devrim  çağrısı  yapılıyordu.  Temel  kuvvetini  bir  “işçi-köylü
ittifakından”  alan  devrimde  PKK,  “küresel  sosyalist  hareketin  öncüsü”  olarak  hayal  edilmişi.
Bildirge,  “Kürtlerin  baskıyla  sömürülmesini”  kınıyor  ve “demokratik  ve birleşik  bir  Kürdistan”
çağrısı yapıyordu. 

Öcalan, Güneydoğu Anadolu'da bir Kürt devletinin kurulmasını; farklı lehçeleri (Zaza, Kurmanç,
Sorani) konuşan, farklı mezheplere (Sünnî, Şafiî, Alevî) mensup ve farklı ülkelere (Türkiye, İran,
Suriye, Irak) bağlı Kürtleri içerecek geniş bir araziyi çevreleyen bağımsız ve birleşik bir “Büyük
Kürdistan” yaratmanın ilk adımı olarak görüyordu. 
Öcalan, PKK'ya Stalinist  disiplinle işleyen katı  hiyerarşik bir  biçim verdi.  Nihaî yetki bir  birey
kültü geliştiren, muhaliflerini bastıran, hasımlarını tasfiye eden Öcalan'da kaldı. Taraf değiştirenler
İsveç'te (1984 ve 1986), Danimarka'da (1985), Hollanda'da (1987 ve 1989) ve Almanya'da (1986,
1987 ve 1988) suikasta uğradılar. 

1986'da,  aralarında beş kurucu merkez komite üyesi  ile  60 kadar  PKK'lı  idam edildi.  Diğerleri
faaliyetlerini yeraltına kaydırdılar.

Şiddet
Öcalan  Kürtlerden  Türkiye'ye  sadakat  ile  PKK'ya  destek  arasında  seçim yapmalarını  istiyordu.
İşbirliğini  reddedenlere  karşı  acımasız  ve  hızlı  bir  cezalandırma  uygulandı.  PKK,  devlet
işletmelerinde çalışan Kürtler kadar, egemen Türk çevrelerden yana duran elit Kürtleri de hedef
aldı. 1984-1987 arasında, PKK 217 öğretmeni kaçırdı veya öldürdü. Yüzlerce köy okulu yakarak
eğitim faaliyetlerini  başarıyla  kararttı.  Hastanelere  saldırıldı  ve  doktor  ve  hemşireler  katledildi.
Haziran 1987'de PKK Pınarcık köyü sakinlerini katletti. Çünkü davasına soğuk bakıyorlardı. İki ay
sonra Kılıçkaya'da 14'ü çocuk, 24 kişi katlettiler. 
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1995-1999 arası, “intihâr gerilla timleri” 21 intihâr saldırısından sorumlu oldu.

ABD 2001 yılında PKK'yı “Yabancı Terörist Örgüt”  (FTO, Foreign Terror Organization) olarak
listeye aldı. Kısa zaman sonra Kanada ve Birleşik Krallık PKK'yı YTÖ olarak tanımladı. AB terör
listesine Mayıs 2002'de aldı. Interpol, mahkeme emirleri doğrultusunda 134 PKK lideri hakkında
“kırmızı bülten” çıkarrtı. 

PKK suç  çetesi  gibi  işliyordu.  Finansman;  Türkiye'de  ödeme yapmaya zorlanan ya da  cinayet,
kaçırılma,  fidye  ve   mülkiyet  tahrip  etme  gibi  olaylarla  yüz  yüze  gelen  Kürt  iş  adamlarından
aldıkları “devrim vergisinden” sağlanıyordu. PKK aynı zamanda bütün Avrupa'da Kürtlere ait iş
yerlerinden haraç alıyordu. Ek olarak, Kürt İşverenler Derneği, Kürt-İslâm Hareketi, Kürt Kızılayı
gibi  kültür  dernekleri  ve  bilgilendirme  merkezleri  aracılığıyla  Kürt  diyasporasından  gönüllü
finansman elde ediliyordu. Bu organizasyonlar PKK'nın gelirini yükseltti ve alt şirketler üzerinden
İsviçre'de,  Britanya'da,  İsveç'te,  Belçika'da,  Danimarka'da  ve  Kıbrıs'ta  para  transferleri
gerçekleştirdi.  PKK,  operasyonlarını  uyuşturucu,  silâh  ve  insan  kaçakçılığı  ve  malî  şantajla  da
finanse  etti.  1998'de,  Britanya  Hükümeti  PKK'nın  Avrupa'da  satılan  uyuşturucunun  %40'ından
sorumlu olduğunu iddia etti. 

Tavan yaptığı dönemde, PKK'nın yıllık geliri, 500 milyon Dolar civarıydı. 

Türk yetkililer, 2005 yılı itibarıyla PKK'nın yıllık gelirinin 150 milyon Dolar olduğunu iddia ediyor.
Dış  işleri  makamları  bu rakamların;  PKK'lı  yöneticilerin  sadece teröristlik  değil,  aynı  zamanda
“hayatta kalma, güç ve para” kaygısı taşıdıklarını gösterdiğini belirtiyorlar. 

İstismarlar
Türkiye PKK'ya demir yumruğuyla cevap verdi. Hükümet çoğu güneydoğu ilini sıkıyönetime tâbi
tuttu ve 1980'lerin sonunda “Olağanüstü Hal” ilân etti. [OHAL ile] devletin bölünmez bütünlüğünü
tehdit eden eylemlere göz açtırmayan, anayasanın 14'üncü maddesi yürürlüğe sokuluyordu. Aynı
zamanda, “Türk devletinin birliğini yok etme veya topraklarının bir bölümünü ayırma amacıyla bir
eyleme  geçen  kişinin  ölümle  cezalandırılabileceğini”  öngören  TCK  125.  madde  ve  Kürt
meseleleriyle ilgili serbest bir bir tartışmayı bile kriminalize edecek kadar geniş bir terör tanımı
içeren Terörle Mücadele Kanunu'nun 8. maddesi de işlerik kazanmıştı. 

Güneydoğuda Şemdinli'nin  dağlarından Suriye sınırı  yakınlarındaki  Siirt'e  kadar  ordu kampları,
polis  kontrol  noktaları  ve  askerî  havaalanları  kurulmuştu.  PKK'ya  karşı  büyük ölçekteki  askerî
operasyonlar 1989'da ve 1992'de tekrardan başlatıldı.  PKK eylemleri,  1993 yılı  içinde güvenlik
güçleri ile girdikleri rapor edilen 4.198 çatışmayla tavan yapmıştı. 

1995'e gelindiğinde, 150.000 kadar Türk asker ve polis Türkiye içinde olduğu gibi, sınır ötesinde de
ara-bul-yok  et  operasyonlarına  katılmıştı.  Bu  çalışmalar  siyasî  suikastları da  içermekteydi.
Hükümet destekli ölüm timleri yüzlerce PKK sempatizanı öldürmüştü. 

1989-1996 arası,  Kürt  direnişiyle bağlantılı  1500'den fazla kişi  faîli  meçhul  cinayetlere kurban
gitti.  Yaklaşık  500  kişi  91-97  arası  kaybolurken,  83-94  arasında  çoğu  Kürt  230  kişi  polis
gözaltısında işkence sonucu öldü. 

Buna ilâveten,  Türk hükümeti  PKK'yı  yerel  nüfusun yardım ve yataklığından mahrum bırakma
amaçlı bir yer değiştirme politikası oluşturdu.  378.000 köylü zorla tahliye edildi ve Diyarbakır,
Cizre, Nusaybin gibi kentlerin nüfusu iki katını aştı. 
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Diyarbakır’daki işsizlik oranı %70'e fırladı, yoksulluk oranı %39.7'ye çıktı ve şehirde 10 binden
fazla gecekondu türedi. 

Kürt'ü Kürt'e kırdıran devlet, 60.000 kişilik paramiliter bir gücü “köy korucusu” olarak istihdam
etti. Yetkililer bu sistemin köylülere köylerini korumada yardımcı olacağını söylemişlerdi ama tam
tersi,  topluluklar arasında kutuplaşmalara sebep olup ve PKK operasyonları  için mıknatıs  etkisi
yarattı. Türkiye, halkın PKK'ya olan desteğinin altını oymak için ekonomik kalkınmaya odaklandı.
1982'den 1992'ye kadar GAP'a 20 milyar Dolar yatırım yaptı. Dicle ve Fırat'ı 20 barajla (dünyanın
en büyük dokuzuncucu olan 2,3 milyar Dolarlık Atatürk Barajı dahil) donatmayı hedefleyen büyük
bir tarım ve hidroelektrik plânıydı. GAP'ın tarım ağı 7,7 milyon hektar araziye hizmet götürecek,
tarımsal üretimi 7'ye katlayacak, kişi başına düşen geliri üç katına çıkartacak ve 3,3 milyon yeni iş
bulacak şekilde tasarlandı. 

Türkiye ayrıca, insanî gelişim ve sosyal hizmetler hedefiyle GAP Sosyal Eylem Plânı'nı meydana
getirdi ama bu beklentilerin oldukça altında kaldı. Açıkları kapatılmaya çalışılan ve  PKK saldırıları
ile devam eden güvenlik krizi, GAP'ın başarısını baltaladı. Mevsimsel otlatma ve  düşük ölçekli
tarım etkinlikleri çoğu Güneydoğu ilinde olağanüstü hal ilân edildiğinden neredeyse imkânsız hale
gelmişti.  Güvenlik  operasyonları  ise  yıllık  8  milyar  Dolar  maliyetle  ekonomide   bir  gedik
yaratıyordu. Türkiye'nin tahminlerine göre çatışmanın toplam maliyeti 200 milyar Dolar.

Derin Devlet
“Derin devlet” – mafyatik figürlerle işbirliği yapan, içinde askerler, polisler, yüksek bürokratlar
ve yoz siyasîler bulunan, aynı kalıptan çıkmış ultra milliyetçi çıkar grupları – Türkiye'de bir
gölge  hükümet gibi  çalışmaktadır.  [Derin  devlete]  bağlı  odaklara  göre  devletin  güvenliği  ve
bürokrasiden  mürekkep  resmî  kurumların  devamı  esastır.  Anayasa,  Millî  Güvenlik  Kurulu'na
(MGK)  kutsal  gördükleri  “devletin  muhafazası  için  gerekli”  addettiği  her  adımı  atma  yetkisi
vermektedir. Vatandaşların çıkarlarını ilerletmek yerine derin devlet, kendi önceliklerini ve gücünü
korumakla meşgul. Yedi kez başbakanlık yapmış eski bir cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e göre,
“Tek bir devletin olması temel ilkedir. Ama bizim ülkemizde iki tane var.” Türkiye'nin  verimsiz
merkezî hükümetinin bir  neticesi  olarak,  devlet  Güneydoğu'nun veya genel olarak Türkiye'nin
demokratikleştirilmesi  denemelerine direndi.  Tek tipin tercih edilmesi  ve etnik,  dinî  ve  kültürel
kimlikleri  ahenk  içinde  tutmadaki  başarısızlık,  sosyal  uyumda  kopukluk  ve  genel  bir  sosyal
yabancılaşma/soğuma hissiyle sonuçlandı. 

Türkiye'nin  askeriyesi  derin  devletin  kazanılmış  bir  alanıdır. Tarihî  olarak,  Türk  ordusu
Atatürk'ün seküler, milliyetçi ve çağdaşlaşmacı hedeflerinin “yılmaz bekçisi” olmuştur. Subaylar
kendi görev alanlarının tanımını Türk toprağını korumanın ötesinde; ayrılıkçılık, terörizm ve kökten
dincilik gibi  kamuya yönelik tehditleri  bertaraf etmek şeklinde  genişletirler. Türk Genelkurmay
Başkanlığı'nın bir üyesinin “Daha fazla demokrasi ihtiyacı varsa biz getiririz.” sözleriyle özetlediği
ordunun bu babacan [devlet baba] yaklaşımına Kürtler özellikle içerlemektedir. 

Hem gerçek, hem de hayalî tehditler askeriyenin devlet işlerindeki aslî konumunu devam ettirirken
harcamalarını da haklı çıkarttırıyor. Ordu ve devletteki yandaşlarının güvenliği sağlamaktan ziyâde,
kendini  haklı  çıkaran  olayları  tezgâh etmelerinin  bir  tarihi  vardır.  Örneğin,  Kasım  2005'te
Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde beyaz bir Doğan arabanın camından bomba atılması sonucu Umut
kitabevinin  sahibi  öldü.  Kalabalık  arabanın  peşine  düştü  ve  bombacıların  meğerse  subay
olduklarını öğrendi. Jandarma'ya ait olan araçta İçişleri Bakanlığı'ndan verilmiş bir kimlik kartı,
çok sayıda AK-47 tüfeği ve diğer Kürt hedeflerin bir listesini buldular. Bu bombalama, Hakkâri'de
meydana gelen yirmi olaydan biriydi. Hepsi de PKK terörü gibi görünecek biçimde sahnelenmişti.
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Kürtler tüm Güneydoğu'da şehir ve kasabalarda protestolarla tepki gösterdiler. Barışçıl protestocular
şiddetli  biçimde dağıtıldılar;  dört  sivil,  polis  tarafından öldürüldü.  Human Rights  Watch (İnsan
Hakları  İzleme)  örgütü  ve  diğer  gruplar,  Türkiye'nin  zalimce  müdahalesini  ve  aşırı  kuvvet
kullanımını kınadılar.  Şemdinli  hadisesi; devlet,  güvenlik  servisleri  ve  suç  çetelerinden  gelen
uyuşturucu  avantası  karşılığında  sivil  hedeflere  suikast  düzenleyen  mafyatik  organizasyonlar
arasındaki entrikaları ortaya seren 1996 Susurluk kazasını hatırlatmıştı.

Şemdinli  olayı,  Türkiye'nin  devlet  kurumlarının  sosyal  refaha  ayak  bağı olduğu  görüşünü
güçlendirdi. Soruşturma için bir meclis komisyonu kuruldu fakat en az bir üyesi ölüm tehditleri
aldı.  Askerî  müdahale  ile  ilgili  endişeler,  General  Yaşar  Büyükanıt'ın  yargıyı  etkileyerek
Şemdinli bombacısını aklamaya çalıştığı ortaya çıkınca alevlendi. Askerin dokunulmazlığını ve
hukuk devletinin  altını  oymadaki  rolünü  vurgulayan Şemdinli  savcısı  görevinden  alındı  ve
hukuk lisansı iptal edildi. 

Öcalan'ın Kaderi
Askerî baskı Öcalan'ı  Türkiye'den kaçırttıktan sonra,  90'ların sonunda PKK Suriye'de sığınacağı
güvenlikli  limanı  buldu.  Türkiye  Fırat  nehri  üzerinde Atatürk ve  Birecik barajlarını  inşa  etmiş,
Suriye'yi PKK ile kurduğu bağları koparmadığı takdirde suyu kesmekle tehdit ediyordu.

Ekim 1998'de Suriye, PKK'yı terörist bir örgüt olarak tarif eden ve PKK'yı Suriye toprakları dışına
çıkartmayı  taahhüt  ettiren  Adana  Memorandumu'na  imza  attı.  Öcalan'ın  Roma,  Moskova,
Amsterdam, Atina ve Türk Özel Kuvvetleri tarafından tutuklandığı Nairobi'yi kapsayan yolculuğu
işte böyle başlamıştı. 16 Şubat 1999'da Türk televizyonları Türkiye'nin en çok aranın zanlısının –
kafası bezle örtülmüş, haplanmış ve sersemletilmiş olarak –  görüntülerini verdi. Çoğu Türk bunu
kutlarken, Avrupa'nın her yerinde Kürtler elçiliklere taşlar attılar, rehineler kaçırdılar, ve protesto
olsun diye kendilerini yakma eylemleri gerçekleştirdiler. Devlete karşı ayağa kalkıp  Kürtler için
insan  hakkı  istemesinden  dolayı çok  saygı  duydukları  Öcalan  ile  beraberlik  görüntüsü
veriyorlardı. 

Bazılarının  ona  has  bir  ödleklik  olarak  gördüğü  şaşırtıcı  bir  pişmanlık  görünümünde  Öcalan,
PKK'nın  silâhlı  mücadeleyi  hayatta  kalma  karşılığında  bırakmasını  salık  verdi.  “Demokratik
seçenek, Kürt sorununu çözmek için tek alternatiftir. Ayrılık ne mümkündür, ne de gereklidir. Biz,
demokratik bir Türkiye bağlamında barış, diyalog ve serbest siyasî eylem istiyoruz.”

“Bana şans verin, üç ay içinde hepsini dağlardan indireyim.” dedi.

1999 Haziran ayında bir Türk devlet güvenlik mahkemesi Öcalan'ı vatan hainliğinden suçlu buldu.
Kendisine  verilen  ölüm cezası;  AB'nin  idam yasağına  uymak  için  Marmara  Denizi'nde,  İmralı
Ada'sında azamî güvenlikli bir tesiste çekmek üzere ömür boyu hapis cezasına düşürüldü.  

Seçimler
Birçok Kürt, Türkiye sınırları içinde Türk kardeşleriyle barış içinde yaşamayı yeğlemektedir. Çeşitli
kamuoyu anketleri Kürtlerin ayrı bir devlet istemediğini ortaya koymakta. Türkiye Kürtlerinin ezici
çoğunluğu, amaçlarına siyasî süreçlerle ulaşabileceklerine inanıyor. Lâkin, Kürt siyasî partileri
yıllar  boyu  parlamentoya  girecek  adayla  gösterip  yerel  idarelerin  kontrolünü  ele  geçirebilirken
ulusal  ölçekte  çok az  bir  başarı  gösterebilmişlerdi.  Türkiye'nin seçim kanunu,  partilerin  toplam
reyin  %10'unu  almadıkça  parlamentoda  sandalye  bulmasını  engellemektedir.  Bu  demokratik
olmayan  verimsiz  gerekçenin  sonucunda  Kürtlere  has  hiçbir  parti  parlamentoda  temsil  eşiğini
geçebilmiş değildir. 
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Karma partiler TBMM'ye katılmak için yeterli desteği elde ettiklerinde ise Türk makamları ya
yasakladı,  ya  da  siyasî  sistem  içerisinde  Kürtlerin  çıkarlarını  gündeme  getirecek  şekilde
çalışmalarını  baltalayacak  baskılar  uyguladı. Kasım  1991'de,  Halkın  Emek  Partisi  (HEP)
parlamento seçimlerinde 18 sandalye kazanmıştı. Ne var ki, Leyla Zana'nın milletvekili yeminini
başında üç renkli bant ve Kürtçe olarak okumakta ısrar etmesi Türk parlamenterleri öfkelendirdi.
HEP kapatıldı ve liderleri terör örgütüne suç ortaklığından hapse atıldılar. 

1989-1993 arası cumhurbaşkanlığı yapan Turgut Özal bir vizyon adamıydı.
Ulusal  siyasette  Kürt  siyasî  partilere daha büyük roller  vermenin PKK'nın altını  oyacağını  fark
etmişti. Ayrıca, reformların Kürtleri ılımlı hale getireceğine, onları daha iyi vatandaşlar yapacağına
inandığı için 1991'de Kürt dili üzerindeki yasağı kaldırdı. Hattâ Özal, PKK savaşçıları için genel af
fikrini  de  öne  sürmüştü.  Ancak  Özal  Türkiye  için  öngördüğü  reformları  uygulayamadan  öldü.
Ağustos 1992'de Süleyman Demirel HEP'in varisi,  Kürt Demokratik Partisi'ne (vi) (HADEP)
bağlı  37  belediye  başkanıyla  buluştu.  Özal  gibi  o  da  aşırı  milliyetçiler tarafından  Kürt  siyasî
etkinliğinin meşrûluğunu onaylamakla suçlandı. Bunu şiddetli çatışmaların olduğu bir 10 yıl takip
etti. Nisan 2002'de PKK şeklen dağıtıldı ve Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi (KADEK)
adını  aldı.  Reformların  düşük  temposuyla  hüsran  yaşayan  KADEK  Türklerin  ve  Kürtlerin
Türkiye'de iki aslî unsur olarak ilân edildiği yeni bir anayasa ve Kürt siyasî ve kültürel haklarının
teslim  edilmesini  talep  etti.  KADEK,  [Amerikan]  Dışişleri  Bakanlığı  tarafından  terör  listesine
(FTO-Foreign Terror Organizations) alındıktan sonra 2003'te çözüldü. Bir yıl sonra yeni bir adla,
Kürdistan Toplum Kongresi (Kongra-Gel) adıyla yeniden kuruldu ki, bu da nihayet ABD ve AB
tarafından  terör  örgütü  olarak  tanındı.  Tekliflerinin  hükümet  tarafından  karşılık  bulmamasına
öfkelenen örgüt 1999'da ilân ettiği tek taraflı ateşkesi 2004'te sonlandırdı. Kürt diyasporasında para
aktarımı git gide zorlaşmıştı. Askerî operasyonların yokluğunda PKK kendini pek gösterememişti.
Şu an için PKK'nın komuta-kontrol yapısında zaafları  bulunmaktadır.  Avukatları  ve Avrupa'daki
medya yayınları üzerinden talimat veren Öcalan, hapishanedeki hücresinde halen güçlü bir figür.

Ama PKK içinde başka unsurlar  türedi  ve meclisteki  DTP'li  vekiller  Öcalan'a bağlıyken bunlar
Öcalan'ın otoritesini çiğniyor. Konumlarını borçlu olsalar da, PKK'nın ağır toplarından ideolojik
olarak bağımsızlar. Erdoğan'ın DTP'li vekillerden PKK terörünü terk etmelerini istemesine karşılık,
temsilcilerden biri ne kendisinin, ne de arkadaşlarının şiddete destek olduğunu belirtti ama ekledi:
“Her Kürdün PKK'ya katılmış bir aile üyesi var. Kendi çocuklarımı nasıl kınarım?” 

DTP'nin ılımlı yaklaşımı, Avrupa Kürt diyasporası içinde yaygın olan, Türk devletinin yalnızca
şiddetten  anladığı  kanısıyla  tezat  oluşturmaktadır.  Şiddet  fazlasıyla  merkezin  dışına  taşmış
durumda. Kandil grubunun silâhları var.  Komutanları on yıllardır ayaklanmalara katılmışlar ama
yeni üyelerinin çoğu iş ve temel haklar temin edildiğinde dağlardan inecek olan genç Kürtler.  

PKK operasyonları  ölümcül  olmaya devam ediyor.  PKK eylemleri  2005'te  200 asker  ve sivilin
ölümüyle sonuçlandı ve takip eden yıl boyunca PKK eylemleri sonucunda en azından 600'den fazla
insan hayatını kaybetti. 2007'nin ilk yarısında 167'si asker olmak üzere 225 kişi PKK saldırıları
sonucu öldü.

7 Ekim 2007'de Şırnak'ta 13 dağ komandosunun ölümü sonrasında, şu anda Kandil'e hava saldırısı
ve büyük ölçekli sınır ötesi harekât yapılması konusunda istekler var.
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Adalet ve Kalkınma Partisi
Erdoğan'ın AKP'si ilk zaferini 2002'de elde etti. Erdoğan kendini dinine adamış bir Müslüman olsa
da, Başbakan olarak radikal İslâm ile arasına mesafe koyarak, yolsuzluğu kınayarak, ve ılımlı,
demokratik fikirleri kucaklayarak beğeni topladı. Erdoğan Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanlığına
aday  gösterdi  ama  Gül'ün  İslâm'a  olan  bağlılığından  korkan  ordu darbe  tehdidi  savurarak
adaylığının önüne taş  koydu.  Erdoğan 22 Temmuz 2007 için erken seçim ilân etti  ve  ezici  bir
destekle oyların %47'sini kazandı. Bu sayede TBMM'deki 550 sandalyenin 340'ını elde etti.

AKP'nin  doğu  ve  güneydoğuda  oy  oranı,  Kürtlerin  politik  sesi  olarak Kongra-Gel'den  sonra
kurulan DTP'yi geçmişti. AKP yol, okul ve çeşitli sosyal hizmetlere bolca akıttığı paranın ödülünü
almıştı.  Kürtler,  Kürt  dilinde  yayın ve  eğitim de  içeren daha  büyük kültürel  haklar  konusunda
yaptığı yasa reformları için AKP'ye itibar ettiler. AKP'nin yerel örgütleri aşan muhafazakâr değerleri
ve  parti  tabanı,  git  gide  etnik  siyaseti  reddeden  Kürt  seçmene  de  hitap  ediyordu.  PKK  halk
desteğinin eridiğini hissedebilir ve belki de PKK şiddetindeki güncel artış, AKP'nin son Temmuz
seçimlerindeki performansı sonrasında  kendi önemini hatırlatmaya yönelik bir çabadır. DTP –
beklendiği üzere – idare etmekten uzak olsa da, sonuçlar yine de parti için önemli bir zaferdi. 21
Kürt, baraj eşiğini atlatarak bağımsız temsilci olarak seçildi. DTP'li bir parlamento üyesine göre,
“AKP ve DTP'ye oy vererek hem Kürtler, hem de Türkler kendi ordularına karşı olduklarını
gösterdiler.” 

Yine  de,  DTP  Öcalan'ın  mahkûmiyet  koşullarının  iyileştirilmesini  istediği  zaman  AKP-DTP
ilişkileri  gerildi.  AKP'nin  bu  öneriyi  göz  ardı  etmesi  üzerine  DTP  Abdullah  Gül'ün
cumhurbaşkanlığı  seçiminin üçüncü turunu terk etti. Partiler arasındaki çekişmelere rağmen Gül,
Cumhurbaşkanı olarak yaptığı ilk konuşmada, yeni anayasada daha geniş bireysel haklara ihtiyaç
olacağının altını çizerek doğrudan Kürt sorununa işaret etti ve çeşitliliği Türkiye'nin gücü olarak
takdir  etti;  azınlık  dillerinin resmî  kullanımını  içerecek  şekilde,  azınlıklar  için  daha  geniş
kültürel haklar çağrısında bulundu. Gül ilk yurt içi gezisinde Güneydoğu'daki  Kürt şehirlerini
ziyaret etmeye  karar verdiği zaman çok sıcak karşılanmıştı.  Gül ile buluşan DTP üyeleri PKK
sorununa işaret  ederken  affın  önemini belirttiler.  Seçimler ordu için ağır bir aşağılanmaydı.
Türklerin karşı çıkması ve Kürtler arasında AKP'ye olan desteğin artması sonucu ordunun zorbalığı
geri tepmişti. Büyükanıt ve diğer yüksek generallerin, Gül'ün yemin törenini boykot ederek ve ilk
resmî resepsiyonunda uzun süre kalmayarak bir geleneği yıkmaları, AKP'ye besledikleri düşmanlığı
gözler önüne seriyordu. Büyükanıt  -  çok görürcesine -  Gül'ün Cumhurbaşkanlığına seçilmesini
teebrik etmek için iki haftadan fazla bekledi. 

Aşırı milliyetçi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP),  sosyal gerilimleri sömürerek aldığı %13 oyla
temsil barajını geçti.  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile koalisyon halinde AKP reformlarını
alt üst etmeye ahdetti. MHP ve CHP, yaptığı darbe sonrası askerî hükümetin yürürlüğe soktuğu
1982 anayasasını değiştirme plânlarına karşı özellikle ihtiyatlı durmakta. Yeni anayasa çalışması ise
taslak aşamasında devam ediyor.  Türkiye'nin  sivil  toplum tarafından incelenmiş ve tamamen
siviller  tarafından  yazılmış  ilk  anayasası olacak.  Tasarı,  Türkiye'nin  etnik  ve  dinî  konulara
yaklaşımını Avrupa İnsan Hakları  Sözleşmesi'nin koyduğu standartlarla uyumlu hale getirmekte.
Üstelik önceki anayasanın, “devletin bölünmez bütünlüğünü” tehdit edenlere aman vermemek için
kullanılagelen,  sıkıyönetim süresince  insan  haklarını  askıya  almaya  yarayan  hükümleri  de  iptal
ediyor. 

AB Tesiri
90'larda AB'ye katılmak birçok Türk için bir  takıntıydı. 1996'da Gümrük Birliği'ne katıldıysa da,
çoğu eski komünist ülke sıraya atlarken sonraki yıl için aday olarak bile görülmeyince, Türkiye'nin
umutları  karardı.  Lüksemburg  Başbakanı  Jean-Claude  Junker'in  “İşkencenin  hâlâ  yaygın  bir
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uygulama olduğu bir ülke AB masasında yer bulamaz.” demesi  Türk yetkililerin yarasına tuz
basmıştı. Juncker'in  aşağılayıcı  yorumu  çoğu  Türk'ü,  reformlar  olsun  veya  olmasın,  AB'nin
Türkiye'yi  kendi  Hristiyan  kulübüne  almayacağına  ikna  etmişti.  Avrupa  Birliği  Kopenhag
Zirvesinde, birliğe yeni katılacak üyelerin resmî katılım müzakerelerini konuşmadan önce yerine
getirmesi  gereken siyasî  ve  ekonomik şartların  çerçevesini  belirledi.  Kopenhag kriterleri  olarak
bilinen bu şartlar, ekonomik reformları ve demokrasiyi, insan haklarını ve hukuk devletini garanti
altına  alacak  sabit  müesseselerin  varlığını  içeriyordu.  Erdoğan  Avrupa  Birliği  hedefine  inatla
sarılıyor, ayrıca Türkiye'nin AB'yi büyüteceğini ve bunun, medeniyetler arasında gerçek bir uyumun
mümkün olduğunu göstereceğini savunuyor. 

Çoğu Türk onunla aynı düşünüyor. 2005 tarihli geniş katılımlı bir anket Türkiye'nin geleceğinin
Avrupa'da olup olmadığı sorusunu soruyordu. Katılımcıların %77.4'ü AB üyeliğini tercih etti.

Kürtler de ezici bir çoğunlukla Avrupa'nın bir parçası olmayı, karaya sıkışmış bir “büyük
Kürdistan”'dan daha çok tercih ediyor; %83,3'ü AB üyeliğine olumlu cevap verdi.

Destek şu sıralar düşmüş olsa da, Türklerin büyük çoğunluğu AB'ye katılmanın hayat standartlarına
ve siyasî özgürlüklere dönüştürücü etkisinin olacağına inanmaktadır. 

Erdoğan AB üyeliğine ulaşmak için politik sistemi özgürleştiren ve basın, örgütlenme ve ifade
özgürlüğü üzerindeki  kısıtlamaları  gevşeten yasal  ve anayasal  reformların canhıraş peşine
düştü.  Hükümet ölüm cezasını kaldırdı, ceza hukukunu gözden geçirdi, kadın haklarını pekiştirdi,
azınlık  dillerindeki  yayınlar  üzerindeki  kısıtlamaları  azalttı,  mahkeme kararı  olmaksızın yapılan
aramalara son verdi ve işkenceye sıfır tolerans politikası uyguladı. DGM'leri lağveden, yargının
bağımsızlığını geliştiren ve cezaevi sistemini ıslah eden tedbirler yürürlüğe kondu. TCK ve CMK
gibi,  anti-terör  kanunlarında da değişiklik yapıldı.  Türkiye Avrupa İnsan Hakları  Sözleşmesi'nin
6'ıncı ve 13'üncü protokollerini imzaladı ve onayladı. AKP aynı zamanda,  Türkiye'nin kudretli
ordusunu sivil otoriteye râm etmek gibi çetrefilli bir işe el atmayı denedi. Mayıs 2004'te yapılan
bir  anayasa  değişikliği  ile  komutanların  kişisel  harcamaları  için kullanılan  bütçe  harici  özel
hesaplar  iptal  edildi.  Askerî  mahkemeler barış  zamanı  sivilleri  tutuklamaktan men edildi.  MGK
sandalye  çoğunluğu sivillere  verilerek genişletildi.  MGK Genel  Sekreterinin dört  yıldız  general
olmasını  şart  koşan  hüküm  kaldırıldı  ve  nöbetleşe  görev  sayesinde  dişli  generallerin  emekli
edilmesi kolaylaştırıldı.   Ayrıca,  MGK'nın  özel  yetkileri  kırpıldı.  Buna  örnek  olarak,  sivilleri
soruşturma  yetkisi  reddedildi.  Askerin  resmî  toplantılara  katılımını  önleyen,  sıklığını  azaltan
önlemler alındı ve MGK seçilmiş hükümete bağlı bir danışma merciî hâline getirildi. AB'ye giden
yolun  Diyarbakır'dan  geçtiği   görüşü  beyân  eden  Erdoğan,  Kürtlerin  haklarını iyileştirecek
adımlara yöneldi.

Devlet televizyonunda  Kürt dilinde haftalık 45 dakika yayın ve özel okullarda Kürt diline izin
sağlayan yeni düzenlemeler yürürlüğe sokuldu. 

“Eve Dönüş” Yasası Ağustos 2003'te çıkartıldı. Yasa, silâh bırakmayı kabul eden Kürtlere geçici
olarak yeniden katılım öneriyordu. “Köye dönüş” programı ile geri dönenlere yardım sözü verildi.
Böylece,  evlerine,  çiftliklerine  ve  hayvanlarına  yeniden  sahip  olabileceklerdi.  Ocak  2004'te
Yargıtay,  on  yıldan  fazla  bir  süredir  hapiste  çürümeye  terk  edilmiş  olan Leyla  Zana  ve  üç
arkadaşını  serbest  bıraktırdı.  Erdoğan,  PKK  sorununun  yalnızca  askerî  yöntemlerle
çözülemeyeceğini de anladı. 2005 Ağustos'unda Diyabakır'ı ziyaretinde şöyle konuştu: “Büyük ve
güçlü bir  millet  kendiyle  yüzleşebilme,  geçmişindeki  hata ve günahları  kabul  etme özgüvenine
sahip olmalıdır ve geleceğe güvenle yürümelidir... herkesin görüşüne açığız... Türkiye ulaştığımız
noktadan geri dönmeyecektir. Demokatikleşme sürecimizden geri adım atmayacağız.” 
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Yargıçlar  bazı  PKK üyelerini  serbest  bırakıp  diğerlerinin  cezalarında  indirime  gidince,  Kürtler
Erdoğan'ın PKK ile konuşmaya ve bir af düzenlemesinin detayları üzerinde çalışmaya başlayacağını
umdu. Bir DTP'li parlamentee göre ise, PKK'nın “yüzü kızarmadan dağdan inceceğini...” Turkish
Daily News gazetesinin genel yayın müdür Yusuf Kanli, Erdoğan'ın yaklaşımını “yirmi yılı geçen
bir travmanın yaralarını saracak edbirli ve kısıtlı bir af ” olarak tarif etti.

Noksanlar
Avrupa Konseyi Türkiye'nin reformları uygulamadaki ilerlemeyişine ve sorunlarına işaret etti.

Kürtçe televizyon yayınına ayrılan süre sınırlı  bulunuyor, özel okullarda Kürtçe'ye izin veriliyor
olsa da çok az öğrencinin bu ücretleri karşılayabileceği belirtiliyordu. Ocak 2005'te Ankara Valisi,
kültürel  haklar  gündeminin  anayasaya  aykırı  olduğu  gerekçesiyle  Kürt  Demokrasi  Kültür  ve
Dayanışma Derneği'ne işletme ruhsatı  vermeyi  reddetti.  Güvenlik durumu göz önünde tutularak
Diyarbakır,  Batman,  Şırnak,  Mardin,  Siirt,  Hakkâri,  Bingöl  ve  Tunceli  “kritik  iller”  diye
adlandırılıyor;  silâhlı  kuvvetlere,  cezadan  muaf  olarak  istismar  etmesine  müsait bir  ortam
yaratan özel bir idarî yasa ile yönetiliyordu.  

Eski  milis  üyelerinin  yeniden  entegrasyonu  ve  yerinden  edilmiş  insanların  evlerine
döndürülmesinde  sınırlı  ilerleme  sağlandı.  Programın  ilk  altı  ayında  sadece  1.873  kişi  yeniden
entegrasyona  dahil  edilebildi.  Kısmen  de  “Köye  Dönüş”  programı  dönüş  için  makul  şartlar
yaratamadığı  için...  Elektrik  ve  telefon  hizmetleri  gibi  temel  alt  yapılar  yetersiz  kalıyor,  köy
korucularının devam eden varlığı da dönüş konusunda cesaret kırıyordu. Uygun olan 104.734
kişiden sadece 5.239'u tazminat için başvurdu, bunların da sadece 1.190'ı bir ödeme alabildi. 

Türkiye ifade özgürlüğünü bastıran kanunları iyileştimede de başarısız oldu. Ekim 2005'te çıkartılan
CMK(?)  150.  madde,  devlet  kurumlarına  hakaret  konusunda  verilecek  cezaları  düzenliyordu.
2005'te Türk roman yazarı Orhan Pamuk “Bu ülkede otuz bin Kürt ve bir milyon Ermeni öldürüldü
ama kimsenin bunu kouşmaya cesareti  yok.” dedi.  TCK 301.  maddeden “Türklüğe hakaret” ile
suçlandı.

AB Tükiye ile resmî müzakereleri 2005'te başlattıysa da Türkiye'nin bütün şartları yerine getirmesi
çok uzun bir zaman alacaktır. Adaylığı düzenleyen 60.000 sayfalık bir yönetmelik var ve Türkiye
kesin bir ilerleme sağlasa bile  üyeliğin garantisi yok. Türkiye'nin Bir AB üyesi olan Kıbrıs ile
Gümrük Birliği anlaşmasını imzalamaması işe zorluk katıyor. AB üyeliğinin bütün üyelerce kabul
edilmesi ve bazı ülkelerin konuyu referanduma bağlaması da... 

Avrupa'daki Türkiye muhalifleri reformların yavaş işleyişini fark edip AB üyeliğine köstek oldular.
Avrupa anayasasını reddeden Fransa ve Hollanda oyları,  Türkiye'nin üyeliğine karşı tepkinin en
azından bir kısmıydı. Almanya Başbakanı Angela Merkel tam üyeliğe göre eksik yanları olan bir
“imtiyazlı  ortaklık” önerirken,  Fransa Chumhurbaşkanı  Nicolas  Sarkozy “Türkiye'nin Avrupa'da
yeri yok.” iddiasında bulundu. 

Merkel,  Sarkozy  ve  diğer  karşıtlar,  ilerleyişin  eksikliğinin  Türkiye'nin  demokrasisini
baltalayacağını,  milliyetçileri  ve orduyu güçlendireceğini  ve Türkiye ile Irak Kürtleri  arasındaki
çatışma olasılıklarını arttıracağını görüp muhalefeti kademe kademe azaltabilirler.

Eylül 2007'de BM Genel Kurulu'nda bir araya geldiklerinde, Sarkozy Erdoğan'a Türkiye'nin girişini
desteklediğini söylemişti. 
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Irak Unsuru
Türkiye Amerika'nın Irak'taki savaşına şiddetle karşı çıktı. 1 Mart 2003'te TBMM, Amerikan 4.
Piyade Tümeni'nin Irak'a Türkiye üzerinden transit geçişine tezkere vermeyi beceremeyince Türk-
Amerikan ilişkileri düşük bir seviyeye indi. Bush yönetiminin PKK'ya karşı harekete geçememesi
Türklerdeki  Amerikan  karşıtlığını  pompaladı.  Bugün  ABD  antipatisi  tüm  zaanların  en  yüksek
seviyesinde.  Alman  Marshall  Vakfı'nın  2007  tarihli  bir  anketine  göre  Türklerin  yalnızca  %9'u
Ameirka'ya olumlu bakıyor. 

Çoğu Türk, Amerika'nın büyük bir Kürdistan kurmak için gizli gündeme sahip olduğuna inanıyor.
Kanıt olarak, PKK'nın ABD'nin Irak'a yerleştiği 2003'ten sonra kendini yeniden yapılandırma fırsatı
bulduğunu  öne  sürüyorlar.  Türkiye'deki  PKK varlığına  ek  olarak,  Türk  yetkililer  üç  bin  kadar
PKK'lının  Irak  Kürdistanı'nda,  Kandil  dağlarında,  Türkiye  sınırına  50   Km  mesafedeki  ana
karargâhı ile birlikte 65 kampta faaliyet içinde olduğunu belirtiyor. 

Erdoğan, “hiç bir ülkenin sınırlarının karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü tehdit eden bir
terör örgütüne müsamaha gösteremeyeceğini” ısrarla belitiyor. 

Erdoğan Beyaz Saray'ı Ocak 2005'teki ziyaretinde, ABD'yi PKK savaşçılarını serbest bırakmakla
eleştirdi ve çıbanın başının kurutulması konusunda baskı yaptı.

Sonra uyardı: “Ne gerekiyorsa onu yapmak zorundayız. “Gereken” gayet açıktır."

2007 yazı boyunca 150.000 Türk askeri Irak sınırına yığılarak PKK'nın belini kıracak bir sınır ötesi
operasyon için  gözdağı  verdi.  Sevkiyat  aynı  zamanda Türkiye'nin Kerkük endişesine dönük bir
sinyaldi.  Türkiye,  Irak  anayasasının  140.  maddesinde  öngörülen,  31  Aralık  2007'de  Kerkük'ün
statüsünü belirleyecek referanduma kat'iyen karşı çıkıyor. Iraklı Kürtler, 2005'te geçici anayasanın
son tarih olarak 2007'ye işaret etmesine üzülmüşlerdi. Şimdi ise, yıl sonuna kadar [referandumun]
yapılamayabileceğine  ve  belki  de  hiç  yapılamama  olasılığına  daha  da  üzülüyorlar.  Türk
Genelkurmayı  kumda  bir  çizgi  çizmiş  durumda.  Kerkük  referandumunu  Irak  Kürdistanı'nın
devletleşmesinde  ileri  bir  adım  olarak  görüyorlar  ve  Kerkük  referandumunu  önlemek  için
kuvvetlerini harekete geçireceklerini ifade ediyorlar.

Bu arada çoğu Kürt, nisbî özgürlük ve refaha kavuşmuş olan Kızey Irak'taki kardeşlerine
sınırın  ötesinden  özlemle  bakıyor. Türkiye  ve  diğer  ülkelerdeki  Kürtler,  Iraklı  Kürtlerin
istediği şeyi istiyor. Türkiye, Kürdistan Bölgesel Hükümetinin PKK'ya karşı harekete geçmesini
isiyor. Geçen 15 yıldan bu yana ise, Iraklı Kürtler ikisi Türk askerlerinin eşliğinde olmak üzere,
PKK ile 3 kez başarısız olarak karşı karşıya geldiler. Iraklı Kürtler şu anda Irak'ın bölünmesini
körükleyen şiddeti önlemekle meşgul. PKK ile tam yüzleşmeyi başlatacak yeni bir cephe açmayı
ne KBH, ne de Amerikan kuvvetleri istiyor. Türkiye-Irak Terörle Mücadele Anlaşması (28 Eylül
2007) malî  ve istihbarî  zemin oluşturmaktadır.  Oysa Irak'ın,  topraklarındaki  PKK kamplarından
sözde endişe etmekten öteye gitmemesi Türkiye'nin isteklerinin açık ara uzağında bir durum. Iraklı
müzakereciler Türk askerlerine Irak topraklarında operasyon yetkisi veren bir anlaşma maddesini
reddettiler.  Dahası,  anlaşma  KBH'nin  katılımı  olmaksızın  müzakere  edildi.  Erdoğan  Irak
Hükümetiyle işbirliğini güçlendirmek isteyebilir ama Bağdat'ın bölge üzerinde yetki sorumluluğuna
sahip KBH üzerinde işlevsel bir hükmü yok. PKK'yı hedef alacak bir çalışmada ihtiyaç duyulacak
olan  Mesut  Barzani'ye  iftiralar atması, Türkiye'nın  çıkarlarına  zarar  vermektedir.  Erdoğan'ın
dediği gibi; “Bunu tek başımıza yapamayız. Bütün ülkeler işbirliği yapmalı.”

ABD'nin  rızası  olmaksızın  büyük  çaplı  bir  askerî  operasyon  yürütmek  konusunda
Türkiye'nin  cesareti  kırılmış  durumda. Amerika,  Barzanî  peşmergelerinin  Irak  güvenlik
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güçlerine payanda olmasına feci  halde ihtiyaç duyuyorken, bu uzak bir ihtimal.  Bush yönetimi,
Türkiye  sabrını  taşırıp  Irak  Kürdistanı'nı  işgal  etmesin  diye ABD,  Türkiye  ve  Irak  arasında
istihbarat  paylaşımını  içeren bir  “Üçlü Mekanizma” önerdi.  25 Aralık  2006'da (E)  General  Joe
Ralston (ABD Kara Ordusu) PKK ile mücadele özel temsilcisi olarak atandı. 7 görüşmeden sonra;
Irak  Hükümeti  ve  KBH'nin  tepkisizliği,  Türklerin  inatçılığı ve  ABD'nin  daha  fazla  baskı
uygulamak istememesi sonucu girişimin bir yere varmayacağı ortadaydı.  Uygulama, Irak Savaşı
arefesinde  Türkiye'nin  Amerikan  kuvvetlerinin  topraklarından  geçmesine  engel  olmasını
unutamamış bazı Amerikan ordusu mensuplarınca da yavaşlatıldı. 

Amerikalı ve Türk yetkililerin, Türkiye'nin işgal tehditlerinin önüne geçme amaçlı olarak, Temmuz
2007 için düşünülen bir ortaklaşa askerî operasyon üzerinde ihtiyatlı görüşmeler yaptığı öğrenildi.
Amerikan özel kuvvetlerinin de Türk Ordusu ile birlikte çalışacağı bu “gizli eylem”, liderlerini ve
komutanlarını  öldürerek  PKK'yı  nötrleştirme  amacını  taşıyordu.  Görünüşe  göre,  sözü  edilen
operasyon basına sızdığı için asla gerçekleşmedi. 

Daha sonra o ay Türk basını, ABD'nin PKK'yı vasıta yapıp İran kolu PJAK'a ve diğer İranlı Kürt
gruplara İran'la çekişme strajesinin bir parçası olarak para ve silâh gönderdiğini duyurdu. 

Ama ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin açıklaması şuydu:

“ABD PKK'yı terör örgütü olarak görüyor. Biz PKK'ya silâh, ulaşım veya herhangi bir şey tedarik
etmiyoruz.  PKK ile İran veya başki bir  konuda görüşmüyoruz ve kadrosuyla da görüşmüyoruz.
Tersine, PKK terörüne karşı çalışıyoruz ve örgüt ve K.Irak ile Avrupa'daki liderlerini tecrit etmeye
uğraşıyoruz.” 
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BÖLÜM III: ÖNÜMÜZDEKİ YOL

Mesut  Barzanî  ve  Celâl  Talabanî,  12  aylık  bir  ateşkesi  teşvik  için  PKK üzerindeki  nüfuzlarını
kullanmalıdır. Bu, Türkiye ve PKK arasındaki restleşmenin önüne geçecek bir soğuma periyodu
yaratacak, Türkiye'nin reformlarla ilerleyişine izin verecektir. Türkiye bu zaman aralığını DTP'yi
muhatap olarak kullanarak STT (silâhsızlandırma,  terhis  etme,  topluma kazandırma)  koşullarını
tetkik etmek için de kullanabilir. Türkiye'nin dostları, içinde AB üyeliği üzerine yoğunlaştırılmış
konuşmaların da olduğu siyasî destek ve Güneydoğu'da sosyoekonomik kalkınmayı destekleyecek
malî yardım temin etmelidir. 

Bu raporda aşağıdaki maddeler önerilmektedir: 

Reformların Tatbiki
Türkiye'nin  yeni  sivil  anayasasını  tasarlanması devam  eden  bir  süreç.  Bu  arada  yasa
iyileştirmeleri  de  devam  etmeli.  Özellikle;  “Türklüğü  kötülemeyi”  veya  devlet  kurumlarını
eleştirmeyi  saldırı  sayan  TCK 301.  maddenin  kaldırılması. İfade  özgürlüğünü  kısıtlayan  ve
Kürtleri hedef almak için kullanılagelmiş TCK 215, 216, 217 ve 220 ve bunlarla birlikte yine ucu
açık bir terör tarifine mahal veren Terörle Mücadele Kanunu'na da reform gerekmektedir. Esneksiz,
hesapsız  ve  katı  muhafazakâr yargıyı  dönüştürme tedbirleri  gereklidir.  Kültürel  haklar  da
genişletilmelidir. Buna devlet yayınlarında ve devlet okullarında Kürtçenin kullanımı dahil olmakla
birlikte  kamu  hizmetleri  de  geliştirilmelidir.  Dinî  özgürlükleri  ve  azınlık  haklarını  da  gözden
geçirmeye ihtiyaç var. 

Ordunun Demokratikleştirilmesi
Türkiye'nin  kendi  topraklarında  faaliyet  gösteren  teröristleri  kökünden  sökmesi  sorgulanamaz
hakkıdır.  Ancak,  güvenlik  güçleri  evrensel  yasal  ilkelerle  ve  uluslararası  insan  hakları
standartlarıyla uyumlu olmalıdır. Türkiye'nin silâhlı kuvvetleri  “demokratik bir ordu” gibi işlev
görmelidir. Ne MGK, ne de TSK, toplu nüfus kaydırma veya düşman yararlanmasın diye her yeri
düz etme politikasını gütmekte serbest olabilir. Fesat çıkarmak ya da sivil itaatsizlik örgütlemek
için serseri  operasyonlar  yürütme,  sivillere  suikast  düzenlemeye suç ortaklığı  yapılamaz.  Böyle
operasyonlar  bütün  bir  silâhlı  kuvvetlere  güvensizlik,  komutanlarına  utanç  verir  ve  Türkiye'nin
uluslararası itibarına gölge düşürür.  
Irak'ın Egemenliğine Saygı Gösterilmesi
Türkiye,  ulusal  çıkarlarını  KBH  ile  işbirliği  yaparak  koruyabilir.  Türkiye,  Terörle  Mücadele
Anlaşmasında belirtildiği  gibi  PKK üzerindeki  baskıyı  arttırmak için Irak Hükümetiyle malî  ve
istihbarî işbirliğine gidebilir. Türkiye'nin Tak Tak (?) petrol yatakları üzerinde çıkarları vardır ve
kârlı enerji nakil ücretleri almaktadır. Türk inşaat şirketleri Kuzey Irak'ta devam eden ekonomik
gelişmede öncelikli olarak yarar sağlamaktadır. Yanısıra Türkiye, Iraklı Türkmenlerin haklarını
koruyacak ve git gide değişkenleşen ve İslâmîleşen Irak ile arasında tampon bölge olacak Batı
yanlısı,  seküler  bir  Irak  Kürdistanı'nı  memnuniyetle  karşılayacaktır. Nihayet,  Türkiye
Kerkük'ün KBH'ye katılmasını önleyen çabalarını sonlandırmalıdır. [Türkiye] itiraz ettikçe, Iraklılar
Kerkük'ün  statüsü  için  referandum  konusunda  daha  çok  ısrar  edecek  ve  Kürdistan  Bölgesel
Hükümeti  Kürt  olmayan  Kerküklülerin  haklarını  koruyacak  yetki  paylaşım
düzenlemelerinden  daha  da  uzaklaşacaktır. Kulak  arkası  isteklerde  bulunmak Türkiye'nin
zayıf ve etkisiz görünmesne sebep olur.
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Af Düzenlemelerini Hazırlama
AKP hükümeti kurduğunda ve Abdullah Gül Başbakan olduğunda, milliyetçiler ve ordu hükümetin
“pişmanlık yasası” plânını önlemek için devreye girdiler. Şimdi, AKP'nin mevcut seçim zaferinden
yararlanarak, ihtiyatlı bir şekilde PKK'yı şimdi ve sonuna kadar silâh bırakıp tasfiye olmaya ikna
edecek bir  af düzenlemesini ortaya çıkarmasının tam zamanı.  Af programının safhalar halinde
işlemesi gerekir.  Ayrıcalık ilk olarak, örgüte 2002'den sonra katılan PKK'lılara tanınmalıdır.
Ardından  komuta  sorumluluğu  olmayan  kadrolar  gelmelidir.  Interpol'ün  kırmızı  bülten
çıkarttığı 134 yüksek komutan af için uygun olmayacaktır fakat, ikamet ettikleri ülkelede ve
Cumhurbaşkanı Celâl Talabanî'nin barındırabileceklerini söylediği Irak'ta sığınma talebinde
bulunabilirler. 

Türkler bütün PKK üyelerinin Türkiye'de yargılanmasını istiyor ve Türkiye'nin uzun bir genel af
tarihi varken bahsi edilen  adlî uygulamanın hazmı kolay olmayacaktır. Af düzenlemesi kendi
kaderlerine de işaret etmedikçe, PKK'lı komutanlar adamlarını elde tutmak için ellerinden geleni
yapacaklardır.  Terim de önemlidir:  “Genel Af” tabiri fazla ihtilâflı. Bunun yerine  “Topluma
Kazandırma”, STT sürecini tanımlamak için daha hoş bir terim olacaktır. 

Muhatap Belirleme
PKK'yı  müzakereci  olarak  kabul  etmek  herhangi  bir  hükümet  açısndan  tahammül  edilemez
olduğundan DTP yararlı bir muhatap olabilir. DTP'nin TBMM'de Kürt seçmene hizmet etmek
üzere seçilmiş 21 vekili var ve yerel yönetimdeki güçlü temsil durumu [partiye] pazarlıkta muhatap
olmak  için  gerekli  meşûiyeti  sağlıyor. Erdoğan  DTP'lilere  PKK  terörünü  kınama  çağrısında
bulundu.   Ancak  bu  istek  aynı  zamanda;  DTP'nin  Öcalan,  Kandil  grubu,  Türkiye'deki  PKK'lı
gerillalar  ve  Avrupa'daki  Kürt  diyasporası  ile  olan,  etkili  arabulucu  olmasını  sağlayan  bağları
varken,  muhataplık  potansiyelinin  altını  oyar. DTP'li  parlamenterlerin  inanılırlığına  katkıda
bulunmak önemlidir. DTP'li üyeler PKK'yı kınamaya özellikle isteksiz olsalar bile,  genel olarak
terörü kınayarak güven toplayabilirler. Milliyetçiler DTP'yi bozguncu yabancılar olarak görüyor.
AKP onlara Türkiye'nin demokratikleştirilmesinde hakikî rol ortağı muamelesi yaparak  durumu
telafi etmelidir. ABD elçisi ve diğer diplomatik görevliler [DTP'lileri]  yüksek seviyeden kabul
etmeli ve onlara danışmanlık  sağlamalı. DTP'nin diyaspora unsuruyla irtibatı, Avrupa'da PKK ile
temasları olduğu bilinen Amanya ve Fransa'nın istihbarat mercileriyle güçlendirilmelidir. 

Gerçek Arayışı ve Barış (Uzlaşma) Süreci
Türkiye,  PKK ile  çatışmasından  kalma  sorunlu  bir  miras ile  yüz  yüzedir.  Bir  Gerçekler  ve
Uzlaşma Komisyonu (GUK) güven ortamının  inşasına  yardım edecek,  şiddet  döngüsünü sona
erdirecektir. Bu aynı zamanda yapanın yanına kalması kültürüyle de mücadele edecek ve hukuk
düzeninin  sağlamlaşmasına  yardımcı  olacaktır.  Gerçeğe  ulaşmak  kolay  olmayacaktır.  “Çoklu
gerçekler” mevcut.  İki  tarafın  da kendine göre  bir  “aslında ne oldu” tarifi  var  ve katı  şekilde
aslında kendilerinin [gerçekleri] bildiği hususunda inandırılmış durumdalar. Türkler, çatışma sonrası
safhayı beklemek yerine diğer ülkelerin sürüncemeli şiddet dönemlerinden sonra geçiş dönemi adlî
sistemlerini nasıl  geliştirdiğine  çalışmalıdırlar.  Konuyla  ilgili  bir  uluslarası  tecrübe  araştırması
yapılabilir.  Bunun  için  Türkler  keşif  gezileriyle  dış  ülkelere  gönderilip  GUK  (Gerçekler  ve
Uzlaşma  Komisyonu)  uzmanlarını  Türkiye'ye  getirebilirler. Türkiye  için  uygun  bir  GUK
çalışmasına  ağırlık   verilirken,  birebir  ve  ağzı  sıkı istişareler;  ve  kuruluş  aşamasında  özel
seçenekleri  değerlendirirken  olayların  kaydını  tutup  meclis  kararnamesiyle  bütçe  ve  kapsamı
belirtilen olağan bir  girişim olarak belirli  bir  dönemi kapsayan bu olayların değerlendirilmesini
öngören bir raporun ortaya çıkarılması ve [bunun üzerinden] konsensus görüntüsü serglemenin de
yararı olacaktır. 
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Altyapı Yatırımları
Türkiye  şu  anda  2001  malî  krizinden  sonra  AKP tarafından  uygulanan  makro  ekonomik
reformların hasadını toplamaktadır. Doğrudan Yabancı Yatırımındaki (DYY) artış göstergelerini
anlatmaya gerek yok. 1980-2003 arasında DYY sadece 19 milyar Dolar iken, 2006'da 20 milyar
Dolardı.  Türkiye'nin genel ekonomik refahı  AKP'nin yol,  su gibi  alt  yapı yatırımları  için kamu
kaynağı  ayırarak,  çatışmaya getirilecek çözümü ekonomik tabanlı  olarak yenilemesine müsaade
ediyor.  Yeni  baraj  projeleri ekonomik  büyüme  için  ucuz  elektrik  sağlayacaktır.  Ulaşım
sektöründeki  yatırımlar,  Diyarbakır  Havaalanı'nın  uluslararası  uçuşları karşılayacak  şekilde
yenilenmesini  içerebilir.  Ayrıca  ödenekler,  Türkiye'deki  devlet  enerji  şirketinin  Güneydoğu'da
potansiyel enerji kaynaklarının AR-GE'sine  yönelndirilebilir.  

Sosyal Refahın Yayılması
Güneydoğu'da  ek  yatırımlar  sağlık  ve  eğitim gibi  hizmetleri  arttırmakta  ve  PKK ile  çatışmada
yerlerinden  edilmiş  sivillerin  dönüşü  ve  yeniden  yerleştirilmesini  iane  etmede  kullanılabilir.
Projeler, yerel toplumda kalkınmaya ayak bağı olan feodal aşiret düzenini ortadan kaldırma amacına
hizmet etmelidir. Kadınlar sosyal refahın yükselmesinde ve sivil toplumun güçlenmesinde hayatî bir
rol  oynayabilir.  Kadınların  ataerkil  düzenin esir  edici  evlilik  bağını  dağıtmasına yardım edecek
şekilde çaba harcanmalıdır.  Kızlar,  onlara daha fazla  seçenek ve daha iyi  şans  veren arttırılmış
eğitim fırsatlarından yararlanabilir. Daha fazla projeyle kadınların iş bulması üzerinde durulmalı.
Yerel kredi şeklindeki malî destek kadınlar için küçük ölçekli endüstri yaratır. Kürtlerde kalabalık
aileler  ve  çok  eşli  evlilikler  göz  önünde  bulundurulduğunda,  nüfus  plânlama  programlarına  da
ihtiyaç var.

Yeniden Entegrasyınun (Topluma Kazandırma) Desteklenmesi
Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrıpa Sosyal Fonu veya Avrupa Tarım Rehberlik ve Garanti
Fonu, AB ve Türkiye Hükümeti bir  “Barış ve Kalkınma Fonuna” ortaklaşa arka çıkabilirler. Bu
yardım  Köye  Dönüş  Programını  destekleyebilir  ve  olaylarda  mülkleri  yok  edilmiş  ya  da
kullanamayacak kadar zarar görmüş mal sahiplerine tazminat sağlayabilir. Güneydoğu'daki illerin
özel  yönetim  durumları  kaldırılmalı  ve  koruculuk  lağvedilmelidir. Projeler  uluslararası  hibe
desteğiyle  iş  bulmaya  ve  köy  korucularının,  emekli  aylığı  olan  eski  köy  korucularıyla
bütünleştirilmesine odaklanmalı. 

İş Yaratma
Güneydoğu'daki  %30  işsizlik  oranı,  tarım  ve  hayvancılık  gibi  geleneksel  endüstrilerin
geliştirilmesiyle azaltılabilir. Güneydoğu'da, Türkiye'nin Dicle ve Fırat ırmakları üzerinde bereketli
su  kaynakları  ve  yeraltı  su  kaynakları  bulunmaktadır  ama  su  kaynağı  yönetimi  büyük  ölçüde
kifayetsiz.

Humusu yok eden Atatürk Barajı'na su akıtmak yerine damla sulama yöntemi,  daha verimli  ve
kullanıcı dostu bir teknoloji olacaktır. Yeni tarım ve tohum üretiminin tanıtımı yapılırken, toprak
reformuna ölçek ekonomisini mümkün kılması için çok sahipli topraklar da dahil edilebilir. Orta
Doğu, tarımsal endüstri ve deri ürünleri için hazır bir pazar arz ediyor. Hayvancılıkteki yenilikler,
daha  verilmli  dericiliğin  devreye  sokulması  ve  müşteriye  ulaşmayı  hedefleyen  üretim-dağıtım
stratejilerinin işletilmesiyle başarılabilir.  Irak'a Habur'dan başka sınır kapıları da açılmalıdır.
Türk  jandarması,  dayanıksız  tüketim  malları  ve  Irak'tan  Türkiye'ye  gönderilen  diğer  tüketim
mallarını  taşıyan  kamyomları  bilerek  bekletmek yerine  hızlandırmalı  ve  İçişleri  Baknalığı
Güneydoğu'da  yatırım  veya  ortak  girişim  düşünen  işadamlarının  vize  işlerine  hız vermeli.
Başbakanlık bünyesinde kurulacak bir “plânlama ofisi” ajanslar arası koordinasyonu ilerletecek ve
ulusal  ve  yerel  hükümetler  arası  ortak  çalışmaları  kolaylaştıracaktır,  yeni  yatırımların  yolunu
açacaktır. 
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Sopayla Havuç Sallamak
PKK üzerindeki  baskı,  uluslararası  finans ve propaganda altyapısı  baskılanarak arttırılabilir.  Bu
bağlamda  Avrıpa  menşeli  kuruluşlar  ve  paravan  şirketler  dikkatle  takip  edilmeli  ve  şiddeti
destekledikleri görülürse kapatılmalı. 25 AB üyesi devletin ve Norveç ile İsviçre'nin oluşturduğu
Avrupa Terörle Mücadele Grubu yasadışı kanunsuz gelirleri soruşturmada başı çekmelidir. Terör
eylemlerine  kaynak  aktarılmasını  önlemek  için  kurulmuş  BM Terörle  Mücadele  Komitesi  ise,
PKK'nın paravan şirketlerine destek çıkmasından şüphelenilen AB üyesi ve diğer üye ülkelerden
PKK'ya  finans  sağlamayı  durdurmalarını  isteyebilir.  İfade  özgürlüğü  kaygılarını  da
dengeleyerek, nefreti ve şiddeti kışkırtan Avrupa yayınlarının lisansları iptal edilebilir. 

Türkiye-KBH Ortaklığını Büyütme
Türkiye  ve  KBH  eninde  sonunda  vazgeçilmez  ortaklar olacaktır.  Şimdilik,  ortak  zemin
yakalayarak, belirleyerek gerilimleri azaltabilirler ve güven inşası için adımlar atabilirler. Türkiye
Mesut Barzanî'yi öcü gibi göstermeye son vermeli ve görüşmesi için özel bir temsilci göndererek
doğrudan  diplomasi  kanalını  açmalıdır.  Bu  buluşmanın  temeli,  Türkiye  ile  işbirliğinin  önemini
kavramış olan KBH Başbakanı Neçirvan Barzanî tarafından atılabilir. Türkiye ile Irak arasında
imzalanan Terörle Mücadele Anlaşması,  ancak ve ancak KBH devrede ise işletilebilir. KBH'nin
PKK lojistiğini  kısıtlayamaya  yardım etmek için  atacağı  çok sayıda  adım mevcut.  Kendine  ait
olanlarla birlikte Kandil'de PKK kontrol noktalarına geçebilir, Erbil'deki havaalanından yolcularla
PKK'ya transfer edildiği söylenen parayı yasaklayarak finansal akışı düşürebilir. Mahmur Kampı,
Türkiye  orada  bulunanlara  askerî  harekât  olmaksızın  geri  dönüş  garantisi sunduktan  sonra
kapatılabilir.  Daha  iyi  ilişkiler  geliştimek  için  ekonomik  bağlar  olmazsa  olmazdır  ve  Türk
firmalarına Irak Kürdistanı'nda petrol sahaları açmak için öncelikli pay verilmelidir. Buna karşılık
Türkiye  de  ticaret  ve  yatırımı  kamçılamalı,  Habur  sınır  kapısındaki  geçiş  prosedürlerini
kolaylaştırmalı  ve  Irak  Kürdistanı'na yeni  sınır  kapıları  açmalı.  Amaç,  Türk-KBH  finansal
çıkarlarını birbirine geçirmek ve bu sayede karşılıklı işbirliğinin yararının altını çizmek. ABD ile
KBH  arasında  halihazırda  yakın  bir  ilişki  varken,  Amerikalı  yetkililer  Barzanî'yi  uzlaşmanın
KBH'nin yararına olduğu konusunda ikna etmek için eşsiz bir  pozisyonda bulunmaktalar ve bu
düzenlemelerde aracılık üstlenebilirler. 

Çeviri Dipnotları:

i. Alt başlıklar emir kipiyle yazılmıştır.
ii. Yazar, yönetim anlamındaki administration yerine hükümet anlamındaki government

sözcüğünde rapor boyunca ısrar etmiş.
iii. Burada kullanılan repatriate sözcüğü daha çok yuvaya dönüş anlamındadır.
iv. Çobanlık anlamına gelen shepherding kullanılmştır.
v. Merhametsiz anlamını karşılamak üzere “Atinalı Drako'nun Yasalarına” atfen draconian

kullanılmış.
vi. Halkın Demokrasi Partisi'ne (HADEP) “Kürt Demokrat Partisi” demiş...


