
*Kobani, çözüm sürecinde kırılganlığı mı tetikledi?  

Hatırlarsanız Suriye iç savaşı başladığında o zaman Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu, 

“Suriye bizim iç meselemizdir” demişti. Geçtiğimiz günlerde ise Başbakan olarak Kobani’de 

yaşananları “Türkiye dışındaki olaylar” olarak tanımladı. Hâlbuki Suriye’deki olaylar nasıl 

pek çok Türk için bir iç meseleyse, Kobani’de, ya da daha genel olarak Rojava’da,  

yaşananlar da başta HDP/PKK tabanı olmak üzere Türkiye Kürtlerinin önemli bir kesimi için 

bir iç meseleydi. Dolayısıyla Kobani’deki savaş durumunun ve onun yarattığı  

olumsuzlukların Türkiye’deki barış sürecini etkilememesi düşünülemezdi. Elbette ki Kobani 

krizi olmasaydı dahi çözüm süreci belli kırılganlıklar taşıyan bir süreçti. Fakat hükümetin ve 

Kürt hareketinin Kobani özelinde yaptığı hatalar sürecin kırılganlığını artırdı.  

*Hükümetin hatası neydi? 

Burada bir kısa bir de uzun vade analizi yapabiliriz. Kısa vadede, Rojava’nın Kürtler için arz 

ettiği mana ve önemi anlayamaması ve “IŞİD neyse PKK odur” “Kobani düştü düşüyor” gibi 

açıklamaların Kürtlerdeki yansımalarının doğru hesap edilmemesiydi.  

Birkaç yıllık daha uzun vadede ise, Suriye Kürdistanı’nın Türkiye’nin tarihsel ama zamanın 

ruhuna aykırı kırmızı çizgilerini hareket geçirmesiydi. Bölgede yeni bir özerk Kürdistan’ın 

oluşma ihtimali belirince, Türkiye bu ihtimalin gerçekleşmemesi için elinden gelen hemen her 

şeyi yaptı. Böylece, bir tarafta Arap Baharı genelinde halkların kendi kaderini tayin hakkına 

vurgu yaparken, öbür tarafta bölgedeki Kürtlerin yerel demokratik haklarını dikkate almayan 

bir tutum ortaya çıktı. 

* Türkiye’yi bu tutuma iten neydi? 

Sanırım Türk hükümetinin temel endişesi, Kuzey Suriye’de PKK etkisinde oluşabilecek bir 

Kürt otonom yapılanmasının PKK’yı Türkiye içerisinde daha radikal ve militan bir hale 

sokma ihtimaliydi. Bu ise, çözüm sürecinde PKK’nın daha maksimalist olması sonucunu 

doğurabilirdi.  

*Burada PYD bir fırsatçılık mı yapıyor? 

Öyle adlandırmamak lazım bence. Rojava Kürt siyasi hareketi için çok önemli bir tarihsel 

simge oldu. PKK ve onun etki alanındaki Kürtler, 30 seneyi aşkındır dillendirdiği 

“Bağımsız/Özerk Kürdistan” idealini birden bire Suriye Kürdistanı’nda buldu. Orada PKK ile 

organik bağı olan PYD ilk defa bir toprağı özerk bir şekilde yönetir hale geldi. Bugün 

buraların kısmen de olsa ellerinden alınıyor olması, uzun süren bir özlem sonrasındaki 

vuslatın verdiği mutluluğun ani bir şekilde bitme ihtimalinden kaynaklı bir öfkeye ve 

hırçınlığa sebep oluyor. 

* Peki HDP ve PKK’nın hataları? 

Eğer HDP-PKK gerçekten de sivil direniş istedi ama bazı kötü çocuklar bunu yaptılarsa, o 

zaman burada ciddi bir ferasetsizlik var. Ama bence bu çok düşük bir ihtimal. Daha güçlü 

olan ihtimal, bu tür olayların yaşanabileceğini biliyorlardı ve bunu göze alarak sokak 



eylemleri çağrısını yaptılar. Yaşanan kargaşa ve ölümler ise, yaklaşık 1,5 senedir devam eden 

barış süreci içerisinde genelde Kürt siyasi hareketinin özelde de Selahattin Demirtaş’ın Türk 

kamuoyunda -özellikle de AK Parti tabanında- yavaş yavaş iyileşen itibarlarını birden bire 

eski haline döndürdü. Hâlbuki barış süreçleri aynı zamanda ikna süreçleridir. Siyasi liderlerin 

kendi tabanlarını da ikna etmeleri gerekir bu süreçlerde. 

*Erdoğan AK Parti tabanını tam anlamıyla bu sürece ikna edebildi mi? 

Erdoğan’ın AK Parti tabanında yaptığı en önemli dönüşümlerden birisi kendi tabanında 

PKK’yı ve Öcalan’ı kısmen normalleştirmesi ve onlar hakkında makul aktörler algısı 

oluşturabilmesiydi. Sokak olayları sonrasında ise AK Parti tabanında “PKK’nın militan 

karakterinin ıslah olmayacağı” kanaati tekrar öne çıktı ve bu da PKK’nın barış sürecindeki 

partnerliğini sorgulanır hale getirdi. Birkaç hafta öncesine kadar, herhangi bir çatışma ya da 

ölüm durumu olduğunda, yaşanan olayların faturası PKK’ya değil “derin PKK’ya” 

çıkarılıyordu; fakat sokak eylemlerindeki vandallık ve cinayetler sonrasında bir bütün olarak 

PKK yeniden şeytanlaştı bu tabanın nazarında. Ki bu da bizi HDP ve PKK’nın hatalarına 

getiriyor. 

* Evet, neydi bu hatalar? 

Öncelikle, PKK bu şiddet olayları ile iki şekilde kendisini topuğundan vuruyor. Birincisi, 

çözüm süreci için elzem olan Türk halkının nazarındaki imajında gerçekleşen kısmi 

iyileşmeyi bertaraf ediyor. Yaşanan olaylar, AK Parti tabanında bile hem çözüm sürecindeki 

partnerliğine hem de barış sonrasındaki muhtemel yönetimine dair ciddi şüpheler doğurdu. 

İkincisi, PKK uluslararası camiada son birkaç aydır olumlulaşan imajını aynı şekilde zedeledi.  

Yine önemli bir sorun da, Türkiye’nin Kobani’ye destek vermesi için yapılan eylemlerin tam 

aksi yönde bir sonuç doğurmasıydı. Siyaset biliminde güvenlik ikilemi dediğimiz bir problem 

var. Sizi daha güvenli yapan şey, düşmanınızı daha güvensiz yapar. PKK ve PYD, IŞİD ile 

savaşmak için Türkiye’nin açacağı bir koridordan kendisine silah ve savaşçı yardımı 

yapılmasını istiyor; fakat Türkiye PKK ve PYD’yi güçlendirecek her türlü silahın daha sonra 

kendisine dönmesinden endişe ediyor. Garip olan şu ki, Kobani gerekçesiyle yapılan şiddet 

eylemleri, hükümetin bu konudaki kaygılarını güçlendirdi ve zaten düşük olan Türkiye’nin 

Kobani için PYD’ye yardım yapma ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı. Bir hükümet, 

politikasını beğenmediğinde şiddete başvuran bir örgüte silah yardımı yapılmasına sıcak 

bakabilir mi?  

Bir de genel olarak benim “kurtarıcı ikilemi” olarak adlandırdığım bir ikilemi var PKK’nın. 

Bu coğrafyadaki pek çok kurtarıcı için de söyleyebiliriz bunu. Halkının, ülkesinin kurtuluşu 

için önlerde mücadele eden insanlar, bu kurtuluş gerçekleştikten sonra iktidarı paylaşmak 

istemiyorlar. “Ülkem, toprağım, halkım bağımsız olsun; ama onu ben yöneteyim” diyorlar. 

Yani ülkelerini kurtaran insanlar ülkeyi kurtarma diyeti olarak o ülkeyi kendileri yönetmek 

istiyorlar. Rojava’da da aynı sorunu görüyoruz. PKK Kürtlerin yaşadığı yerlerin 

özgürleşmesini istiyor, ama özgürleşen toprakları da katı bir şekilde kendisi yönetmek istiyor. 

O yüzden de Rojava’da Barzani’den diğer pek çok gruba, Türkiye’de de başta HÜDAPAR 



olmak üzere kendisinden olmayan diğer Kürt gruplarla sürekli çatışma yaşıyor. Kobani için 

Türkiye’nin dillendirdiği belirli yardım türlerini maalesef seçenek dışı bırakan da bu ikilemdi. 

* Kobani düşerse çözüm sürecinin biteceği yönünde açıklamalar yapıldı.  

Kobani düşse dahi çözüm süreci biteceğini düşünmüyorum. Çözüm süreci sadece hükümet ve 

PKK istediği için değil, aynı zamanda gerek hükümet gerekse PKK bu sürece mahkûm 

olduğu için ortaya çıktı. Dolayısıyla, günün sonunda her iki taraf da sürecin tamiri için 

elinden geleni yapacaktır kanaatimce.  

Fakat burada başka bir sorun da var. Hatırlarsanız 2013’e kadar sıklıkla dillendirilen 

Kürtlerdeki “duygusal kopuş"u barış süreci önemli ölçüde tamir etmişti. Kobani’nin düşmesi 

Kürtlerde “Türkiye, Kürtleri kendi kaderine bıraktı veya sattı” şeklinde bir algıyı beslediği 

için bu duygusal kopuşu tekrar hareketlenebilir. Bu da çözüm süreci sonrasında Türkler ile 

Kürtlerin birlikte yaşamaları noktasında yaralayıcı bir unsur olabilir.  

* Öcalan özellikle mi öne çıkarılıyor sizce? 

Son yıllarda Kandil’in şiddete meylettiği tüm dönemlerde Öcalan yatıştırıcı, arabulucu ve akil 

bir kişi olarak öne çıktı. Bu, hükümetin istemediği bir durum değil aslında. PKK gibi Kürt 

coğrafyasında geniş bir kitlenin sempatisini kazanmış bir örgütün hem kendi içinde hem de 

tabanında farklı fraksiyonlar var. Çözüm sürecinde Öcalan gibi hem lider hem de akil birinin 

varlığı, bu farklı fraksiyonların bir arada tutulmasına da yardım ediyor ve çözüm sürecinin 

daha suhuletle götürülmesini sağlıyor. Öcalan’ın olmadığı bir çözüm sürecinde Türkiye farklı 

gruplar ve farklı taleplerle muhatap olmak zorunda kalacaktı. Dolayısıyla Öcalan’ın varlığı ve 

“akil adamlığı” barış sürecini hükümet için daha kontrollü ve kolay bir hale getiriyor.  

*Kandil ile Öcalan ayrı mı düştü? 

O ihtimal de var ama ben o görüşte değilim açıkçası. Bilakis Kandil, Abdullah Öcalan’ın akil 

adamlığına yardım ediyor da olabilir. Açlık grevlerinden bu yana birkaç defa aynı şeyi 

yaşadık. Önce sıkıntılı bir açmaza geliniyor, sonra Öcalan’dan arabulucu bir müdahale geliyor 

ve işler tekrar rayına giriyor. Dolayısıyla aslında bu Öcalan’ı çözüm masasında güçlendirme 

hamlesi de olabilir. Zira Öcalan artık hükümete “Benim taleplerimi dikkate almazsanız 

karşılaşacağınız manzara budur” diyebilecek ve bu da müzakerelerde elini daha güçlü hale 

getirecektir. Burada şöyle bir ince nokta var. Sözü dinlenen bir Öcalan’ın varlığı hükümet 

tarafından da istenen bir şey; fakat PKK içerisindeki radikal unsurları ve PKK’nın genç 

tabanını sadece Öcalan’ın dizginleyebilir oluşu, Öcalan’ı müzakerelerde hükümet aleyhine 

güçlendiren bir unsur aynı zamanda.  

*Tüm bunlar bize ne söylüyor? 

Son günlerde yaşananlar bize pek çok önemli şey söylüyor. Mesela, Kürt siyasetinin sadece 

sosyolojisi değil bir psikolojisi de var. Bu, yer yer patlamaya hazır bir psikoloji. O sebeple 

Türk siyasetinin bunu dikkate alması gerekiyor. İkincisi de, eğer sürekli Öcalan’ın kritik 

müdahaleleri ile çözüm süreci tamir edilecekse, o zaman Türkiye’nin çözüm süreci 

konusunda artık daha fazla zamana oynamayıp Öcalan’ın durumundan ana dilde eğitime 



kadar takvime bağlı ve somut bir çözüm sürecine geçmiş olması gerekiyor. Aksi takdirde, bir 

sene sonra Öcalan ölürse ve benzer durumlarla karşılaşırsak bu sefer maalesef kasedi başa 

sarmak zorunda kalabiliriz. Öcalan’ın varlığı barış süreci için bir şanstır, ama bu şansın 

ilelebet var olmayacağını da gözden kaçırmamamız gerekir.  

* Şartlarının iyileştirilebileceği söyleniyor. Şartlarının iyileştirilmesinin anlamı nedir? 

Burada pek çok ihtimal ve seçenek var. Bunlar Kandil’le doğrudan iletişim kurmaktan ev 

hapsine kadar uzanıyor. Zaten başarılı bir barış süreci, en nihayetinde Öcalan’ı da büyük 

oranda özgürleştirecek bir süreç olacaktır.  

*Çözüm süreci ile ilgili sızan bazı yol haritaları var.  

Çözüm sürecini başından itibaren destekleyen birisiyim. Eleştirilerim süreç içinde atılan 

adımlardan ziyade atılmayanlara yönelikti. Özellikle çözüm sürecinin somut maddelerden 

yoksun olması ve bir takvime bağlanmaması sürecin kırılganlığını büyüten bir durumdu. Bu 

açıdan, hem yol haritasının kısmen belirginleşmesi hem de bu haritanın HDP ile paylaşılması 

benim açımdan sevindirici gelişmeler.  

Fakat burada şu ihtiyati notu da düşmek isterim. Netleşmek için şiddet eylemlerini bekleyen 

haritalar, Kürt siyasetinde şiddetin işlevselliğine olan inancı da pekiştirirler. Hükümet, sürecin 

netleşmesi konusunda daha erken davranmalı ve inisiyatifi elinde tutmalıydı.  

*Bu sürecin nihai hedefi silahların bırakılması idi, şimdi bu hedeften vaz mı geçmek 

gerekiyor? 

Açıkçası, PKK’nın silahsızlanması başlı başına Türkiye’nin hedefi olmamalı, hele ki mevcut 

konjonktürde. Çözüm sürecindeki temel hedef, PKK’nın Türkiye içindeki silahlı varlığına son 

vermesi ve aynı zamanda bölgedeki baskıcı yapılanmasını tasfiye etmesidir. Irak ve 

Suriye’nin mevcut durumları göz önüne alındığında, hele ki IŞİD’in saldırıları sonrasında, 

PKK’nın yakın bir gelecekte Suriye ve Irak’ta silahlarını bırakma ihtimali çok düşüktür. PKK 

militanları, Suriye’de YPG’ye veya Irak’ta peşmerge güçlerine silahlı olarak katılabilirler. 

Çözüm süreci başarıyla nihayete ererse, buna Türkiye’nin de karşı çıkması için çok fazla 

gerekçe yok. 

*Çözüm süreci ile bölgede Bağımsız Kürdistan, Türkiye’de de federal bir yönetimin alt 

yapısı mı hazırlanıyor? 

Büyük Kürdistan değil ama bölgede daha dar bir Kürdistan devletinin 5-10 sene içinde 

kurulma ihtimali çok yüksek. Bugün Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin yönettiği topraklarda 

kurulacak bir devlet olacak bu. Konjonktür gereği bu karar erteleniyor şimdilik. Türkiye’de 

ise özerklik, federalizm ya da adem-i merkeziyetçi yönetim adı altında yerel yönetimlerin 

güçlendirildiği modeller tartışılacaktır. Özgürlüklerin ve refahın genişletilmesi durumunda 

Türkiye Kürt vatandaşları arasındaki ayrılıkçı düşünceyi hafifletebilir. Fakat her halükarda 

Türkiye, yarın barış sürecini başarıyla nihayete erdirse dahi, uzun yıllar boyunca şiddetsiz 

Kürt milliyetçiliği ile yaşamak zorunda olacaktır. İspanya’nın Katalonya bölgesinde ya da 

Britanya’ya bağlı İskoçya’da olduğu gibi şiddete başvurulmadan yürütülen bir ayrılıkçı 



siyaset Türkiye’de barış süreci sonrasında da var olacak. Çözüm süreci bir şiddetten 

uzaklaşma ve demokratikleşme sürecidir. Fakat halkların birlikte yaşayıp yaşamayacağına 

gelecek nesiller karar verecek. İskoçya iyi bir örnek bu konuda. En son referandumda 

ayrılıkçılar kaybetti, hayırcılar yüzde 55 aldı. Bu bize şunu gösteriyor: Demokrasi ve refah, 

ayrılığın net maliyetini artırarak azınlık milliyetçiliğini törpülüyor. Fakat öbür taraf da yüzde 

45 aldı. Bu da bize şunu gösteriyor: demokrat ve müreffeh toplumlarda dahi geçmişten gelen 

izler ve bu izler üzerine inşa edilen milliyetçilikler güçlü bir şekilde var olabiliyor. Bu iki 

gösterge Türkiye için de büyük önem arz ediyor ve barış süreci nihayete erdiğinde biz de 

bunları konuşmaya başlayacağız. 

*Son olarak, akil insanların yeniden devreye girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Olumlu ve gerekli bir hamle olarak görüyorum. Zira akil insanlar, çözüm süreci açısından şu 

ana kadar iki önemli rolü yerine getirdiler. Birincisi, Kürtlerin taleplerini dinlemek ve bu 

taleplerin netleşmesine yardım etmek. İkincisi, Türklerin kaygılarını dinlemek ve bu 

kaygıların hafiflemesine yardımcı olmak. Şimdi de, akil insanların Öcalan’ın da vurguladığı 

“barışçıl müzakere kanallarını” güçlendirerek, zedelenen çözüm sürecinin tamirine yardım 

edeceklerini düşünüyorum.  


