
GİRİŞ

PKK terör örgütü (Partiya Karkeren Kurdistan,  
Kürdistan İşçi Partisi) ve örgüt yandaşlarının eylemleri 1993’ten 
beri Almanya’da yasaklıdır. Buna mukabil PKK oluşturduğu ken-
dine bağlı dernekler ağını kullanarak ülkede yoğun şekilde faaliyet-
lerini sürdürmektedir ki, bu durum Türkiye’de Almanya’nın PKK 
terör örgütüne üstü örtülü destek verdiği şeklinde yorumlanmakta-
dır. Farklı Türk devlet ve hükümet yetkilileri ise PKK terör örgütü 
ile mücadele konusunda Berlin’den daha samimi adımlar ve terörle 
toleranssız bir mücadele beklediklerini sıklıkla ifade etmektedir-
ler.1 Almanya bu konuda Türk yetkililerin taleplerini karşılamasa 
ve PKK’nın birçok faaliyetine göz yumsa da zaman zaman değişen  
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düzeylerde terör örgütünün üzerine gitmekte, bazen ise kontrol ve 

denetimi gevşetmektedir. Bu esnada gözü kulağı ise PKK sorununun 

gerçek mücadele alanı olan Türkiye üzerindedir ve Ankara’nın terör-

le mücadelesini yakından izlemektedir. Bu kapsamda 22 Temmuz 

2015’ten itibaren artan PKK terörü ve Türk güvenlik kuvvetleri-

nin kamu düzenini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlar  

Almanya tarafından dikkatle ve ilgiyle takip edilmektedir. 

Irak-Şam İslam devleti terör örgütünün (Ed Devle el-İslâmiyye 

fi’l-Irak ve’ş-Şâm ya da DAEŞ) Irak ve Suriye’de gerçekleştirdiği te-

rörist faaliyetler karşısında Almanlar, birçok Batılı ülke gibi Kuzey 

Irak’taki Kürt gruplara silah yardımında bulunmuştur. Ancak bu si-

lahların Türkiye tarafından PKK uzantısı bir grup olarak kabul edi-

len PYD’nin eline geçtiğine yönelik ciddi iddialar Türk ve Alman 

basınında yer bulmuştur.2 Suriye’deki çatışma bölgesinde Kürtle-

rin safında hayatını kaybeden Alman uyruklu kişilerin varlığı,3  

Türkiye’nin güneydoğusunda faaliyetlerini sürdüren Alman gaze-

teciler,4 bazı Alman siyasetçilerin bölgeye yönelik yoğun ilgi ve fa-

aliyetleri5 de Türkiye kamuoyunda yeniden Almanya’nın PKK’ya 

destek sağladığı iddialarını, bir diğer ifadeyle Berlin’in Kürt ve PKK 

politikasını gündeme getirmiştir. Bu durum karşısında, tartışma-

ların daha sağlıklı bir zeminde yürütülebilmesi için Almanya’nın 

Kürt ve PKK politikasının bilimsel bir bakış açısıyla incelenmesinin 

gerekli ve önemli olduğu fikri hasıl olmuştur. Bu noktadan hare-

ketle, bu çalışmada ele alınacak olan Almanya’nın, genelde Kürt 

sorununa bakışı, özelde ise PKK sorununa yaklaşımının analiz edil-

mesinin hem Türk-Alman ilişkileri ile ilgili daha sağlıklı bir bakış 

açısı edinilmesine hem de bu alandaki literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu makalenin ilgi alanı genel olarak Almanya’nın 

Kürt politikası olmakla birlikte asıl odak noktasını Berlin’in PKK 

terör örgütü ve bu örgütün faaliyetleri karşısında izlemiş olduğu 

politikalar oluşturmaktadır.
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Çalışmanın ana argümanı Alman devletinin Kürt ve PKK 
politikasının iç ve dış politik bir denge üzerinde yürütüldüğü ve 
stratejik hedeflerin de bu politika üzerinde etkili olduğudur. Buna 
göre Almanya’nın Kürt ve PKK politikası ile ilgili olarak iki nok-
ta dikkat çekmektedir. Birinci olarak PKK ile ilgili politikalarında  
Türkiye ile olan yakın ticari ve müttefiklik ilişkilerini bozmamak yani  
Türkiye’yi mümkün olduğunca kızdırmamaktır. Eşzamanlı olarak 
hem iç siyasetten Kürt hareketi lehine insan hakları temelli olarak 
gelen baskı ve talepleri karşılamaya çalışmak hem de Almanya için-
de PKK kaynaklı suç ve şiddet eylemleri ile Türk ve Kürt gruplar 
arasındaki çatışma ihtimallerinin önüne geçerek ülkenin iç huzuru-
nu ve asayişini sağlamaya çalışmaktır. 

Dikkat çeken ikinci nokta ise stratejik olarak Berlin’in Kürtlere 
sağladığı üstü örtülü ya da son zamanlarda açıktan destek sayesinde 
enerji kaynakları açısından zengin Ortadoğu’da yeni bir müttefik 
kazanmak ve böylece stratejik derinlik kazanmak istemesidir. Al-
manya’nın bu denge yaklaşımı konjonktürel gelişmelere bağlı olarak 
zaman zaman Türkiye’yi zaman zaman ise PKK’yı ve yandaşlarını 
hayal kırıklığına uğratsa ya da kızdırsa da Berlin’in Türkiye ve PKK 
yandaşlarına yönelik dengeli yaklaşımı uzun yıllardır sürmektedir.

ALMANYA’NIN KÜRT VE PKK POLİTİKASINI 
BELİRLEYEN FAKTÖRLER

Berlin’in PKK ve Kürtlere yönelik politikasının şekillenmesin-

de rol oynayan faktörlerin başında hiç şüphesiz ülkesinde yaşayan 

ve sayıları 500 binden6 fazla olan Kürt nüfusu gelmektedir.7 Ülke-

de yaşayan Kürtlerin bir bölümü İran, Irak ve Suriye gibi ülkeler-

den siyasi nedenlerle Almanya’ya iltica eden kişilerden oluşmakla 

birlikte, nüfusun büyük çoğunluğu Türkiye kökenlidir.8 Türkiye 

kökenli Kürtlerin büyük çoğunluğu 1961’den itibaren Almanya’ya 

gerçekleşen işçi göçü kapsamında bu ülkeye gelmiş olmakla birlik-

te 1980 darbesi sonrasında ve 1990’lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu 
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Anadolu’da şiddetlenen çatışma ve baskılardan kaçarak bu ülkeye 

iltica eden önemli miktarda bir nüfustan da söz edilebilir.9 Siya-

sal nedenlerle Almanya’ya göç eden nüfusun fazlalığı ise Kürtlerin 

bu ülkede yaşayan diğer göçmen gruplara göre neden daha fazla 

politize olduğunu ortaya koymaktadır. Büyük oranda milliyetçi 

saiklerle organize olan bu Kürt gruplar Türkiye, İran, Irak ve Suri-

ye’deki devletlere karşı mücadelelerini Avrupa’ya taşımışlardır.10 Bu 

gruplar 1980’lerin ortalarından itibaren Alman politikacıları Türk 

siyasi otoritelere baskı yapmaya ikna etme konusunda da oldukça 

aktif olmuşlardır.11 

Bilhassa 1990’lı yıllardan itibaren, iç güvenlik kaygıları da  

Almanya’nın Kürt ve PKK politikasını belirleyen önemli etkenler-

den biri olagelmiştir. PKK, Türkiye dışında en güçlü örgüt yapısına 

sahip olduğu ülkelerden biri olan Almanya’da politize olmuş Kürt-

lerden üye kazanmakta zorlanmadığı gibi Almanlar ve diğer etnik 

gruplardan da destekçiler bulabilmiştir.12 Almanya PKK’nın en 

önemli finans ve insan kaynaklarından biri haline gelmiş ve değişik 

yöntemlerle PKK sempatizanları tarafından toplanan milyonlarca 

avro örgütün Türkiye ve Kandil’deki yöneticilerine aktarılmıştır. Al-

man iç istihbarat örgütü Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (FAKT, 

Bundesamt für Verfassungsschutz) raporlarına göre Almanya’daki 

PKK üyelerinin sayısı 1993’te 7 bin civarındayken bu sayı 2014 

yılında yaklaşık 14 bin olmuştur.13 PKK bu güçlü örgüt yapısını 

Türkiye’de eylemler gerçekleştiren yandaşları lehine dikkat çekmek 

ve kamuoyu oluşturmak amacıyla kullanmaya kalkıp şiddeti araç-

sallaştırmaya başlayınca bu durum Almanya açısından önemli bir 

iç güvenlik sorunu doğurmuştur. 1990’lı yılların başından itibaren 

Türkiye’de artan terör ve terörle mücadelenin Almanya’ya da yan-

sımaları olmuş, örgüt yandaşları Türklere ait dükkanlara ve Türk 

konsolosluklarına saldırmıştır. Örgüt yandaşlarının bu saldırılarına 

Türk gruplardan cevap gelince, Alman makamlarının iç huzur ve 



TÜRK DIŞ POLİTİKASI  Y ILLIĞI  2015    /     15

asayişi sağlama noktasındaki sıkıntısı daha da artmıştır. Dolayısıyla 

da Alman makamlarının iç güvenlik kaygıları PKK’ya yönelik poli-

tikalarını yönlendiren en önemli etkenlerden biri haline gelmiştir.14 

Almanya’nın Kürt ve PKK politikasını belirleyen unsurlardan 

bir diğeri ise Yeşiller (Grünen) ve Sol Parti (Die Linke) ile kısmen 

de  Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) bazı kesimlerinden gelen 

insan hakları eksenli dış politika izlenmesine yönelik baskı ve ta-

leplerdir.15 Bilhassa Yeşiller ve Sol Parti16 Kürt sorununu Alman 

Parlamentosu’nun gündemine sıklıkla getiren ve Türkiye’yi en ağır 

şekilde eleştiren partiler olmuştur. Yeşiller 1984’ten, yani Türki-

ye’deki PKK terörünün ilk günlerinden itibaren Türkiye’nin Kürtle-

re karşı bir savaş yürüttüğünü iddia ederek Almanya’nın Türkiye’ye 

yapmış olduğu tüm askeri ve savunma yardımlarının durdurulma-

sını talep etmiştir.17 Bu talepler hükümet nezdinde bir karşılık bul-

masa ve hükümetteki Hristiyan Birlik partileri (CDU ve CSU) ile  

Liberal Parti (FDP) Türkiye’nin teröristlere karşı kendini savunma 

hakkının altını çizseler de, Alman hükümeti Türkiye’yi ülkesinde-

ki azınlıklarla daha iyi geçinmeye davet eden açıklamalar yaparak 

stratejik müttefiki ile iç siyasetten gelen baskı ve talepleri denge-

lemeye çalışmıştır. Bununla birlikte, ilerleyen yıllarda, Saddam  

Hüseyin rejiminin Halepçe’de kimyasal silahlar kullanarak Kürtlere 

karşı gerçekleştirmiş olduğu katliam Alman kamuoyunda Kürtlere 

yönelik sempatiyi artırmıştır. Bu durum ise Alman hükümetinin 

Kürtler konusunda izlemiş olduğu denge politikasını Kürtler lehi-

ne bir miktar değiştirmiştir. Dolayısıyla Ankara, çatışmaların daha 

da şiddetlendiği 90’lı yıllarda, Alman hükümetlerinin Türkiye’nin 

terörle mücadelesinde insan hakları ihlalleri yaşanmaması noktasın-

daki çağrılarına daha fazla muhatap olmuştur.18 

Almanya’nın Türkiye ile olan ilişkileri de Berlin’in Kürt poli-

tikasını etkileyen unsurlardan olmuştur.19 Bu etki Soğuk Savaş 

döneminde kendisini daha yüksek düzeyde göstermiştir. Zira bu  
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dönemde Türkiye önemli bir NATO müttefiki olarak stratejik öne-
me sahiptir ve Almanya’nın önemli ticari partnerlerinden biridir. 
Bu dönemde muhalefet partilerinden gelen baskılara rağmen Al-
man hükümetleri Türkiye’nin PKK ile mücadelesini Türkiye’nin iç 
sorunu olarak görmüş ve ona daha çok iç kamuoyundaki bazı has-
sasiyetleri tatmin etmeye dönük eleştiriler yöneltmiş, onu incitme-
meye özen göstermiştir. Soğuk Savaşın sona ermesinin ardından ise  
Türkiye’de şiddetlenen çatışmalar karşısında insan hakları ih-
lalleri konusunda Türkiye’ye daha sert eleştiriler yöneltmiş20 ve  
Avrupa Birliği’ne üye olmaya dönük gayretlerinde Kürt sorununu 
bir engel olarak Türkiye’nin önüne koymuştur.21 Öte yandan An-
kara ile ilişkileri belli bir düzeyde tutmak ve ilişkilerde bir kopuş 
yaşanmasını önlemeye dönük yaklaşımını da devam ettirmiştir.22

Son olarak, artan Kürt milliyetçiliği ve Kürtlerin devlet kur-
ma çabalarının uzun vadede olumlu neticeler verme ihtimalini de 
değerlendiren Berlin, Kürtlere özel bir önem vermektedir.23 Zira 
Almanya enerji ve doğalgaz konularında Rusya’ya önemli ölçüde 
bağımlıdır ve enerji kaynaklarını çeşitlendirebilmek ve küresel id-
diasını devam ettirebilmek için Ortadoğu’ya özel bir önem vermek 
Alman devleti açısından elzemdir. Bu noktada Berlin bölgede yön-
lendirilmesi nispeten zor olan Türkiye, İran ve Irak gibi aktörlerle 
ilişkilerinde etkinliği gitgide artan Kürtleri önemli bir koz olarak 
görmektedir.24 Bu bağlamda Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel Yöneti-
mi ile ilişkilerini geliştirme yoluna gitmiş ve Erbil’de Şubat 2009’da 
bir Başkonsolosluk açmıştır.25 Ayrıca, Eylül 2014’ten itibaren 
DAEŞ ile mücadele eden Peşmerge’ye hem eğitim, hem de silah 
desteği sağlamaya başlamıştır.26 Bu destek Alman dış politikası açı-
sından özel bir öneme sahiptir zira Almanya Federal Cumhuriyeti 
ilk defa devam eden bir çatışmanın taraflarından birine açıkça silah 
desteği sağlamıştır.27 

Bu başlık altında sayılan faktörlerin tamamı Berlin’i iç ve dış 
politika arasında dengeli bir siyaset izlemeye zorlamıştır. Nitekim 
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aşağıdaki başlıklarda Almanya’nın bu denge politikasının pratikteki 
yansımaları analiz edilecektir. 

ALMANYA’NIN PKK POLİTİKASI

ALMAN SİYASAL PARTİLERİNİN TÜRKİYE’NİN PKK İLE 
MÜCADELESİ KONUSUNDAKİ GENEL YAKLAŞIMI

Almanya’da Türkiye’nin PKK terörü ile mücadele politikasına 
en sert eleştiriler genellikle sol partiler ve solcu örgütlerden, özel-
likle de bu partiler muhalefetteyken gelmiştir. Bu noktada talepler, 
Almanya’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen askeri yardımların don-
durulması ve Türkiye ile Avrupa devletleri tarafından oluşturulan 
işbirliği örgütleri arasındaki ortaklıklar konusunda daha sert bir 
tavır takınılması konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. 1980’lerin or-
talarından itibaren artan bu eleştiriler Alman hükümetleri tarafın-
dan tamamen göz ardı edilmemekle birlikte Berlin bu konuda den-
geli bir yaklaşım benimseyerek hem önemli bir NATO müttefiki 
hem de önemli bir ticari ortağı olan Ankara’yı gücendirmemeye 
çalışmış ve bu kapsamda Türkiye’yi Kürt “azınlığı” ile olan sorun-
larına çözüm bulmaya davet etmiştir.28 Koalisyon ortaklarından  
Liberal Demokrat Parti (FDP) Türkiye’nin Kürt politikasını eleş-
tirse de Türkiye’de Kürtlere karşı bir savaştan bahsedilemeyeceğini 
ve Ankara’nın mücadele ettiği militan gruplarla Kürtlerin bir tu-
tulamayacağını savunmuştur. Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve 
Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) partilerinden oluşan Birlik Partileri 
ise Türkiye’nin Kürt politikası konusunda en ılımlı duruşa sahip 
olmuştur. Bu bağlamda Birlik Partileri Türkiye’nin “azınlıkları” ile 
“makul bir ilişki” (einen anständigen Umgang) kurmayı öğrenmesi 
gerektiğini belirtmişlerdir.29 

Alman iktidar ve muhalefet partilerinin Türkiye’nin Kürt poli-
tikası ile ilgili pozisyonları devam eden yıllarda önemli bir değişik-
lik göstermemiştir. Körfez Savaşı’nın sonuna doğru (Mart 1991) 
Saddam Hüseyin’in zulmünden kaçıp Türkiye ve İran’a sığınan  



18    /     ALMANYA’NIN KÜRT  VE PKK POLİTİKASI:  DENGE VE STRATEJİ

onbinlerce Kürt nedeniyle Kürt sorunu yeniden Almanya’nın gün-
deminde yer almıştır. Bu konuda SPD ve iktidar partileri Türkiye’den 
mültecilere daha iyi şartlar sağlamasını ve Berlin’in bu konu-
da Ankara’yı desteklemesini talep etmişlerdir. Bu noktada CDU,  
Yeşillerin sert eleştirilerinin aksine, Türkiye’nin Kürt mültecilerle 
ilgili gayretleri dolayısıyla eleştiriyi değil övgüyü hak ettiğinin altı-
nı çizmiştir.30 Devam eden süreçte, Kürt sorunu genellikle Yeşiller  
Partisi’nin önergeleriyle Alman Parlamentosu Bundestag’da daha 
sık gündeme gelmiştir. Görüşmelerde söz alan neredeyse tüm ko-
nuşmacılar Türkiye’nin Kürtlere karşı kısıtlayıcı politikasını de-
ğiştirmesi gerektiği konusunda hemfikirdirler. Bununla birlikte, 
CDU/CSU ve Liberaller bu amaca ulaşmak için yöntem olarak di-
yalog kanallarının kullanılması gerektiğini savunurken, muhalefet 
ise Türkiye’ye Almanya tarafından yapılan askeri ve mali yardımla-
rın durdurulmasını talep etmiştir.31 

ALMANYA’NIN KÜRT DİASPORASI VE PKK POLİTİKASI

İş imkanları ve yüksek ücretlerin ötesinde, Alman yasala-
rının göçmenlere ve siyasi mültecilere sağlamış olduğu fırsatlar  
Almanya’yı Kürt siyasal hareketi için ideal bir destinasyon ha-
line getirmiştir. 1961’den itibaren işçi göçü şeklinde başlayan, 
1980’lerden itibaren ise siyasi nedenlerin de etkisiyle artan  
Kürt göçü nedeniyle Almanya’da ciddi bir Kürt nüfusu birik-
miştir. Her ne kadar 1973 OPEC krizi Almanya’nın misafir 
işçi politikasına bir ket vurmuş ve Türkiye’deki işçi bulma bü-
rolarını kapatmışsa da, Almanya’ya Kürt göçü legal ve illegal 
yollarla devam etmiştir. 1980 askeri darbesi ardından siya-
si ilticada bulunan, politik olarak bilinçli ve aktif Kürt milli-
yetçileri Almanya’daki Kürt hareketini güçlendirmiş ve dina-
mizm katmıştır. 1980’lerin ortalarına gelindiğinde Almanya’da 
KOMKAR (Kürdistan İşçi Dernekleri Federasyonu)32 gibi birçok 
Kürt etnik milliyetçisi dernek ortaya çıkmış ve Kürt diasporası 
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artık bağımsız Kürdistan talebiyle sokak protestoları ve toplu yü-

rüyüşler gerçekleştirebilecek düzeye erişmiştir.33 

Kürt diasporası Avrupa’da, Avrupa Birliği düzeyinde uluslarüs-

tü bir lobi ve aktivizm stratejisi oluşturmaya çalışırken 1984’ten 

itibaren terör ve şiddeti araçsallaştıran PKK’nın ortaya çıkması 

ve örgütün üst düzey kadrosunun diğer Avrupa ülkeleri yanında  

Almanya’daki sol-Kürt hareketini devralmak maksadıyla Avrupa’ya 

gitmesi ve burada da şiddeti bir yöntem olarak kullanmaya baş-

lamaları Almanya’nın Kürt ve PKK hareketlerine bakışını etkile-

miştir.34 PKK’nın Almanya’ya güçlü bir şekilde girişi ve diğer Kürt 

milliyetçisi örgütleri şiddet, kavgacı siyasal yaklaşım ve direniş gibi 

yöntemlerle domine etmeye başlaması35 Kürt diasporasında bir 

düalizm meydana getirmiştir: Diasporanın bir kanadı Avrupa ku-

rumları nezdinde lobi faaliyetlerine odaklanarak barışçıl yolları ter-

cih ederken, PKK radikal yollara başvurmuş,36 bu durum ise Alman 

iç güvenliği açısından da bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. 

PKK Alman kamu düzenini tehdit edene kadar Kürt sorunu 

Almanya için ciddi bir öneme sahip değildir. Alman makamları 

Kürtleri Türk göçmenlerin bir alt grubu olarak görmüş ve önce-

leri Kürt milliyetçilik hareketini fazla önemsememiştir. Kendini 

bir göç ülkesi olarak tanımlamaktan çekinen ve misafir işçilerin  

(Gastarbeiter) bir gün zaten ülkelerine döneceğini düşünen  

Almanya, göçmenlerin topluma entegrasyonu için ciddi politikalar 

üretmek yerine göçmenlerin gündelik ihtiyaçlarını gidermeye yöne-

lik politikalar izlemiştir. Bu kapsamda Almanya’ya Türk vatandaşı 

olarak gelen Kürtlere de Türk muamelesi gösterilmiştir.37 Kürtler, 

Alman yasalarına uyduğu sürece onların Türkiye aleyhine lobi fa-

aliyetlerinde bulunmaları da Alman hükümetini rahatsız etmemiş 

ve Kürt sorunu Türkiye’nin iç sorunu olarak görülmüştür. Ancak 

ne zaman ki PKK 1990’lı yıllardaki eylemleriyle Alman iç güven-

liğini tehdit eder düzeye gelmiş, Kürt ve Türk grupları arasındaki  
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sürtüşme ve asayişe müteallik hadiseler yaşanmaya başlamıştır, bu 

andan itibaren Almanya Kürt sorununun aynı zamanda kendi iç 

güvenlik sorunu olduğunun farkına varmıştır.38

Aslında ağırlıklı olarak PKK kaynaklı şiddet hareketleri başla-

yana kadar Türkiye’den gelen göçmenlere ve onların siyasal aktiviz-

mine yönelik sürdürülen dikkatli-mesafeli siyasal yaklaşım, Alman 

toplumunun göçmenlerin kendi ülkelerinden kaynaklanan siyasal 

aktivizmlerini hoş karşılamayan yaklaşımıyla örtüşmektedir. 1985 

yılında Almanya’da gerçekleştirilen bir araştırma -ki bu yıllar şid-

det olaylarının 1990’lara nazaran daha az yaşandığı bir zaman di-

limidir- Alman vatandaşlarının çoğunun göçmen grupların kendi 

ülkelerinden kaynaklanan aktivitelerinden rahatsız olduklarını ve 

Türk-Kürt çekişmesi ile ilgili de endişeli olduklarını göstermiş-

tir. Dolayısıyla da Kürt aktivistler Alman yasalarını çiğnediğinde  

Alman makamları onları tutuklama ve yargılama konularında te-

reddüt göstermemiştir ki, bu durum milliyetçi Kürtler arasında  

Alman devletine karşı bir rahatsızlık meydana getirmiştir.39 

1990’ların başlarında Türk milliyetçi gruplar ile PKK destekçi-

leri arasında ve değişik Kürt milliyetçi fraksiyonların kendi araların-

daki çatışmalar yüzünden Almanya’da PKK tarafından düzenlenen 

eylemler daha fazla görülmeye başlanmıştır ki, bu durumun Alman 

otoriteleri tarafından göz ardı edilmesi mümkün olmamıştır. PKK 

kaynaklı asayiş hadiselerinde yaşanan artış ise Alman makamlarını 

yavaş yavaş hadiselerin odağında yer alan PKK’yı yasadışı ilan etme 

noktasına doğru itmiştir. Alman makamları sık sık Türk-Kürt ça-

tışmasının ülke sathına yayılmasını her ne pahasına olursa olsun 

engelleme konusundaki kararlılıklarını dile getirmişlerdir.40 

1992 yılına gelindiğinde PKK Almanya’yı bu ülkenin Anka-

ra ile olan ilişkileri ve askeri işbirliği dolayısıyla Türkiye’den son-

ra ikinci düşmanı ilan etmiştir. Bu tarihlerde PKK’nın iyice “çı-

ğırından” çıkarak Türkiye’deki Alman turistleri hedef alması ve  
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Almanya’daki Türk ve Alman mülklerini tahrip etmesi örgütün 

resmen suç örgütü olarak tanınması fikrini güçlendirmiştir.41 24 

Haziran 1993’te Münih’teki Türk Başkonsolosluğunun basılıp 

20 kişinin PKK yandaşları tarafından rehin alınması, aynı tarihte  

Almanya’nın çeşitli yerlerinde Türkiye’nin diplomatik temsilcilikle-

rine, Türk iş yerlerine, seyahat acentelerine, Türk bankalarına saldı-

rılar düzenlenmesi ve otoyolların trafiğe kapatılması gibi eylemler ise 

bardağı taşıran son damlalar olmuştur.42 Almanya PKK’yı 26 Kasım 

1993 tarihinde, terör örgütü olarak kabul etmiş, PKK’yı ve PKK 

tarafından gerçekleştirilecek eylemleri yasaklamıştır.43 Bununla bir-

likte bu yasak, protestoları ve terörist eylemleri durdurmak bir yana  

Alman devletine karşı hayal kırıklığı ve öfkeye neden olmaktan baş-

ka bir işe yaramamıştır. PKK’nın yasaklanması ilave protestoları ve  

Almanya’da giderek artan Kürt aktivizmini beraberinde getirmiştir.44 

Alman polisi ise PKK’nın kamu düzenini tehdit eden eylemleri-

ne PKK kadrolarını ve militanlarını yakalayıp Türkiye’ye iade ede-

rek cevap vermiştir. Hükümetin sık sık Alman yasalarına uymayan-

ları tutuklayıp sınır dışı edeceğini deklare etmesi ise Kürt aktivistler 

ve PKK yandaşları arasında ek bir rahatsızlığa sebep olmuştur. PKK 

yandaşları örgütün 1993 yılında Almanya’da yasaklanmasını birçok 

şehirde protesto etmek için 1994 yılındaki Nevruz kutlamalarını 

kullanmak istemişse de, Alman makamları muhtemel çatışmaları 

dikkate alarak kutlamalara izin vermemiştir. PKK yandaşları bu 

yasağı protesto etmiş, birçok yerde yolları kesmiş ve polisle çatış-

maya girmiştir ki, bu olaylar sonucunda yaklaşık bin örgüt yandaşı  

Alman polisi tarafından tutuklanmıştır.45 Bu olayların üzeri-

ne, zamanın Alman Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel Bundestag’da  

(Almanya Federal Meclisi) Almanya’da yaşayan Kürtlere şu sözlerle 

seslenmiştir: “Çatışmalarınızı Almanya’ya getirmeyin ve sanmayın 

ki şiddet meşru siyasi amaçları gerçekleştirmek için bir yoldur.” Bu 

söylem zamanın farklı siyasi yelpazeden politikacıları tarafından 
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çokça kullanılan bir retorik olmuştur. Ki bu durum, Almanların 
PKK’nın Almanya sınırları dahilinde şiddete başvurmasından duy-
dukları rahatsızlığın bir göstergesidir.46

Bu noktada Almanya’nın PKK yandaşları ve Kürt diasporası-
nın ülke huzur ve kamu düzenini bozan eylemleri karşısında sık sık 
başvurduğu bir araç olan sınırdışı etme ya da Türkiye’ye iade etme 
yönteminden de bahsetmekte yarar vardır. PKK’nın Türk toprakla-
rı üzerinde güttüğü bağımsızlık emellerini, ülkesine göç etmiş etnik 
grupların kendi iç sorunu olarak gören ve bu konunun ülkesindeki 
huzuru tehdit etmesini istemeyen Alman yetkilileri, ülkede suça ka-
rışan Kürtleri sınırdışı ederek ülkesinden uzak tutmaya çalışmıştır. 

Bu konuda dönemin Başbakanı Helmut Kohl, “Bu grupların terö-

rü artık yeni bir boyuta ulaşmıştır. Bu durum yabancılara tanınan 

hakların dayanılmaz bir şekilde suistimalidir ki bunu hiçbir surette 

kabul etmemiz mümkün değildir. Failler ağır cezalarla karşılaşacak-

larını ve ayrıca da sınırdışı edilebileceklerini bilmek zorundadırlar” 

diyerek sınırdışı uygulamasını bir sopa olarak açıkça PKK yandaş-
larına göstermiştir.47 Nitekim Almanya’da suça karışan yabancıla-
rın ülkeden sınırdışı edilmesini kolaylaştıran bir yasa da 14 Kasım 
1996’da Parlamentoda onaylanmıştır.48 

İkinci Körfez Savaşı’nın ardından PKK hem Kuzey Irak’taki güç 
boşluğunu iyi değerlendirmiş, hem de ateş gücü daha yüksek silah-
lara ulaşmış; bu da, çatışmaların şiddetlenmesini ve niceliksel ola-
rak daha fazla sayıda ölümleri beraberinde getirmiştir. Güneydoğu 
Anadolu’daki mücadele ile ilgili olarak PKK’nın sivil halka yönelik 
kanlı eylemleri ilginç bir şekilde Alman medyasında pek fazla gün-
deme gelmese de,49 terörle mücadele sırasında yaşanan insan hakları 
ihlalleri Avrupa ve Alman medyasında sıkça yer almış ve kamuo-
yunda rahatsızlık oluşturmuştur. Bu rahatsızlık sonucunda diğer 
başkentlerden olduğu gibi Berlin’den de Türkiye’ye terörle mücade-
le konusunda ciddi eleştiriler gelmiştir.50 Kürt diasporası ve Alman 
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destekçilerinin de önemli katkısıyla Alman kamuoyunda oluşan 
hassasiyet51 ise Türkiye ile Almanya arasındaki silah ticaretine yansı-
mıştır. Kasım 1991’de Bundestag Bütçe Komitesi PKK karşıtı ope-
rasyonlar sırasında Alman silahlarının kullanıldığı iddiaları üzerine 
Türkiye’ye yapılacak askeri yardımları geçici olarak bloke etmiştir. 
Mart 1992’de Alman medyasında Alman Savunma Bakanlığının 
Türkiye’ye tank göndermeye devam ettiğine yönelik haberlerin çık-
ması üzerine Savunma Bakanı Gerhard Stoltenberg 31 Mart 1992’de 
istifa etmiş ve Almanya, Türkiye’ye silah yardımını geçici olarak 
durdurmuştur. Türkiye’nin Almanya tarafından sağlanan zırhlı per-
sonel taşıyıcılarını ve diğer Alman silahlarını Kürtlere karşı kullan-
dığı haberleri 1994 yılında medyada yer almaya başlayınca benzer 
bir tartışma yeniden alevlenmiştir.52 Bu tartışmalar Almanya’nın 
Türkiye’ye silah satışını 8 Nisan 1994 tarihinde bir kez daha askıya 
almasıyla sonuçlanmıştır.53 Sonuçta, her ne kadar Alman yönetimi 
daha sonra Türkiye’ye silah satmaya devam etmişse de, silah satışı-
nın ilerleyen dönemde de zaman zaman askıya alınması kararları 
yurt içindeki lobilerin ve Kürt diasporasının Alman hükümetinin 
kararlarını etkileyerek onu Kürtler ve PKK konusunda dengeli bir 
politika izlemeye zorlamaktaki başarısını göstermektedir.54

Şiddet olaylarının daha fazla yayılmasını önlemek isteyen ve bu 
olayları önleme konusunda yetersiz kalan Almanya, PKK yetkilile-
riyle görüşme yapmaktan da geri durmamıştır. Nitekim bu kapsam-
da 1995 yılında, o dönemde Suriye’de bulunan PKK lideri Abdullah 
Öcalan’a çeşitli düzeylerde ziyaretlerde bulunulmuştur. Ankara’yı 
kızdıran bu ziyaretlerde önce iktidar milletvekili CDU’lu Heinri-
ch Lummer, ardından ise Alman Başbakanı Helmut Kohl’e istih-
barat danışmanlığı yapan FAKT’tan bir yetkili Öcalan ile Şam’da 
görüşmüştür. Alman yetkili PKK’ya Almanya’da şiddete başvurma-
ma konusunda uyarıda bulunurken, Öcalan ise PKK’nın Alman-
ya’da politik bir güç olarak tanınması halinde şiddet eylemlerinden  
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vazgeçme sözü vermiştir.55 1996 yılında, Öcalan Almanya’nın 

PKK’ya savaş ilan ettiğini, buna karşılık verebilecek güçte oldukla-

rını ve her Kürdün potansiyel bir intihar bombacısı olduğunu ileri 

sürmüştür. Hemen ardından ise bu tehdidi yumuşatmış ve düşmanın 

Almanya’daki Türkler olduğunu, Almanlar olmadığını açıklamıştır.56

Eylül 1996’ya gelindiğinde ise Öcalan, Alman hükümetinin 

PKK’ya yönelik yasağını kaldırmasını sağlamak amacıyla, örgütün 

Almanya’daki şiddet eylemlerinden vazgeçtiğini ilan etmiştir.57 Ger-

çekten de PKK tarafından düzenlenen şiddet ve terör eylemlerinde 

ciddi bir düşüş gözlenmiş, PKK yandaşlarının düzenlediği gösteri 

ve yürüyüş eylemleri daha barışçıl bir hal almıştır. Bunun üzerine 

Ocak 1998’de Federal Savcılık PKK’yı artık bir terör örgütü olarak 

değil, işlemiş ve işlemekte olduğu uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, 

cinayet, para aklama, zorla para toplama, belgede sahtecilik, Kürt 

vatandaşlara karşı baskı ve şiddet uygulama gibi suçlarını dikkate 

alarak bir suç örgütü olarak kategorize etmeye başlamıştır.58 Alman 

yetkililerin örgüt yetkilileriyle kapalı kapılar ardında gerçekleştir-

dikleri görüşmelerin ardından gelen hukuki alandaki bu yaklaşıma 

rağmen siyasal alanda PKK bir terör örgütü olarak nitelendirilme-

ye devam edilmiştir. Nitekim İçişleri Bakanı Manfred Kanther ve  

Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel PKK’yı bir terör örgütü olarak gör-

düklerini ifade etmeyi sürdürmüşler ve Almanya’daki PKK yasağı-

nın sürdüğünü belirtmişlerdir. Bu çelişkili görünen ikili yaklaşım 

aslında Alman devletinin Kürtler ve PKK konusundaki genel yakla-

şımını, yani denge siyasetini bir kez daha gözler önüne sermektedir. 

Diğer bir ifadeyle, Berlin siyasal alanda PKK’yı terörist olarak ta-

nımlayarak hem Türkiye hem de uluslararası camiadan gelebilecek 

eleştirilere karşı bir savunma zırhı oluşturmuştur. Buna mukabil 

hukuki alanda PKK’yı sadece bir suç örgütü olarak tanımlayarak 

PKK’nın düşmanlığını üzerine çekmemeye çalışmıştır.59 Bununla 

birlikte, Avrupa Birliği’nin 2002 yılında PKK’yı terör örgütleri  
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listesine eklemesi üzerine PKK, Almanya açısından da yeniden te-
rör örgütü olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.60 

1999 yılında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, Türkiye’nin dip-
lomatik girişimleri sonucu ele geçirilmesinin ardından PKK sem-
patizanları Almanya’da yoğun bir eylem sürecine girişmiştir. Ör-
güt yandaşları Öcalan’ın yakalanmasına yardım ettiği iddiasıyla  
Berlin’deki İsrail Büyükelçiliğini işgal etmiş ve İsrail güvenlik güç-
lerinin ateşle karşılık vermesi üzerine üç PKK’lı öldürülmüştür.61 
PKK yandaşları bu süreçte gerçekleştirdikleri şiddet eylemleriyle 
kamu ve özel mülklere zarar vermiş, bazı siyasi partilerin büroları 
ile Yunanistan’ın Almanya’daki birçok temsilciliğini işgal etmiştir.62 
PKK taraftarlarının taşkınlıkları üzerine Alman yetkililer Kürt so-
rununun Almanya’ya ait olmadığını hatırlatırcasına yasalara uyma-
yanların sınır dışı edileceğini açıklamışlardır.63 Alman İçişleri Bakanı 
Otto Schily ise açıkça Kürt sorununun Almanya’ya ait olmadığını, 
PKK’lıların Alman kanunlarına uymaması halinde daha sert tedbir-
ler alınacağını hatırlatmıştır.64 Buna rağmen Almanya çapında açlık 
grevleri ve kendini yakma gibi eylemlerle PKK yandaşları Öcalan’ın 
yakalanmasını protesto etmeye ve Alman makamlarını tedirgin et-
meye devam etmişlerdir.65

2000’Lİ YILLAR

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Şubat 1999’da yakalanmasının 
ardından Avrupa’daki Kürt aktivistler yeni siyasal realiteye uyum 
sağlamak amacıyla yapısal, örgütsel ve stratejik faaliyetlerinde bazı 
değişikliklere gitmişlerdir. Buna göre, o güne kadar savunulan ba-
ğımsız Kürdistan hedefi “terk edilerek” bunun yerine Türkiye’deki 
ulusal azınlık hakları konusu birinci öncelik olarak belirlenmiş ve 
buna yönelik politikalar izlenmeye başlanmıştır. Bu taktiksel de-
ğişiklik şüphesiz diaspora elitinin ev sahibi ülke politika yapıcıları 
ile ortak bir konuşma zemini bulma çabalarının da bir sonucu-
dur.66 Bu yapısal dönüşümün örgütün ideolojisine yakın olan Kürt  
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diasporasına da yansımaları olmuştur. Kürt diasporası kadın, genç-

lik ve çocukların sorunları ile ilgilenen dernekler kurmak suretiyle 

yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde aktif hale gelmiştir. Hareket, 

askeri tarafı daha az ağır basan, buna mukabil politika yapıcıları 

etkilemek amacıyla yasal kanalları kullanan daha çok sivil toplum 

ağırlıklı bir yapıya bürünmüştür. Bu trendi özellikle 2000’li yılların 

başından itibaren, anavatan ile ilgili konular yanında ev sahibi ülke 

ile ilgili konuları da ajandasına alan Kürt diasporasının gündemin-

de görmek mümkündür. Kısacası, Abdullah Öcalan’ın yakalanma-

sından sonra örgüt demokratik ve barışçıl metotları kendi müca-

delesi açısından daha yoğun şekilde kullanmaya başlamış, şiddet 

kullanmayı ikinci plana atmıştır.67

Daha az çatışmacı, yasalarla daha fazla uyumlu, hatta Alman 

sistemine bir nevi daha fazla entegre olmuş bir görüntü veren Kürt 

diasporası, hiç şüphesiz ki Kürt sorunu konusunda temel önceli-

ği iç güvenliği ve kamu düzeni olan Alman devleti açısından daha 

fazla tercihe şayandır. Bununla birlikte Alman makamları PKK ve 

yandaşı derneklere karşı mesafeli tutumunu sürdürmüştür. Nite-

kim geçmişteki acı tecrübeleri ışığında PKK’nın hala Almanya’nın 

iç huzurunu tehdit ettiğini düşünen Alman makamları PKK’yı bir 

terör örgütü olarak görmeye devam etmiştir.68 PKK ile yandaşı der-

nekler ise FAKT tarafından yakından takip edilmeye devam edil-

miştir. Nitekim Alman iç istihbarat örgütü FAKT Almanya’daki 

Kürt nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun PKK/KONGRA GEL ta-

rafından mobilize edilebileceğini öngörmüştür. Bu tahmin, mevcut 

tek taraflı ateşkesin teorik olarak her an tersine dönebileceğini gös-

termiş ve de PKK konusunda resmi bir tavır değişikliğine gidilme-

sini engelleyen en önemli unsurlardan biri olmuştur.69 

7 Mayıs 2008’de PKK’nın yayın organı ROJ TV’nin Wupper-

tal bürosu Türkiye’den gelen baskılar ve Almanya’nın iç güvenlik 

kaygıları üzerine Alman İçişleri Bakanlığı tarafından kapatılmıştır. 
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Bunun üzerine PKK yanlısı Birleşik Kürdistan Halkları örgütünün 

liderleri Haziran ayında Almanya’yı açıkça tehdit eden, Merkel  

Hükümeti’ne ültimatom veren bir bildiri yayınlamışlar ve “Kürt 

halkına ve onların özgürlük mücadelesine karşı düşmanca politi-

kalar izlemeye” son vermesini talep etmişlerdir.70 Temmuz ayında  

Almanya’nın PKK’ya karşı aldığı tedbirlere bir tepki olarak PKK 

militanları üç Alman dağcıyı Ağrı Dağı’na tırmanmak için kurduk-

ları kamptan kaçırmıştır. Teröristler PKK’nın yayın organlarında 

yer alan açıklamalarında, Alman devleti PKK ve Kürt halkına kar-

şı uyguladığı “düşmanca” politikalara son vermediği sürece Alman 

turistlerin serbest bırakılmayacağını ilan etmişlerdir. Alman Dışiş-

leri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve İçişleri Bakanı Wolfgang 

Schäuble Almanya’nın şantajlara boyun eğmeyeceğini, PKK’nın 

Almanya için terörist bir örgüt olduğunu ve bu şekilde kalmaya de-

vam edeceğini deklare etmişlerdir.71 Alman Şansölyesi Angela Mer-

kel de rehinelerin derhal serbest bırakılması için teröristlere çağrıda 

bulunmuştur.72 Alman dağcılar bir hafta alıkonulduktan sonra ser-

best bırakılmıştır. PKK liderliğinin gücünü göstermeyi amaçladığı 

bu eylem sayesinde Kürt göçmenlere ve onların Almanya’daki faa-

liyetlerine yönelik Alman kamuoyunda mevcut olumsuz algı per-

çinlenmiş ve bu eylem örgütün şiddeti araçsallaştırma potansiyelini 

elinde tutmaya devam ettiğini göstermiştir. Ayrıca Alman politi-

kacılara hem Kürt sorununun aynı zamanda Almanya’nın sorunu 

olduğunu hem de Türkiye ve Avrupa’daki gelişmelerin birbiri ile 

yakından ilişkili olduğunu kanıtlamıştır.73

Hukuki olarak 1998 yılından itibaren bir terör örgütü değil de bir 

suç örgütü olarak görülen PKK ile ilgili Alman Federal Mahkemesi 

 2010 yılında yeni bir içtihadı uygulamaya koymuştur. Buna göre, 

PKK’nın sadece Almanya’daki eylemleri değil, örgütün faaliyet-

leri bir bütün olarak dikkate alınacaktır. Bu duruma gerekçe ola-

rak ise PKK’nın Almanya’da kendi karar verme süreçlerine sahip  
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bağımsız bir örgüt olmaması, bunun yerine karargahtan gelen ta-
limatları uygulayan bir yapıya sahip olması gösterilmiştir. Böylece 
Federal Mahkeme sekiz yıllık bir gecikme ile de olsa ceza yasasında 
2002 yılında gerçekleştirilen ve yabancı bir terör örgütünde faaliyet 
göstermeyi de suç haline getiren değişikliğe uygun bir içtihat geliş-
tirmiştir.74 Aslında Federal Mahkemenin bu içtihadı PKK’lılar için 
önemli sonuçlar ifade etmektedir. Zira bu kararın ardından PKK’lı-
lara daha ağır cezalar verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, o güne kadar 
sadece önde gelen yetkililer adli kovuşturmaya muhatap olurken 
Mahkeme kararının ardından sıradan PKK üyeleri de soruşturma 
tehdidi altına alınmıştır. Yine de, Federal Mahkemenin içtihadına 
rağmen Federal Savcılık tarafından PKK yanlılarına karşı gerçek-
leştirilen yeni bir operasyon dalgasından söz etmek zordur.75 Yani 
bu karar da Alman yetkililerin denge siyasetinde ciddi bir sapma 
meydana getirememiştir.

“ÇÖZÜM SÜRECİ” VE ALMANYA’NIN PKK POLİTİKASI

Almanya açısından bakıldığında PKK sorununun kaynağı ve 
kökleri ülke dışında, yani çok büyük oranda Türkiye’dedir. Bununla 
birlikte Almanya’da yaşayan yaklaşık 2,8 milyon Türkiye kökenli in-
san76 nedeniyle Türkiye’de yaşanan sorunlar Alman devletini bazen 
dolaylı olarak bazen de doğrudan etkilemektedir. PKK konusunda 
ise örgütün Almanya’daki güçlü yapılanması, bu ülkede kamuoyu 
oluşturmak amacıyla şiddet dahil her türlü araca başvurması ve 
böylece Alman karar alıcıları etkilemeye çalışması gibi nedenler-
le Türkiye ile terör örgütü arasında yaşanan olayların Almanya’ya 
doğrudan yansımaları olmaktadır. Dolayısıyla da Türkiye’de PKK 
sorunu ile ilgili yaşanan gelişmeler Alman devletini birinci derece-
den ilgilendirmektedir. Örneğin, 1999 yılında Türkiye terör örgü-
tü başı Öcalan’ı ele geçirdiğinde PKK yandaşları Almanya’da ciddi 
asayiş sorunlarına neden olmuştur. Benzer şekilde şiddetlenen PKK 
saldırıları karşısında Kasım 2007 başlarında Türkiye, Kuzey Irak’a 
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bir operasyon düzenleyerek bu bölgedeki PKK yuvalanmalarını or-

tadan kaldırmayı gündemine aldığında, böylesi bir sınır ötesi ope-

rasyonun Almanya’ya muhtemel yansımalarına karşı Alman polisi 

derhal teyakkuza geçmiş ve güvenlik önlemlerini artırmıştır.77 İşte 

bu yakın bağlantı nedeniyledir ki, Ankara PKK sorununu çözmek 

üzere 2012 sonunda Çözüm Sürecini78 hayata geçirince bu proje 

Alman makamlarınca son derece olumlu bir gelişme olarak değer-

lendirilmiştir.79 Zaten Almanya, Kürt ve PKK sorunuyla ilgili ola-

rak Türkiye’ye konunun sadece askeri yöntemlerle çözülemeyece-

ğini, siyasal çözüm yollarının denenmesi gerektiğini sürekli olarak 

ifade etmekteydi.80 Dolayısıyla AK Parti hükümeti tarafından baş-

latılan çözüm süreci Alman makamları tarafından olumlu karşılan-

mış ve teşvik edilmiştir. Zira diyalog mekanizmalarının işletilerek 

Kürt sorununa siyasal bir çözüm bulunması, böylece de şiddetin bu 

konuda bir yöntem olarak kullanılmasının önlenmesi Almanya’nın 

iç güvenlik kaygılarının giderilmesinde kilit bir rol oynayacaktı. 

Alman devletinin çözüm sürecinden tüm olumlu beklentile-

rine rağmen, 20 Temmuz 2015’te gerçekleşen Suruç saldırısı81 ve 

ardından 22 Temmuz’da PKK’nın Şanlıurfa’da iki polisi evlerinde 

başlarından vurarak şehit etmesi üzerine82 çözüm süreci rafa kaldı-

rılmış83 ve bu durum Alman hükümeti nezdinde hoş karşılanma-

mıştır. Nitekim Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Alman Başbakanı 

Angela Merkel’in 26 Temmuz’daki görüşmelerinde Merkel “Tüm 

zorluklara rağmen Kürtlerle barış sürecinden vazgeçilmemesi” çağ-

rısında bulunmuştur.84 Dışişleri Bakanı Steinmeier ise Türkiye’nin, 

bir taraftan son günlerdeki korkunç terör eylemlerini gerçekleşti-

renlerle mücadelesini anlayışla karşıladıklarını ifade ederken diğer 

taraftan da, “Kürtlerle bu kadar titizlikle inşa edilen barış sürecinin 

durma noktasına gelmesine izin vermemesi gerektiğinin” altını çiz-

miş ve “bunun zaten karmaşık olan durumu daha da karmaşıklaştı-

racağını” belirtmiştir.85
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Öte yandan DAEŞ’in Irak ve Suriye’de artan terörü ve DAEŞ 

militanlarının Kuzey Irak Kürtleri karşısında sağladığı başarılar 

karşısında Almanya da ABD ile birlikte Irak Kürdistan Bölgesel  

Yönetimi’ne silah ve eğitim desteği sağlayan ülkeler arasındaki yeri-

ni almıştır.86 Bu noktada Peşmerge’ye gönderilen silahların PKK’nın 

eline geçip geçmediği ise bir diğer tartışma konusu olmuştur.  

Alman silahlarının PKK/PYD’nin eline geçtiğine dair Türk medya-

sında birçok haber yer almasına karşılık,87 bu haberlerin en ciddisine 

Alman Der Spiegel dergisinde yer verilmiştir.88 Derginin PKK komu-

tanlarının ifadelerine ve yerelde yaptığı araştırmalara dayandırarak 

yaptığı haberde, Almanların Peşmergeye gönderdiği Milan anti-tank 

füzeleri ve el bombalarının PKK/PYD’nin eline geçtiği iddia edilmiş-

tir. PKK’lılarca gösterilen el bombalarının boş kutusu ve Milan füzesi 

kartuşları dahi Spiegel muhabirlerince görüntülenmiştir. Aslında seri 

numaralarından silahların Peşmergeye gönderilen silahlardan olup 

olmadığını anlamak mümkün iken, Spiegel’in bu konudaki soruları-

na Alman yetkililerce net bir cevap verilmemiştir. 

Bu konuda yöneltilen sorulara Alman hükümet sözcüleri, si-

lahların Irak hükümetinden alınan izinle Erbil’deki Kürt yetkililere 

teslim edildiğini ve bu silahların sadece DAEŞ ile mücadelede kul-

lanılacağına dair teminat alındığını belirtmişlerdir. Bununla birlik-

te iddiaların tamamıyla gözardı edilemeyeceğini ancak bu konuda 

kesin delillere ulaşıldığı takdirde Bölgesel Yönetim temsilcileri ile 

bu konunun müzakere edileceğini ve bunun engelleneceğini belirt-

mişlerdir.89 Almanya’nın Peşmergeye gönderdiği silahların PKK’nın 

eline geçtiğine yönelik iddiaların doğruluğunun hukuken kesin 

delillerle ispatı zor olsa da Alman yetkililerin tutumu silahların 

PKK’nın eline geçmesinden çok da rahatsız olmadıkları izlenimini 

vermiştir.90 Bu durum Almanya’nın denge politikasında dengenin 

konjonktürel olarak PKK lehine bir miktar değiştiğinin sinyalini 

vermektedir. Bu değişimde PYD’nin DAEŞ karşısında ABD’nin 
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desteği ile elde ettiği başarılar sayesinde Alman kamuoyunda edin-

diği sempatinin önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir.

Diğer yandan PKK yandaşları, hem çözüm süreci devam eder-

ken hem de çözüm süreci 2015 yazında bittikten sonra Almanya’da-

ki PKK yasağının sona ermesi için önemli bir çaba içine girmiş ve 

Alman denge politikasını PKK lehine tamamen değiştirmek iste-

miştir. Bu konuda PKK yandaşlarının düzenlediği geniş katılımlı 

sokak gösterilerinin yanı sıra,91 PKK yöneticileri de DAEŞ karşı-

sında Suriye’de sağladıkları başarılar sayesinde edindikleri sempatiyi 

de kullanarak PKK yasağının kaldırılması çabalarına katkı sağla-

maya çalışmıştır. Bu kapsamda PKK yöneticilerinden Cemil Bayık  

Alman WDR ve NDR televizyon kanallarına Nisan 2015’te verdi-

ği mülakatta, örgütün 1990’lı yıllarda Almanya’da gerçekleştirdiği 

şiddet eylemleri için PKK adına Alman halkından özür dilemiş ve 

bu tür eylemlerin bir daha yaşanmayacağını ifade etmiştir. Ayrıca 

bu mülakatta örgütün amacının artık kendi devletini kurmak ol-

madığı, bilakis siyasi bir çözümü hedeflediklerini ifade ederek, artık 

şiddetle aralarına mesafe koyduklarını iddia etmiştir. Bu ifadeler her 

ne kadar koalisyon ortağı SPD’de olumlu yankılansa da92 Alman 

İçişleri Bakanlığı Bayık’ın açıklamalarını Almanya’daki PKK yasa-

ğının kaldırılması için yeterli bulmamış ve PKK yasağının devam 

ettiğini ifade etmiştir.93 Aslında bu açıklama Almanya’nın PKK’nın 

Alman iç güvenliği ile ilgili olarak arz ettiği tehlikenin Alman ma-

kamları nazarında tam olarak geçmediğini, Almanya’nın PKK ya-

sağı ile ilgili temel kaygısının da iç güvenlik olduğunu bir kez daha 

teyit etmiştir.94

Alman makamları konjonktürel olarak PKK ve yan örgütlerine 

karşı operasyonlar düzenlese ve bunların üzerine gitse de bu durum 

bir süreklilik arz etmemektedir. Zira ülkede çok sayıda PKK’ya mü-

zahir, sivil toplum örgütü kisvesi altında faaliyet gösteren derneğe 

hoşgörü ile yaklaşıldığı da bir gerçektir.95 Bu dernekler PKK lehine 
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propaganda ve Almanya’da kamuoyu oluşturma faaliyetleri yanın-

da PKK’ya finansal destek de sağlamaktadır.96 Hatta Almanya’dan 

PKK terör örgütüne eleman temin edildiği de Alman Güvenlik Ra-

porlarına yansıyan bir gerçektir.97 Resmi olarak sürdürülen PKK 

yasağının gündelik hayatta süreklilik arz eder bir şekilde etkin bir 

uygulamasının olmaması işte bu “hoşgörülü” Alman yaklaşımının 

bir sonucudur ki, bu yaklaşım resmi yasağın anlamının Alman poli-

tikacılar tarafından da sorgulanmasını beraberinde getirmektedir.98 

Üstü örtülü destek boyutuna varan bu yaklaşım ise Almanya’nın 

Kürt ve PKK politikasındaki denge politikası ile açıklanabilir. Bir 

diğer ifadeyle, Almanya’nın güvenliği ve huzurunu bozucu terörist 

eylemlerden uzak durduğu sürece PKK’nın üzerine fazla gidilme-

mekte ve örgüt yandaşları ile iyi geçinilerek enerjilerinin doğrudan 

Almanya’ya karşı kullanılmasının önüne geçilmek istenmektedir.

Değinilmesi gereken bir diğer husus ise bir Sol Parti milletveki-

linin PKK propagandası dolayısıyla ceza almasıdır. 18 Ekim 2014 

tarihinde Sol Partili milletvekili Nicole Gohlke, Münih’te DAEŞ’e 

karşı yapılan ve DAEŞ’in Kobani’ye saldırılarının protesto edildiği 

gösteriye konuşmacı olarak katılmış, burada PKK flamasını belirli 

bir süre havaya kaldırıp örgüt lehinde konuşmalar yapınca da polis 

tarafından gözaltına alınmıştır. Daha sonra ise Federal Parlamento 

Dokunulmazlıklar Komisyonu tarafından dokunulmazlığı kaldırıla-

rak yargılanmasına başlanmıştır. Münih’te görülen davada Gohlke 

1.000 avro para cezasına çarptırılmıştır.99 Bu olayda dikkat çeken 

iki husus vardır: Birincisi Almanya, PKK lehinde flama sallayıp 

konuşma yapan bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırıp yar-

gılamış ve cezalandırmıştır. Bununla birlikte, yargılama sonucunda 

Gohlke sadece para cezasına çarptırılmış, başka bir cezaya mahkum 

edilmemiştir. Para cezası ise normalde 10 bin avro olabilecek iken 

mahkeme tarafından Sol Parti milletvekiline bir uyarı ile birlikte sa-

dece 1.000 avro ceza verilmiştir. Yani Bayan Gohlke bir açıdan fiilen  
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sadece uyarı cezası almıştır.100 Bu netice de aslında Almanya’nın PKK 
konusundaki denge politikası ile uyumlu bir sonuçtur denilebilir. 

Sonuçta, yakın vadede Almanya’nın PKK ile ilgili “dengeli” tu-
tumunda resmi düzeyde önemli bir değişiklik beklenmemektedir. 
Zira FAKT’ın da PKK ile ilgili değerlendirmesinde açıkça belirtti-
ği üzere, çözüm sürecinde taraflar arasında güvensizlik ve karşılıklı 
yüksek beklentiler hakimdir. Örneğin, Türkiye PKK’nın tamamen 
silahsızlanmasını talep ederken, PKK ise Türkiye’de tutuklu bulunan 
tüm PKK yandaşlarının serbest bırakılmasını istemektedir. Bu du-
rumda Çözüm Süreci’nin başarıya ulaşması ile ilgili şüpheler Alman 
iç istihbarat örgütü tarafından zaten ima edilmiştir. Ayrıca, PKK’nın 
Almanya’da sebep olabileceği huzursuzluklarla ilgili olarak da hem 
PKK yandaşları ile “aşırı sağcı” Türkler arasındaki çatışma potansiye-
linden ve bu potansiyelin aniden şiddetli çatışmalara dönüşebilece-
ğinden söz edilmekte hem de Almanya’da PKK’nın en güçlü yabancı 
aşırı örgüt olduğu vurgulanmaktadır. Buna ilaveten, Avrupa’da daha 
çok barışçıl eylemler düzenlese de şiddetin PKK ideolojisi açısın-
dan bir seçenek olarak kalmaya devam ettiğinin altı çizilmektedir.101  
Alman makamları tarafından da paylaşılan bu analiz nedeniyledir 
ki,102 PKK yandaşlarının yoğun protestolarla dile getirdiği talep103 
olan PKK yasağının Almanya’da kaldırılması ve bugüne kadar izle-
nen denge politikasının PKK lehine tamamen değiştirilmesi kısa va-
dede ihtimal dahilinde görünmemektedir. Bir diğer ifadeyle mülteci 
akını dolayısıyla stratejik önemi daha da artan Türkiye’nin muhte-
mel tepkisi de dikkate alınırsa Almanya’nın PKK konusunda izlediği 
denge politikasının kısa vadede süreceği öngörülebilir.

SONUÇ

Almanya, Kürt sorununu önceleri kendi sorunu olarak gör-
memiştir. Dolayısıyla da Kürt milliyetçilerinin gerçekleştirdikleri 
faaliyetler Alman yasalarını ihlal etmediği sürece Berlin’i rahatsız 

etmemiştir. Alman yetkililer, 1980’li yıllarda süren Soğuk Savaş ko-
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şullarında Kürt sorunu ile ilgili olarak NATO müttefiki olan Türki-

ye ile karşı karşıya gelmemeye bilhassa özen göstermiştir. Ankara’nın 

PKK ile mücadelesi ile ilgili olarak Alman kamuoyunda yükselen 

eleştirileri ise düşük bir tonla da olsa Ankara ile paylaşmıştır. Körfez 

Savaşı’nın ardından PKK’nın, bulduğu boşlukları iyi değerlendire-

rek Türkiye’ye karşı mücadelesini şiddetlendirmesi karşısında Türk 

hükümeti de sert önlemler almaya başlayınca Alman kamuoyunda 

Türkiye ile ilgili eleştirilerin dozajı artmaya başlamıştır. Diğer Batılı 

ülkeler gibi Soğuk Savaş’ın hemen sonrasında Türkiye’nin strate-

jik öneminin azaldığını düşünen Berlin yönetimi ise iç politikadan 

gelen baskıların da etkisiyle Türkiye’ye insan haklarını ilgilendiren 

uygulamalar ile ilgili olarak daha sert eleştiriler yöneltmeye başla-

mıştır. Hatta bu noktada bir adım daha ileri giderek Ankara’ya sağ-

ladığı askeri yardımları ve silah satışını Türkiye’ye karşı bir kaldıraç 

olarak kullanmıştır. Bu noktada hem Kürt diasporasının hem de 

PKK’ya destek olan Sol Parti ve Yeşiller gibi siyasal akımların karar 

vericileri etkileme noktasındaki başarıları ise dikkat çekicidir.

Öte yandan her ne kadar Alman makamları, sorun Almanya’yı 

ve ülkedeki kamu düzenini doğrudan tehdit etmediği sürece fazla 

müdahil olmak istemese de, Türkiye’de 1990’ların başlarından iti-

baren şiddetlenen çatışmaların yavaş yavaş Alman sokaklarına da 

yansımalarının olması hem Alman kamuoyunda hem de Alman 

makamlarında önemli bir rahatsızlık oluşturmuştur. PKK ve yan-

daşlarının demokratik araçlar yanında şiddeti de araçsallaştırarak 

ülkede kamuoyu oluşturmak suretiyle Alman karar vericileri etkile-

meye çalışması ise mevcut rahatsızlığı daha da artırarak 1993 yılında 

PKK terör örgütünün Almanya’da yasaklanması ile sonuçlanmıştır. 

Bu yasak günümüzde devam etse de Alman yetkililerin PKK ko-

nusundaki genel politikası şu şekilde özetlenebilir: PKK’lılar şiddet 

eylemlerini ve terörizmi Almanya topraklarına taşıdığında PKK’nın 

üzerine gidilmekte, sınır dışı etmek dahil her türlü araç kamu  
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düzeninin temin edilmesi için kullanılmaktadır. Bununla birlikte 

şiddet ve terör yerine demokratik haklar kullanılarak doğrudan Al-

man devleti ve kamu düzenini tehdit etmeyen faaliyetler gerçekleş-

tirildiğinde ise fazla ses çıkarılmamakta, örgüte yönelik kontrol ve 

denetimlerde bir gevşeme gözlenmektedir. Bu noktada PKK’nın, 

Türkiye’de sürdürdüğü terör faaliyetleri için Almanya’daki dernek 

yapılanmaları aracılığıyla finansal ve lojistik destek edinmesi ya da 

örgüt için eleman toplaması, hedef doğrudan Almanya olmadığı 

için yoğun şekilde mücadeleye değer görülmemekte, örgütün bu 

tür faaliyetlerinin üzerine fazla gidilmemektedir.

Diğer yandan Berlin yönetimi, ülkesindeki sol gruplar, Yeşiller 

ve Kürt diasporasının desteğiyle oluşturulan kamuoyundan Tür-

kiye’deki insan hakları uygulamaları ile ilgili olarak gelen baskı 

ve talepler karşısında Türkiye’ye yönelik tutumunu zaman zaman 

sertleştirmiş ve denge politikasını Türkiye aleyhine revize etmiştir. 

Ancak Soğuk Savaş sonrası dönemin ilerleyen yıllarında stratejik 

öneminin düşünüldüğü kadar azalmadığı anlaşılan, hala NATO 

müttefiki ve önemli bir ticaret ortağı olan Türkiye ile ilişkilerinde 

ciddi kopmalar yaşanmamasına da özen göstermiş ve göstermekte-

dir. Bir diğer ifadeyle iç politika ile dış politika arasında bir denge 

kurmaya çalışmaktadır. Bu noktada Türkiye ile ülkesinde yaşayan 

ve iç güvenliğini tehdit etmek yanında demokratik yolları da si-

yasal karar vericileri etkilemek için araçsallaştıran PKK ve Alman 

destekçileri arasında bir denge kurmak ve böylece kendi ülkesine 

ait olmadığını düşündüğü Kürt sorununun negatif etkilerinden ko-

runmak Alman devletinin en önemli hedefi gibi görünmektedir. 

Ayrıca, Berlin yönetimi PKK’nın yasadışı eylemlerini ülkesinden 

uzak tutmak adına teröristlerle görüşmelerde bulunmakta ve onla-

rın ülkesinde PKK için finansal yardım ve eleman toplamasına göz 

yummaktadır. Böylece hem onların terörist eylemlerini ülkesinden 

uzak tutmaya çalışmakta hem de etnik milliyetçiliğin büyüsüne  
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kapılmış Kürtler tarafından gelecekte kurulması muhtemel Kürt 

devleti ile ilgili olarak önceki bölümlerde değinilen stratejik günde-

mini takip etmektedir. 

PKK yandaşlarının Almanya’da gerçekleştirdiği şiddet eylemleri 

ve örgüt üyelerinin daima elinde tuttuğu ülke huzurunu bozma po-

tansiyeli ise Almanya’yı izlediği denge politikasına daha sıkı şekilde 

sarılmaya zorlamaktadır. Doğrudan PKK’ya bir Alman desteğinden 

söz etmek zor olsa bile Berlin, örgütün ülkedeki faaliyetlerine göz 

yummaktadır ki, bunun karşılığı Alman vatandaşlarının huzuru-

nun ve kamu düzeninin bozulmamasıdır. Bir diğer ifadeyle yasal 

düzlemde PKK için bir yasaktan söz edilebilse bile gündelik hayatta 

etkin bir şekilde uygulanan bir yasaktan bahsetmek zordur ki, bu 

uygulama Almanya’daki PKK yasağının Alman siyasetçiler tarafın-

dan da sorgulanmasını beraberinde getirmektedir.

Sonuçta Almanya, PKK yasağı kararını PKK yandaşları açısın-

dan bir sopa olarak elinde tutmakta ve gerekli gördüğünde onları 

te’dip etmek için kullanmaktadır. PKK şiddet ve terörizm silahını 

Almanya’ya doğrulttuğunda yüksek yoğunluklu bir mücadele, sa-

dece Türkiye’ye doğrulttuğunda ise düşük yoğunluklu bir mücadele 

söz konusu olmaktadır. Bu yaklaşım sayesinde Türkiye ve PKK’yı 

terör örgütü olarak tanımlayan ABD ve AB’den gelebilecek eleştiri-

ler savuşturulmaktadır. Ayrıca PKK ile doğrudan karşı karşıya gel-

mekten kaçınılmış olunmakta, onun şiddet potansiyelini Alman-

ya’da kullanmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Dolayısıyla,  

Türkiye’nin beklentilerine cevap verebilecek düzeyde tutarlı bir te-

rörle mücadeleyi yakın vadede Almanya’dan beklemek gerçekçi gö-

rünmemektedir. Bununla birlikte PKK yandaşlarının beklentilerine 

uygun olarak PKK yasağını kaldırması da, izlediği denge politikası 

açısından rasyonel kabul edilemeyeceğinden kısa vadede bunun 

da gerçekleşmesi beklenmemektedir. Zira Almanya’nın asıl kaygısı 

dengeli bir politika izleyerek terör belasını kendinden uzak tutmak 
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ve Ortadoğu’da stratejik bir müttefik elde etmek ancak bunu ya-

parken de yakın ilişkilere sahip olduğu Türkiye’yi küstürmemektir. 
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