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Almanya’da PKK Tehdidi
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• PKK, Almanya’daki Türklere yönelik saldırılarıyla neyi hedefliyor?
• PKK, Almanya için bir tehdit midir?
• Almanya’nın PKK siyasetinin dinamikleri nelerdir?

GİRİŞ
Ocak ayında Türkiye’nin “Zeytin Dalı Harekatı”nı
başlatmasıyla paralel olarak özellikle yurt dışında Türk
kökenli bireylere ve Türk misyonlara karşı PKK’nın
gerçekleştirdiği saldırılar ciddi oranda artmıştır.
SETA’nın yaptığı araştırmanın son verilerine göre
1 Ocak-15 Mart 2018 arasında Almanya’da sadece
Türk bireylere ve Türk misyonlara yönelik 42 saldırı
gerçekleşmiştir. Böylelikle saldırılarda geçen yılın aynı
dönemine göre yaklaşık yüzde 600 oranında bir artış
yaşanmıştır.1 Bu son saldırılarla birlikte Türkiye’de on
binlerce vatandaşın ölümüne neden olan örgütün sadece Türkiye’de değil yurt dışında da bir terör ve suç
örgütü olarak tehdit boyutunun ne derece büyük olduğu bir kez daha görülmüştür.
Bu perspektif, son dönemde yine şiddet ve terör
olaylarıyla gündeme gelen PKK’nın Almanya’daki varlığının ne anlama geldiği, örgütün bu şiddet saldırılarıyla neyi amaçladığı, Almanya için bir tehdit riski
1. Muriel Reichl, “Kurden in Deutschland: Im Schatten der Türkei”, Zeit Online, 7 Nisan 2017, http://www.zeit.de/gesellschaft/2017-04/kurden-deutschland-fluechtlinge-kultur-tuerken, (Erişim tarihi: 20 Mart 2018).

taşıyıp taşımadığı ve son olarak Berlin’in terör örgütüne yönelik siyaseti ve bu siyasetin temellerinin neler
olduğu sorularının cevaplarını aramaktadır.
ALMANYA’DA PKK VARLIĞININ TARİHİ
1980’lerden beri Avrupa’ya gönderdiği kadrolarla kıtada teşkilatlanmaya başlayan örgüt kendine en
önemli faaliyet merkezlerinden biri olarak 1 milyonu
aşkın Kürt göçmenin yaşadığı Almanya’yı seçmiştir.2
PKK’nın 1984’te silahlı terör eylemleri aşamasına geçerek Türkiye içerisinde saldırılara başlaması devletle
örgüt arasında yaşanan çatışmaların sertleşmesine neden olmuş ve Türkiye’de gerçekleşen 1980 Darbesi’nin
de etkisiyle pek çok PKK üyesi kolayca iltica edebildikleri Almanya’ya kaçmıştır. Örgüt, Alman devletinin
yürüttüğü yanlış uyum politikaları neticesinde Alman
toplumunda yeterince yer edinemeyen Kürt göçmenler arasında kimi zaman propaganda yoluyla vatandaşları endoktrine etmek suretiyle kimi zaman da zor ve
tehdit yoluyla destek bulmaya çalışmaktadır.
2. Reichl, “Kurden in Deutschland: Im Schatten der Türkei”.
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1993’te gerçekleştirdiği ve pek çok insanın yaralanmasıyla sonuçlanan konsolosluk ve otoban işgali
gibi şiddet ve terör eylemleri3 nedeniyle Almanya’da
yasaklanan PKK, bu ülkede gizli ve açık olmak üzere
iki yönlü bir yapılanmaya gitmiştir. 2016 Alman Federal İç İstihbarat raporunda yer alan verilere göre örgüt
bu ülkedeki legal ve sivil yapılanmalarını da yöneten
ve Kandil’den emir alan bir yer altı kadrosuna sahiptir.
PKK Almanya’yı Kuzey, Orta, Güney-1 ve Güney-2
gibi bölgeler şeklinde taksim etmiş ve bu bölgeleri de
31 alana bölmüştür. 2016 itibarıyla örgüt bu dört ana
bölgeyi ilga ederek Almanya’yı yeni bir taksimle dokuz
yeni bölgeye ayırmıştır. Her bir bölge ve alan Kandil
tarafından tayin edilen bir üst düzey sorumlu tarafından yönetilmektedir.4
Örgüt –anayasası niteliğindeki KCK sözleşmesinde dile getirildiği gibi– öteden beri “tek bir örgütlenmemiş Kürt birey bırakmama” şiarı gereğince her
meslek grubuna ve yaşa hitap eden bir dernek ve STK
yapılanmasına gitmiştir. 1993’ten beri Almanya’da yasaklı olan örgüt, bu STK yapılanmasıyla faaliyetlerini
rahatça sürdürebilmektedir. Alman Federal İç İstihbarat raporunun verilerine göre örgüt 14 bin üye sayısı ve
40 bini aşan sempatizanıyla Almanya’da en büyük üye
ve mobilizasyon kapasitesine sahip terör örgütüdür.
Almanya, örgütün 1993’te seri şekilde gerçekleştirdiği ve Türk misyonları, Türk seyahat acentaları ve
bankalarını hedef alan 60’a yakın gasp, kundaklama,
işgal vb. pek çok şiddet ve suç eyleminin ardından
PKK’yı yasaklı terör örgütleri listesine almıştır. Ancak 1996’da Alman makamları ile örgüt arasındaki
temaslar neticesinde ülkede şiddet eyleminde bulunmayacağı yönünde söz veren PKK 1998’de Federal
Başsavcılık tarafından bir terör örgütü olarak değil
sadece “kriminal bir suç örgütü” olarak değerlendirilmiştir. 2010’da Alman Federal Yüksek Mahkemesi
(BGH) tarafından alınan içtihadi kararla örgüt üyeleri yeniden “yurt dışındaki bir terörist örgütlenmenin
üyesi” olmak suçlamasıyla yargılanmaya başlamıştır.
PKK, Almanya’da halihazırda hem bir kriminal suç

şebekesi hem de bir terör örgütü olarak değerlendirilmektedir.5

3. Wilhelm Dietl, “Der Importierte Krieg”, FOCUS Magazin, 22 Şubat 1999.

7. “Errinnerung an den Kurdensturm auf Israels Konsulat”, Morgenpost,
21 Ağustos 2002.

4. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Raporu, (2016), s. 227.
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PKK VE BİR TEHDİT ARACI OLARAK ŞİDDET
PKK ile ilgili Alman resmi makamlarının yazılı ve sözlü açıklamaları incelediğinde örgütün bu ülkeyi sadece
Türkiye, Irak ve Suriye’de yürüttüğü silahlı eylemler
için bir geri çekilme, lojistik destek ve finans kaynağı
merkezi olarak kullandığı ve Almanya’da yalnızca cephe faaliyetlerinde bulunduğu şeklinde bir tezin ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Oysa PKK, Almanya’yı
sözü edilen faaliyetleri için kullanmakla beraber bu
ülkede de pek çok terör ve şiddet eyleminde bulunmuş
ve hala da devam etmektedir. Örgüt, Almanya’da da
dönem dönem intihar eylemleri, örgüte eleman kazandırmak için çocuk ve gençlerin kaçırılması, Türk
misyonları ve Türk vatandaşlarına karşı düzenlenen
saldırılar, muhalif Kürt kökenli göçmenleri yaralamak
gibi çeşitli suç ve terör eylemlerinde bulunmaktadır.
Nitekim örgüt bu terör ve şiddet eylemlerinin artık
kontrol altına alınamaz hale gelmesi ve özellikle başta
Türk olmak üzere çok sayıda yabancı misyona yönelik
seri saldırıları sonucunda 1993’te yasaklanmıştır.
Hatırlanacağı üzere Münih’te bulunan Türk konsolosluğuna gerçekleştirilen ve “Münih’te Dehşet Gecesi” olarak basına yansıyan işgal eylemi 20 kişinin
yaralanmasıyla sonuçlanmıştır.6 Ancak PKK bu terör
olaylarının hemen akabinde getirilen faaliyet yasağından sonra da şiddet eylemlerine devam etmiştir.
1999’da Berlin’de İsrail Büyükelçiliğine karşı yapılan
saldırı 3 kişinin ölümü ve onlarca elçilik görevlisi ve
polisin yaralanmasına neden olmuştur.7 Bu saldırı
örgütün şiddet kullanımında sınır tanımadığını açık
bir biçimde gözler önüne sermiştir. Örgütün şiddet
eylemlerinde Türk ve yabancı misyonların yanı sıra
Kürt grupları da hedef aldığı bilinmektedir. Örgüt üst
yönetimi kendi diktasına boyun eğmeyen tüm kişi ve
5. Christian Rath, “PKKler als Terroristen Festgenommen”, TAZ, 29 Temmuz 2011.
6. “Münih’te Dehşet Saatleri”, Hürriyet, 25 Haziran 1993.
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oluşumlara karşı infaz eylemlerine girişmiş, Almanya
dahil pek çok Avrupa ülkesinde PKK muhaliflerini ortadan kaldırmaya yönelik cinayetler işlemiştir.
Almanya’nın Rüsselsheim şehrinde 1984’te eski
bir PKK’lı öldürülmüştür. Bu olay PKK’nın muhaliflerine karşı Almanya'da işlediği ilk cinayettir. Ayrıca Ramazan Adıgüzel isimli KOMKAR üyesi Kürt
kökenli bir öğretmenin 1987’de Hannover’de sokak
ortasında vurularak öldürülmesi de PKK’nın kendi
dışındaki Kürt grupları sindirmeye yönelik bir girişimi olarak kayda geçmiştir.8 Eski PKK üst düzey isimlerinden Hıdır Sarıkaya’nın iddiasına göre 2002’de
örgütten bağımsız hareket edilmemesi için gözdağı
olarak Kadın Savaş Birlikleri’nden (YJA-Star) Gulan
kod adlı Filiz Yerlikaya öldürülmüştür.9
PKK 1995’te gerçekleştirdiği 5. Kongresi’nde
daha sık intihar eylemleri gerçekleştirme kararı almıştır. 1995-1999 arasında toplam 21 intihar eylemi gerçekleştiren örgüt en çok sivil can kaybına neden olan
terör örgütleri arasında ön sıralarda yer almaktadır.
1999’da Öcalan’ın tutuklaması ve Alman devletinin
de bunda parmağı olduğu iddialarından sonra Fatma
isimli 17 yaşındaki PKK üyesi Almanya’nın Hechingen kasabasında “Yaşasın Öcalan” sloganları atarak
kendini yakmıştır.10 PKK’ya müzahir sözde STK’lar
terör eylemi gerçekleştiren ve canlı bomba olarak pek
çok kişinin hayatına mal olan eylemler yapan teröristleri Almanya’da Kürt kökenli gençlere rol model
olarak göstermekte hatta bu kişiler adına festivaller
düzenlemektedir.
Örgüte haraç vermek istemeyen Kürt kökenli
iş adamı ve esnafın da yaralanmaya varan saldırılara
uğradığı gerçeği Alman istihbarat raporlarında yer almaktadır. Almanya’da örgüte destek vermek istemeyen
Kürt göçmenleri koruyacak herhangi bir mekanizma
bulunmamaktadır. Nitekim örgütün henüz günümüzdeki kadar etkili olmadığı 90’lı yıllarda gerçekleştirdiği bu tür şiddet eylemlerinin mahkemelere yansıdığı

görülürken giderek güçlenen örgütün tehdit ve korkutma gücü karşısında çaresiz kalan Kürt kökenli göçmenler artık Alman mahkemelerine gitmeye cesaret
edememektedirler.
PKK ve ona müzahir sözde STK’lar Almanya’da
bulunan diğer Kürt grupların aksine Kürt kökenli göçmenlerin birincil sorunlarını asla gündemine almamış
ve faaliyetlerini tamamen örgütün silahlı mücadelesine destek çerçevesinde belirlemişlerdir. Bu ise örgütün
Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri ve çatışmaları Avrupa
içine taşıması sonucunu doğurmuştur. PKK’nın geçmişten bu yana Türkiye dışında gerçekleştirdiği şiddet
eylemleri ve terör saldırıları incelediğinde bu saldırıların örgütün Türkiye ve Suriye’de yürüttüğü terör faaliyetleri bağlamında yaşanan gelişmelere paralel bir şekilde geliştirildiği görülmektedir. Türk devletinin terör
örgütüne karşı mücadelesinin başarıya ulaştığı dönemlerde örgütün şiddet ve terör saldırılarını artırması da
dikkat çekicidir. Avrupa’nın PKK’nın bu eylemlerini
Türkiye üzerinde baskı kurmak için adeta bir tehdit
aracı olarak kullandığı görülmektedir.
Özellikle 1995’te Alman resmi makamları ile
PKK arasında gerçekleşen temaslar ve eski Berlin senatörü CDU’lu siyasetçi Heinrich Lummer’in Şam’da
örgüt lideri Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmeler
sonrası örgütün 1996’da Almanya’da şiddet eylemlerine son verdiği yönündeki açıklaması şiddetin örgüt
için nasıl bir pazarlık aracı haline geldiğini açıkça gözler önüne sermiştir.11 Nitekim Lummer o dönemde
verdiği demeçlerde “Alman hükümetinin tek hedefi
örgütün Almanya içinde şiddetini engellemek olmalı” ifadesiyle Alman devletinin PKK meselesindeki
önceliğinin “iç güvenlik” olduğunu bir kez daha dile
getirmiştir.12 Alman Federal Başsavcılığı 1998’de –örgüt ve Alman resmi makamları arasında gerçekleşen
görüşmelerden sadece birkaç yıl sonra– uzun süredir
terör eyleminde bulunmadığı gerekçesi ile PKK’yı
terör örgütü kategorisinden çıkararak sadece bir suç

8. “Wagabunden und Vampiere- Eine Kurdische Gruppe in der Bundesrepublik Attackiert Ihre Landsleute”, Der Spiegel, 25 Mayıs 1987.

11. Enis Berberoğlu, “PKK ve Almanya Arasında Pazarlık”, Hürriyet, 3
Eylül 1997.

9. Erdal Şafak, “Engin, Filiz ve nicelelerl”, Sabah, 15 Ağustos 2004
10. Dietl, “Der Importierte Krieg”.
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12. Jochan Buchsteiner,“Er ist einigermassen vernünftig“,Die Zeit, 12 Nisan 1996
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örgütü olarak gördüğünü açıklamıştır. Ancak 1999’da
Öcalan’ın yakalanmasına tepki olarak İsrail Büyükelçiliğinin ölümlerle sonuçlanan işgalini de kapsayan yeni
bir terör dalgası estiren PKK kanlı eylemlerde bulunmaktan çekinmeyen bir terör örgütü olduğunu bir kez
daha göstermiştir.
Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelerin etkisiyle Almanya’yı kendi talepleri doğrultusunda belli tepkilere zorlamak isteyen örgüt mensupları şiddet
olaylarına yeniden hız vermişlerdir. Örgüt zor durumda kaldığında Alman devletini Türkiye’ye karşı harekete geçirmek ve Berlin’in Ankara siyasetini baskı altına
almak için şiddet olaylarını bir araç olarak kullanmaktadır. Alman devleti şu ana kadar yürüttüğü yanlış
siyasetiyle örgüte şiddetin işe yarar bir enstrüman olduğu mesajını vermiştir. Son olarak Türkiye’ye satışı
gerçekleştirilen Leopar tanklarının modernizasyonu
planlarının –önceden varılan mutabakata rağmen– örgütün harekete geçirdiği çevrelerin de etkisiyle ertelenmesi bunun son örneği olmuştur.13
Nitekim örgüt son olarak Türkiye’nin kendi sınırlarını korumak ve PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde
zor kullanarak göçe zorladığı Arap ve muhalif Kürtlere topraklarını geri teslim etmek amacıyla başlattığı
Zeytin Dalı Harekatı’nı bahane ederek 2018 Ocak itibarıyla tüm Avrupa’da yeniden seri bir şiddet ve terör
dalgası başlatmıştır. Örgüte bağlı “Apocu Gençlik İnisiyatifi” isimli çete ve radikal sol örgütler internet üzerinden 3 Mart 2018’de 90’lı yıllarda gerçekleşen kanlı
şiddet eylemleri öncesinde yapılan tehdit çağrılarını
hatırlatan şu açıklamayı yayımlamışlardır:
Türk elçilikleri, AK Parti dernekleri (UETD),
Türk faşistler ve bunların sahip olduğu kafe ve
dükkanlar, devlet kurumları (SPD-CDU-Emniyet merkezi, Mahkemeler); halkımıza karşı yürütülen savaşı destekleyen herkes bunun
bedelini ödeyecek. Bizi dinlemezseniz Avrupa
sokaklarını ateşe verip küle çevireceğiz. Avrupa
şunu anlayacak: Afrin’in düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz.14
13. “Bundesregierung Rüstet Türkische Panzer Vorerst Nicht Auf ”, Zeit
Online, 25 Ocak 2018.
14. “Kurden-Rufenzugewaltsamen Protestin Europa Auf”, DW, 13 Mart 2018.
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PKK bu şiddet ve saldırı tehditlerini uygulamaya
koyarken Almanya’daki sözde STK’larını kullanarak
üyelerini mobilize etmektedir. Terör örgütünün gençlik kolları kadın teşkilatlarıyla koordineli olarak acil
kampanyalar düzenleyerek üyelerini saldırılar için harekete geçirmektedir. 2017 Ekim’de Komalen Ciwan
ve Kadın Gençlik Örgütü tarafından yapılan Serhildan
(Başkaldırı) çağrısında gerçekleştirilen eylemlerin “pasif, rutin, marjinal, etkisiz” olmaması gerektiği üzerinde durularak “kitlesel, etkileyici ve çarpıcı bir eylem
ve örgütsel faaliyet sürecine geçildiği” duyurulmuştur.
Örgüte müzahir STK’ların açıklamalarında her türlü
eylem türünü meşru gördüklerini belirtmeleri dikkat
çekmektedir.15 Son günlerde gerçekleşen saldırılarda
özellikle DİTİB’e bağlı camilerin hedef alınması ve bu
saldırıları gerçekleştiren PKK’lı faillerin yakalanamaması düşündürücüdür.
PKK’NIN ALMANYA’YA YÖNELİK TEHDİDİ
Almanya 1970’li yıllarda ortaya çıkan ve 1990’larda
iyice güçlenen PKK terör örgütünü ilk dönemlerden
itibaren Kürt-Türk tarafları arasında yaşanan gerginliğin bir parçası olarak algılamış ve PKK terörünü Türk
devletiyle bu örgüt arasındaki bir dış mesele olarak
değerlendirmiştir. Ancak yukarıda zikredildiği üzere
terör ve şiddet eylemlerinin örgüt tarafından Almanya
sokaklarına taşınması ve örgütün zaman içinde ağlarını giderek genişleterek Avrupa’nın en büyük suç şebekelerinden biri haline gelmesi Berlin’i örgüte yönelik
harekete geçmeye zorlamıştır. PKK gerçekleştirdiği
şiddet eylemleri nedeniyle öncelikli olarak bir iç güvenlik meselesi olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.
Bu noktada Alman resmi makamlarının beyanları incelendiğinde PKK’ya yönelik risk ve tehdit algısının
Almanya’da bulunan Türk ve Kürt kökenli gençler
arasındaki gerilim ve çatışma potansiyeli çerçevesinde
değerlendirildiği görülmektedir. Oysa PKK iki etnik
grup arasındaki çatışmanın bir parçası olmaktan çok
bizzat kendi gerçekleştirdiği saldırıları ve terör eylem15. “Komala Ciwan’dan ‘Kesintisiz Eylem’ Çağrısı”, Sosyalist Forum, 14
Ağustos 2007, https://www.sosyalistforum3.net/showthread.php?t=3637,
(Erişim tarihi: 17 Mart 2018).
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leriyle şiddetin esas kaynağı olduğunu defalarca göstermiştir. Örgüt gerçekleştirdiği şiddet eylemleriyle
yalnızca Türk kökenli vatandaşları değil toplumun
bütün kesimlerini hedef almaktadır. Nitekim PKK,
lideri Öcalan’ın yakalanması esnasında pasif kalmakla
suçladığı ve 1993’te kendisine faaliyet yasağı getiren
Almanya’yı Türkiye’den sonra ikinci düşman ülke olarak ilan etmiştir.
PKK’nın özellikle kendi taleplerini Alman tarafına kabul ettiremediği durumlarda Berlin’i Ankara’ya
boyun eğmekle suçladığı ve şiddet tehdidini de Almanya’ya karşı yönelttiği görülmektedir. Bugün yaşanan ve 90’lı yıllar sonrası ikinci büyük şiddet dalgası
sayılabilecek eylemlerde de benzer bir tablo karşımıza
çıkmaktadır. Örgüt, Türkiye’nin Afrin operasyonuna
sessiz kalmakla suçladığı Almanya’yı resmi ve sivil tüm
kurumlarıyla yeniden hedef tahtasına oturtmuştur.
Son yapılan şiddet çağrılarında UETD ve AK Parti
temsilciliklerinin yanı sıra Alman siyasi partileri, mahkemeleri ve örgütün taleplerine kulak vermeyen ya da
desteklemeyen tüm resmi ve sivil mekanların hedef
alınması dikkat çekicidir.
Başka bir sol çatı organizasyon bulunmadığı için
Marksist-Leninist ideolojiyi savunan en güçlü örgüt
olarak PKK, çatısı altına giren ve kendisiyle birlikte
hareket eden radikal gruplarla Almanya’da iç güvenlik
tehdidinin boyutlarını daha da artırmaktadır. Nitekim
G20 zirvesi esnasında PKK ve radikal sol örgütlerin
birlikte gerçekleştirdiği ve Almanya sokaklarını savaş
alanına çeviren şiddet eylemleri bunu açık bir şekilde
göstermiştir.
Almanya için ciddi bir iç güvenlik sorunu olmasının yanı sıra örgütün bu ülkede faaliyetlerine rahatça devam edebilmesi Berlin’in Ankara ile ikili ilişkilerine de zarar vermektedir. Almanya’nın Türkiye’nin
on binlerce vatandaşının canına mal olan ve üniter
devlet yapısına kasteden bir terör örgütüne açıktan ve
gizliden destek vermesi iki ülke ilişkilerine ciddi maliyetler getirmekte ve taraflar arasındaki sürekli gerilim
alanlarından birini oluşturmaktadır. Berlin’in PKK’ya
karşı gösterdiği bu müsamahakar tutum Türkiye’de
terör örgütünün uzantısı unsurlar dışında tüm top-
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lumsal kesimleri rahatsız etmekte ve sadece Türk devletinin değil Türk toplumunun da Almanya’ya olan
güvenini sarsarak bu ülkenin Türkiye’deki imajını zedelemektedir.
Nitekim PKK’ya getirilen faaliyet yasağının karar gerekçesinde şiddet eylemlerinin yanı sıra örgütün
Almanya’nın yurt dışındaki menfaatlerine de zarar
verdiği belirtilmektedir. Almanya kendi menfaatleri
doğrultusunda Türkiye ile yakın ekonomik iş birliğine
gitmek istediği dönemlerde örgüt sözde STK’larının
tümünü ve Alman siyasetindeki –çoğunluğu Türkiye
kökenli olan– uzantılarını harekete geçirmekte ve Berlin hükümetini zor durumda bırakarak Alman devletinin Türkiye ile ilişkilerinde adeta ayak bağı olmaktadır. Diğer yandan Almanya her gün PKK’dan gelecek
bir şiddet saldırısı korkusuyla yaşamak zorunda kalan
Türk kökenli vatandaşlarını PKK terörüne karşı koruyamamaktadır. Türk misyon ve camilerine yönelik
artan saldırıların hiçbirinin faillerinin yakalanmamış
olması buradaki Türklerin Alman devletine olan güven bağını da ciddi oranda zedelemektedir.
PKK dışarıya karşı eşitlikçi ve demokratik bir resim çizerken gerçekte ise Kandil tarafından sıkı bir hiyerarşi içerisinde idare edilen STK yapılanmaları eliyle
Kürt asıllı göçmenleri “Kürdistan” hayaliyle endoktrine etmekte ve içinde bulundukları toplumsal gerçeklikten kopararak bu grupları topluma yabancılaştırmaktadır. Bu durum göçmen unsurların entegrasyonu
konusunda başarısız olan Almanya için ciddi bir sorun
teşkil etmektedir. Örgüt sözde STK’ları eliyle gerçekleştirdiği propaganda faaliyetleri neticesinde bu ülkede doğmuş, sosyalleşmiş ve öğrenim görmüş gençleri
radikalize ederek bu genç göçmenlerden Kandil’den
gelecek bir emirle bir anda harekete geçmeye hazır potansiyel birer terörist yaratmaktadır.
Son yıllarda ciddi bir radikalleşme sorunuyla
karşı karşıya olan ve radikalleşme karşıtı programlara yıllık yüz binlerce avroluk16 bütçe ayıran Almanya
için Kürt göçmen gençleri radikalize ederek yurt dışı
ve yurt içinde şiddet eylemlerinde kullanan PKK da
16. Isabel Metzger, “Projekt gegen Islamismus vor dem Aus”, Morgenpost,
2 Ocak 2017.

5

PERSPEKTİF

en az DEAŞ kadar tehlikelidir ve ciddi bir güvenlik
riski teşkil etmektedir. Nitekim Federal Kriminal
Dairesi tarafından 2016’da yayımlanan Siyasi Suçlar
Raporu’nda yer alan verilere göre bu yıl içerisinde
Almanya’da 1.518 suç eyleminde bulunulmuştur.
Eyalet suç raporlarında “yabancılarca işlenen siyasi
suçlar” kapsamında kaydedilen bu suçların büyük bir
çoğunluğunun PKK mensuplarınca gerçekleştirildiği
kaydedilmektedir.17
PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD bu bölgede ele
geçirdiği bölgelerde edindiği idari ve siyasi tecrübeyi
Almanya’ya aktarmakta ve yeni kurulan DTMK (Demokratik Toplum Kültür Merkezleri) ile dernekleşmeden merkezi ve daha geniş bir teşkilat yapılanmasına
gitmektedir. Ulus devleti yok sayan bu idari model Almanya’da devlet içinde devlet, toplum içinde paralel bir
toplum ve alternatif bir sistem öngörmektedir. Ayrıca
Suriye’nin kuzeyindeki bazı bölgelerin PKK’nın Suriye
kolu PYD’nin eline geçmesiyle birlikte pasaport ve evrak sahteciliği daha kolay yapılır hale gelmiş ve örgüt
mensuplarının Avrupa’ya illegal geçişleri kolaylaşmıştır. Bu ise hem Almanya hem de AB ülkelerinin güvenliği açısından ciddi bir risk anlamına gelmektedir.
Örgütün terör faaliyetleri dışında Almanya’da
uyuşturucu pazarını da büyük oranda kontrol ettiği
bilinmektedir. 2016 Uyuşturucu Maddeler ile Mücadele Raporu’na göre bu yıl itibarıyla Almanya’da 1.333
uyuşturucuya bağlı ölüm gerçekleşmiştir.18 Uyuşturucuyla mücadele için yılda milyarlarca avro harcayan
Alman hükümeti için Avrupa’nın en büyük uyuşturucu satıcısı ve dağıtıcısı olan PKK ile mücadele büyük
önem taşımaktadır.
ALMAN DEVLETİNİN PKK SİYASETİ
PKK’nın Almanya’da ilk olarak teşkilatlanmaya başladığı 1980’lerden günümüze bu ülkede geçirdiği
dönüşüm incelendiğinde Alman devletinin örgü17. “Polizeiliche Kriminalstatistik und Fallzahlen Politisch Motivierte Kriminalität 2016 Vorgestellt”, Bundesministerium, 24 Nisan 2017, https://
www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2017/04/pksund-pmk-2016.html, (Erişim tarihi: 17 Mart 2018).
18. https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2017/Presse2017/170508_Rauschgiftkriminalitaet.html, (Erişim tarihi: 17 Mart 2018).
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te yönelik tutumunun hangi aşamalardan geçtiği ve
hangi değişkenler çerçevesinde oluşturulduğu da daha
iyi anlaşılacaktır. Alman iç istihbarat raporlarında yer
alan bilgiler incelendiğinde örgütün ilk teşkilatlanmaya başladığı yıllarda yüzlerle ifade edilen üye sayısı
Almanya’nın müsamahakar tutumu sayesinde zaman
içerisinde 14 bin üye ve 40 bini aşkın sempatizana
ulaştığı görülmektedir.
Başlangıçta Türk derneklerine sızan PKK militanları buralarda bulunan Kürt kökenli göçmenleri
siyasi ve ideolojik propaganda yapmak suretiyle ancak birkaç dernek etrafında toplayabilmişken Almanya’nın müsamahakar ve tavizkar siyaseti sonucu zaman içinde dernek, spor merkezi, yardım dernekleri
ve inanç merkezlerini de kapsayan 200’ü aşkın sözde
STK kurmayı başarmıştır. Nav-Dem çatı örgütü altında toplanan bu kuruluşlar dışarıya Kürt göçmenlere yönelik sosyal ve kültürel aktiviteler düzenleyen
sivil kuruluşlar olarak lanse edilseler de aslında öncelikli olarak örgüte mali destek ve insan kaynağı
sağlamayı hedeflemektedirler. Bu kuruluşların çatısı
altında Kürt kökenli çocuk ve gençler ideolojik bir
formasyona tabi tutulmakta ve örgüt tarafından hem
yurt dışı hem de yurt içi terör eylemlerinde kullanılmaktadırlar. Nitekim örgüte bağlı olarak çalıştığı Alman mahkeme kayıtlarına geçen sözde Kürt Kızılayı
isimli yapı insani yardım kuruluşu kisvesi altında para
toplayarak –yine mahkeme kayıtlarında geçen ifadelere göre– bunları PKK’nın Türkiye ve Suriye’de yürüttüğü silahlı eylemlere destek amaçlı Türkiye’de Cizre,
Sur, Nusaybin vb. şehirlerdeki örgüt halk meclislerine
veya Suriye’nin kuzeyinde etkin olan PYD terör örgütüne göndermektedir.19
2010’da üzerinde “Çocuklar için acil yardım”
yazan yardım kutularıyla toplanılan paraların örgüte
yardım için usulsüzce harcandığı gerekçesiyle Eyalet hükümetine bağlı Hizmet ve Kontrol Dairesince
(Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, ADD)
bu kuruluşun Rheinland-Pfalz eyaletindeki tüm faa19. http://www.heyvasor.com/tr/ji-bo-rojava-banga-lezgin-a-alikariye, (Erişim tarihi: 18 Mart 2018).
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liyetleri yasaklanmıştır.20 Son olarak ise geçtiğimiz yıl
Münih’te PKK’ya müzahir bulunan okul aile derneği görünümündeki “Kürt Ebeveynler Derneği” isimli
sözde sivil toplum kuruluşuna baskın yapan Alman
polisi burada PKK’ya ait dökümanlar ele geçirmiştir.21
Almanya’nın bir yandan PKK’yı hem terör hem
de kriminal suç örgütü olarak görüp yasaklaması diğer yandan ise örgütün silahlı terörüne destek sağlamak dışında başka bir işlevi bulunmayan sözde
STK’ların faaliyetlerine göz yumması Berlin’in terör
örgütüne karşı çelişkili ve ikircikli tutum ve siyasetini
özetler mahiyettedir. Almanya’nın PKK konusunda
izlediği bu çelişkili siyaset aslında bu siyasetin bağlı
olduğu dinamiklerle de yakından ilişkilidir. Almanya’nın PKK siyaseti iç güvenlik, Türkiye ile ilişkiler
ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerle örgütün bu bölgede oynadığı rol çerçevesinde şekillenmektedir. Alman devletinin örgüte yönelik siyasetinde tarihi seyir
içinde görülen değişiklikleri ve çelişkileri de bu çok
değişkenli ilişki denkleminin bir neticesi olarak okumak mümkündür.
Almanya iç güvenlik endişeleri ve dış politika öncelikleri arasında kimi zaman Türkiye kimi zaman ise
PKK’dan yana tavır alan bir “denge” siyaseti izlemektedir. Bu siyaset tarzı ise pek çok faktörü bir arada gözetmenin getirdiği zorunlulukla Almanya’nın çelişkili
tavır ve tutumlar sergilemesine neden olmaktadır.
PKK’nın ikna edilerek şiddet eylemlerinde bulunmadığı ve iç şiddet tehlikesinin azaldığı düşünülen
dönemlerde daha yumuşak bir tutum sergileyen Berlin, şiddet eylemlerinin arttığı ve iç güvenlik tehdidi
olma noktasında örgütün kontrol dışına çıktığının
düşünüldüğü dönemlerde ise daha sert önlemler almıştır. Diğer taraftan Almanya, PKK meselesini Türkiye’nin içişlerine karışmak için hep hazırda bekleyen
bir kart olarak elinde tutmak istemiştir. Nitekim Afganistan gibi insan hakları bir tarafa can güvenliği20. “Sammlung Verboten: Kurdischer-Roter-Halbmond im Fokus”, General Anzeiger, 7 Haziran 2010.
21. “‘Kurdische Organisationen’ in München Stehen im Fokus”,
Ludwig-Maximilians Üniversitesi, http://www.muenchenversicherheitlicht.volkskunde.uni-muenchen.de/reportagen/kurd_innen_und_staat/kurdische_organisationen/index.html, (Erişim tarihi: 17 Mart 2018).
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nin dahi bulunmadığı ülkelere Afgan mültecileri geri
göndermekte bir beis görmeyen Almanya, Türkiye’de
bazı dönemlerde insan hakları konusunda gösterilen
zaafları bir bahane olarak kullanmış ve yakalanan teröristleri Ankara’ya iade etmeyi reddetmiştir. Bu nokta hala iki ülke arasında sürekli gerilim alanlarından
birini oluşturmaktadır.
Almanya, PKK’nın Türkiye içerisinde sürdürdüğü ve zaman zaman kendi vatandaşlarının da canına
mal olan kanlı terör ve şiddet eylemlerini göz ardı etmekte ve PKK şiddetini sadece bir iç güvenlik sorunu
olarak görmektedir. Ancak Türkiye’nin Almanya’nın
örgüte karşı toleranslı tutumunun ikili ilişkilere zarar
vereceği uyarıları ve örgütle mücadele noktasında yaptığı baskılar Berlin’i örgüte karşı izlediği siyasette Ankara faktörünü de hep göz önünde bulundurmak zorunda bırakmıştır. Son dönemde Ortadoğu’da yaşanan
gelişmeler ve örgütün burada üstlendiği rol dünyanın
en çok enerji harcayan ülkeleri sıralamasında beşinci
sırada yer alan Almanya’nın PKK’ya bakışında her zaman belirleyici bir unsur olmuştur.
Almanya’nın bu üç faktöre bağlı olarak değişkenlik gösteren PKK siyaseti çelişkilerle doludur. Bu
çelişkili tavır ve tutumun yansımalarını sadece siyasette değil güçlü bir hukuk devleti olduğu iddiasını her
daim dillendiren Almanya’nın yargı kararlarında da
görmek mümkündür. Alman mahkemelerinin haklarında soruşturma açılan teröristlere ceza vermek noktasındaki isteksiz tavırları ve hakimlerin kararı açıklarken takındıkları hukuki ve objektif olmaktan uzak
ideolojik tutumları terör örgütü mensuplarına yönelik
açılan davalara da yansımıştır. Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi Kasım 2016’da örgütün Beşir kod adlı
Bremen bölge sorumlusunun önce 1 yıl 9 ay hapsine
karar vermiş ancak hakim bu şahsın Yezidi asıllı olmasını ve PKK’nın Suriye’de DEAŞ’a karşı savaşmasını
hafifletici sebep kabul ederek sanığın beraatine karar
vermiştir. Hakim ayrıca kararını açıklarken PKK’nın
Türkiye’de yürüttüğü mücadeleyi saygıyla karşıladığını
belirterek Türk devletini eleştirmiştir.22
22. Bernhardt Sprengel, “Richter Kritisiert Türkei in PKK Prozess”, Die
Welt, 25 Kasım 2016.
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PKK’nın Almanya’da çok sayıda kişiyi mobilize
edebilme gücüne erişmiş olması da Berlin’i terör örgütü konusunda her zaman temkinli davranmaya itmiştir. Örgütün Almanya’daki faaliyetleri ve şiddet eyleminde bulunma riskine Berlin farklı dönemlerde farklı
reaksiyonlar geliştirmiştir. Kimi zaman resmi temaslar
kurulup PKK ile gizli görüşmeler yapmak suretiyle örgüt kontrol altına alınmaya çalışılmış kimi zaman da
içinde üst düzey yetkililerinin de olduğu örgüt mensupları sınır dışı edilerek cezalandırma ve pasifize etme
yoluna gidilmiştir.
PKK terör örgütünü söylemsel olarak desteklemek ve sempatizanı olmak örgütle organik olarak bir
bağ bulunmadığı, örgütün eylemlerine teşvik edici
bir etki yaratmadığı ve Dernekler Yasası’na muhalefet içermediği müddetçe serbesttir. 2002’de Yeşiller
ve SPD hükümetinin aldığı bir kararla terör örgütü
sempatizanı olmak suç unsuru olmaktan çıkarılmıştır.
Ancak son dönemde DEAŞ saldırıları nedeniyle terör tehdidiyle yüz yüze gelmeye başlayan Almanya’da
özellikle CDU çevreleri terör örgütleri için fikri propaganda ve sempati açıklamalarının da cezai müeyyide
kapsamına alınmasını daha yüksek sesle dillendirmeye
başlamışlardır.
Almanya’nın örgütle ilgili olarak son dönemde
attığı tek somut adım PKK ve PYD sembollerine dair
yasakların genişletilmesine dair Mart 2017’de yürürlüğe giren yönetmeliktir. Ancak Alman devletinin bu
yeni yasak kararının uygulama aşamasında gösterdiği
çelişkili ve tutarsız tavırlar devlet ciddiyetiyle bağdaşmamakta ve kararın caydırıcılığına gölge düşürmektedir. Örneğin Mart 2017’den itibaren PYD sembolleri
mahkeme tarafından yasaklanmasına rağmen 19 Ocak
2018’de Münih’te PYD sembolünü Facebook’tan paylaştığı için hakkında soruşturma açılan Benjamin Russ
isimli bir Alman vatandaşı suçsuz bulunmuştur. Benzer şekilde bizzat Alman ordusu Bundeswehr’in yayın
organında YPG bayraklarının resimlerine yer verilmiştir. Son dönemde artan PKK saldırılarının etkisi
ile Alman güvenlik birimlerinin PKK’ya ve ona bağlı
STK’ların faaliyetlerine yönelik daha sert bir tavır içine girdiği görülmektedir. Örneğin Alman polisi Mart
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2017’de Frankfurt’ta düzenlenen Nevruz kutlamasında
yasaklı örgüt sembolleri ve bayrakları kullanılmasına
ses çıkarmazken23 17 Mart 2018’de Hannover’de düzenlenmesi planlanan Nevruz kutlamasını ise güvenlik
gerekçesiyle yasaklamıştır.24
PKK, Alman devleti ve kamuoyu nezdinde kendi taleplerini meşru kılmak ve kabul ettirmek için
Almanya’da bulunan Türkiye karşıtı lobilerle kurduğu sıkı ilişkileri de kullanmaktadır. Milletvekilleri ve
üyeleri arasında pek çok PKK üyesi ve sempatizanı
bulunan Sol Parti adeta örgütün Alman Parlamentosundaki uzantısı gibi hareket etmekte ve örgütün
taleplerini ve eylem ajandasını soru önergeleriyle Alman Meclisinin gündemine taşımaktadır. Nitekim Sol
Parti Hamburg Eyalet milletvekili Cansu Özdemir
hakkında PKK bayrağı bulunan bir resim paylaştığı
gerekçesiyle Hamburg Savcılığı tarafından soruşturma
başlatılmıştır. Özdemir bu soruşturmaya tepki olarak
yaptığı açıklamada “PKK yasağının yanlış ve ikiyüzlü
bir politika olduğunu düşünüyorum. PKK gibi PYD,
YPJ ve YPG’yi terör örgütü olarak görmüyorum” ifadeleriyle terör örgütlerini açıktan desteklediğini ifade
etmiştir.25 Özdemir hakkında 2015’te de aynı nedenle
bir soruşturma açıldığı ancak milletvekilinin PKK’yı
destekleyen ifadelerinin düşünce özgürlüğü kapsamına girdiği gerekçesiyle soruşturmanın kapatıldığı göz
önüne alındığında bu soruşturmanın ciddiyetle sonuçlandırılıp sonuçlandırılmayacağı merak konusudur.
SONUÇ
PKK stratejik olarak Alman kamuoyu ve siyasetinde
etki oluşturabilmek ve muhatap alınabilmek için tüm
Kürtlerin tek sözcüsü olduğu iddiasında bulunmaktadır. PKK bu iddiayla bir yandan Alman toplumunda
yaşayan Kürt diasporası diğer yandan da Ortadoğu’da
stratejik önemi giderek artan Kürt nüfusun ağırlıklı
olarak yaşadığı bölgelerde tüm taraflarca tanınan meşru bir güç haline gelmeyi hedeflemektedir.
23. “Frankfurt’ta Nevruz Kutlaması”, DW Türkçe, 18 Mart 2017.
24. “Polizei Untersagt Kurdisches Nevroz Fest”, NDR, 12 Mart 2018.
25. Cansu Özdemir, Twitter, 9 Mart 2018, https://twitter.com/CansuOezdemir/status/972175177877516289, (Erişim tarihi: 18 Mart 2018).
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Almanya’da yaşayan Kürt göçmenlerin bu ülkede
karşılaştıkları sorunları asla gündemine almayan PKK
bu ülkedeki faaliyet stratejisi ve Alman devletinden
taleplerini tamamen kendi siyasi ve askeri hedefleri
doğrultusunda belirlemekte ve bunu resmi otoriteye
kabul ettirmeye çalışmaktadır. Nitekim PKK’nın Almanya’da gerçekleştirdiği saldırıların siyasi taleplerle
paralel olarak ortaya çıkması ve örgütün Ortadoğu
ve Türkiye’de yürüttüğü saldırıların gidişatına bağlı
olarak bu eylemlerin şiddetinin azaltılması veya artırılması dikkat çekmektedir. Örgüt bu ülkede gerçekleştirdiği şiddet eylemleriyle Berlin’i Ankara’ya baskı
uygulaması noktasında kontrol altına almayı hedeflemektedir. Almanya’nın yıllar içinde kullanışlı bir kart
olarak gördüğü PKK’nın şiddet tehdidine karşı verdiği
tavizler örgüte taleplerini Alman devletine kabul ettirme noktasında şiddet entsrümanının işe yaradığı izlenimini vermektedir.
PKK terör örgütü Türkiye karşıtı lobiler tarafından elverişli bir aktör olarak desteklenmekte, buna
mukabil örgüt de Alman devletinin kendisine açtığı
hareket alanlarını kullanarak Türkiye’ye karşı yürüttüğü terör saldırılarına ciddi mali destek ve insan kaynağı sağlamaktadır. Böylelikle PKK, Türkiye karşıtı propagandanın hem öznesi hem de nesnesi haline gelmiş
bulunmaktadır.
Berlin, PKK’yı kontrol edilebilir bir güç olarak
görse de örgütün zaman zaman çizgi dışına çıkarak
Almanya’da ciddi bir iç güvenlik tehdidi haline geldiğini 90’lı yıllarda tecrübe etmiştir ve bugün de benzer bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Son günlerde PKK
tarafından Alman sokaklarında estirilmeye başlanan
yeni terör ve şiddet dalgası ise Berlin’in örgütü istediği
zaman kontrol edebileceği yönündeki nahif yaklaşımının yanlışlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.
Ancak Berlin bu kez geçmişte olduğu gibi göstermelik
yasaklar ya da örgüt tarafından bile ciddiye alınmayan
dönem dönem sertleşen ya da yumuşayan göstermelik
polis baskınlarıyla yetinmemeli, terör örgütünün nefes borusu olan sözde STK’larıyla mücadeleyi de içine
alan kapsamlı ve etkili bir terörle mücadele stratejisi
geliştirmelidir.
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Bazı makul Alman siyasilerin dillendirdiği gibi
terörle mücadelede terör eylemlerini sonuçlandıktan
ve pek çok insanın canı ve malına zarar verdikten
sonra değil henüz daha eyleme geçmeden plan aşamasında durdurmak bu noktada atılacak en önemli
adımlardan biridir. Terör ve şiddet propagandası yapmak ve terör eylemlerini övmek de tıpkı bu eylemleri
işlemek gibi suç haline getirilmelidir. PKK’yla bağı
Alman iç istihbarat raporlarında kayda geçen ve terör
ve şiddet eylem çağrılarını bizzat duyurarak destek
veren Nav-Dem gibi sözde STK yapılanmalarının faaliyetlerinin durdurulması bu noktada büyük önem
taşımaktadır. Almanya, nasıl RAF terör örgütünün
sivil toplum örgütü olamazsa öyle de PKK gibi kendi
siyasi hedeflerini gerçekleştirmek için binlerce insanı
öldürmekten kaçınmayan bir terör örgütünün STK
örgütlenmesinin olamayacağını anlamak zorundadır.
Alman devleti örgütün bu kuruluşlar eliyle Ortadoğu
gündemini ve buradaki çatışmaları Alman sokaklarına taşımasına engel olmalıdır.
Berlin’in bir yandan milyonlarca Türk ve Kürt
göçmeni temsil eden dernek ve vakıfları marjinalleştirirken her kesimden insanın can güvenliğini tehdit
eden terör örgütüne karşı bu müsamahakar tutumu
Almanya’nın toplumsal iç dengeleri açısından çeşitli
riskler doğurmaktadır. Ayrıca Berlin’in terör tehdidine karşı Türk kökenli göçmen vatandaşlarını koruma noktasında gösterdiği acziyet bu grupların Alman
devletine olan güvenini de ciddi manada sarsmaktadır. Zira Almanya’da Kürt ve Türk kökenli göçmenleri
PKK şiddeti ve baskısına karşı koruyabilecek bir mekanizma bulunmamaktadır.
PKK, Almanya için bir iç güvenlik tehdidi olmanın yanı sıra Berlin ile Ankara arasındaki ikili
ilişkilere ciddi bir maliyet getirmektedir. Türkiye,
Suriye’nin kuzeyinde başarıyla yürüttüğü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla sadece masada
değil sahada da etkin bir güç haline geldiği açıkça
göstermiştir. Bu harekatların terör tehlikesi tamamen
bertaraf edilinceye kadar genişleyerek devam edeceği
göz önüne alındığında Almanya’nın Türkiye-PKK ve
Ortadoğu bağlamında yürüttüğü denge siyasetinde
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revizyona gitmesi kaçınılmaz görünmektedir. Türkiye’nin manevralarını takipte ve anlamakta zorlanan
terör örgütü PKK da 90’lı yıllarda uyguladığı şiddeti
tehdit aracı olarak kullanma stratejisinin işe yarayamacağını artık görmek zorunda kalacaktır. Değişen
uluslararası güç dengesinde PKK’yı hala eski dengelerin oluşturduğu dinamiklerle değerlendirmek
rasyonel değildir. Zira ne Almanya eski Almanya ne
Türkiye eski Türkiye ne de PKK eski PKK’dır. Almanya öteden beri Türkiye’yi örgütle aynı düzlemde
değerlendirerek ciddi bir stratejik hata işlemektedir.
Berlin artık “tavşana kaç, tazıya tut” şeklinde yürüttüğü PKK siyasetinden vazgeçmeli ve terör örgütü
ile ciddi ve samimi olarak mücadele etme aşamasına
geçmelidir. Nitekim Türkiye, terör örgütlerine karşı
sergilediği tavizsiz tutum sayesinde Almanya’yı terör
örgütleriyle iş tutma ya da giderek güçlenen NATO
partneri Türkiye ile iş birliği arasında bir yol ayrımına zorlamaktadır.
Almanya’nın terör örgütüne karşı takındığı çelişkili tutum Türkiye ve Ortadoğu içinde güçlü, Almanya içinde ise güçsüz bir PKK istediğine dair güçlü işaretler taşımaktadır. Nitekim geçmişte örgütün şiddet
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eylemlerinin arttığı dönemlerde bir yandan örgüt yasaklanarak cezalandırılırken diğer yandan da örgütün
lider kadrosuyla gizli görüşmeler yapılması adeta örgütle Alman devleti arasında içeride şiddet eyleminde
bulunmaması karşılığında Türkiye’deki terör saldırılarına destek sağlamaya yönelik diğer tüm faaliyetlerini
rahatça yürütebileceği yönünde gizli bir anlaşma bulunduğu kuşkusunu doğurmaktadır.
Alman devletinin şu ana kadar izlediği PKK siyaseti Berlin’in örgütü hem giderek istikrarsızlaşan
Ortadoğu’daki güç arayışları çerçevesinde hem de bölgede ve dünyada giderek etkili bir güç haline gelmeye
başlayan Türkiye’ye karşı kullanılabilir bir kart olarak
görmekten vazgeçmek istemediğini işaret etmektedir.
Ancak Almanya, ABD’nin sahada yaşayarak gördüğü
gerçekleri ve terör örgütüyle iş tutmanın bedelini çok
geç olmadan fark ederek NATO partneri Türkiye ile
terör örgütü PKK arasında nihai tercihini yapmalıdır.
Berlin’in PKK konusunda bugüne kadar izlediği çelişkilerle malul ve konjonktürel olarak kah Türkiye kah
örgüt lehine evrilen denge siyaseti, Atlantik ötesinden
esen sert rüzgarların hissedildiği şu günlerde sürdürülebilir görünmemektedir.
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