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Seçim Öncesi Dönemde Kürt Sorununda Çatışmada Israr Etmek 
İnsani ve Ekonomik Krizi Derinleştirir, Siyasi Kaos Yaratır! 

Savaşa Karşı Barışı Savunuyoruz! 
 

Yetk%l%ler%n açıklamalarına göre Türk%ye, 19 Kasım gece yarısından sonra 20 Kasım sabahına 
kadar Sur%ye’n%n kuzey ve kuzey doğusu %le Irak’ın kuzey%n% savaş uçakları %le bombalamıştır. 
Özell%kle DAİŞ/IŞİD %s%ml% c%hatçı çete yapılanmasını d%ren%ş% %le yenen Kobane kent%n%n 
bombalanması %se d%kkat çek%c%d%r.  Yetk%l%ler, hava saldırısına gerekçe olarak 13 Kasım 2022 
tar%h%nde İstanbul Taks%m İst%klal caddes%nde gerçekleşt%r%len bombalı saldırının Sur%ye’de 
faal%yet gösteren çeş%tl% örgütler %le bağlantılarının olduğu %dd%asını d%le get%rm%şt%r. Hep%m%z%n 
kınadığı İst%klal Caddes% saldırısında resm% yetk%l%ler%n sık sık farklı b%lg%ler% kamuoyu %le 
paylaşmaları, soruşturmanın g%zl%l%ğ%n% kasıtlı olarak %hlal etmeler% ve %lk günden ber% 
Sur%ye’dek% örgütler% suçlamaları oldukça c%dd% kafa karışıklığına sebep olmuştur. Bu durum, 
s%yas% gözlemc%ler%n ve b%z %nsan hakları savunucularının 7 Haz%ran- 1 Kasım 2015 tekrar 
seç%m dönem%ndek% ‘kanlı b%r ara döneme m% g%r%yoruz ‘ şekl%ndek% kaygılarımızı artırmıştır. 

Gerçekleşt%r%len bu hava saldırısında aynı zamanda çok sayıda s%v%l%n öldüğü ve yaralandığı 
yönünde b%lg%ler basın ve yayın kuruluşlarında yer almaktadır. Basına çıkan b%lg%lere göre 
Sur%ye’n%n kuzeydoğusunda bulunan Der%k Teg%l Beg%l köyünde elektr%k dağıtım tes%s%n%n 
bombalanması sonucu 11 s%v%l%n yaşamını y%t%rd%ğ% ve 6 s%v%l%n yaralandığı b%lg%s% 
paylaşılmıştır. Ayrıca Kobane olmak üzere başka kentlerde de s%v%ller%n öldüğü ve 
yaralandığı b%lg%s% basınla paylaşılmaktadır. Bu ves%le %le bölge halkına başsağlığı ve geçm%ş 
olsun d%yoruz. Hükümete saldırıları b%r an önce sona erd%rmes% çağrısı yapıyoruz. 

Türk%ye’n%n, Sur%ye ve Irak %le %lg%l% TBMM’de kabul ett%ğ% tezkerelere dayanarak sık sık sınır 
ötes% hava harekâtları düzenlemes% ve özell%kle Sur%ye ve Irak’ta kara gücü bulundurması ve 
her yıl yen% %s%mlerle asker% müdahalede bulunması sorunu g%tt%kçe %ç%nden çıkılmaz b%r hale 
get%rmekted%r. 

Türk%ye’de, 2007 yılında Irak tezkeres% %le başlayan sınır ötes% asker% operasyon tezkereler% 
her yıl tekrarlanmış, 2014 yılından ber% Sur%ye de kapsama dah%l ed%lerek, Sur%ye ve Irak %ç%n 
ortak tezkere çıkarılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda son yasama dönem%nde 20 Ek%m 2021 
tar%h%nde yen%den Sur%ye ve Irak %ç%n savaş tezkeres% TBMM gündem%ne get%r%lm%ş, üstel%k bu 
sefer 2 yıl %ç%n yetk% %stenm%şt%r. Muhalefet part%ler%nden HDP, CHP, DBP ve TİP’ %n 
desteklemed%ğ%n% açıkladığı Cumhurbaşkanlığı tezkeres% çoğunluğun onayı %le s%yasal 
%kt%dara yetk% verm%şt%r. Bu tezkereler%n Anayasanın 91. Maddes%’ne uyumlu olmadığı, BM 
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Güvenl%k Konsey% kararı olmadan başka ülkeler%n topraklarına f%%l% saldırıda bulunmanın ve 
asker bulundurmanın c%dd% hukuk% sonuçları olacağına da%r görüşler%m%z% daha önce 
kamuoyu %le paylaşmıştık1. 

Türk S%lahlı Kuvvetler%, 18 N%san 2022 tar%h%nde yaptığı açıklama %le Irak Kürd%stan Bölgesel 
Yönet%m%’n%n Zap, Met%na ve Avaş%n bölgeler%nde PKK’ye karşı yen% b%r asker% operasyon 
başlattığını duyurmuş ve sık sık bu operasyon hakkında açıklamalarda bulunmaktadır. Bu 
operasyonlarla %lg%l% açıklamamıza bakılab%l%r2. 

Türk%ye’dek% s%yasal %kt%dar, 24 Temmuz 2015’ten ber% Kürt sorununda çatışma yöntem% %le 
sorunu çözeceğ%n% %dd%a etmekte ve her yıl b%rb%r%n% tekrar eden asker% operasyonlar yaparak 
hem bu sorunu daha da büyütmekte (Sur%ye ve Irak’ta denet%ml% bölgeler) hem de kend% 
s%yasal %kt%darını uzatmak %ç%n otor%ter yöntemler (Anayasa değ%ş%kl%ğ% %le otor%ter başkanlık 
model%) uygulamaktadır. Kürt sorunundak% çözümsüzlük Türk%ye’y% hızla otor%terleşt%rm%ş, ant% 
demokrat%k b%r ülke hal%ne get%rm%şt%r.  

Savaş pol%t%kalarına ve çatışmada ısrar s%yaset%ne rağmen 2022 yılında gerçekleşt%r%len 
Nevroz kutlamalarında m%lyonlarca Kürt ve onların s%yas% tems%lc%ler% b%r kez daha barış 
mesajları vererek, Türk%ye’n%n Kürt meseles%n% demokrat%k ve barışçıl yollarla çözmek %ç%n 
d%yalog ve müzakere yöntem%n% seçmes% gerekt%ğ%n% ve tecr%t s%yaset%ne son vermes% 
gerekt%ğ%n% ortaya koymuştur. Ancak s%yas% %kt%darın bu güçlü mesajı almayıp, güvenl%kç% 
pol%t%kalar %le çatışmayı der%nleşt%r%p sorunu ş%ddetle çözmey% terc%h etmes% c%dd% b%r 
çatışmanın yaşanmasına sebep olmakta, %nsan hakları ve %nsancıl hukuk %hlal %dd%aları 
g%derek artmaktadır. 

Kürt sorununun çözümsüzlüğü %le %lg%l% son 38 yıla baktığımızda çeş%tl% s%lahlı çatışma 
dönemler% ve bu dönemler% sona erd%r%p barış arayışlarının olduğu zamanlara tanıklık ett%k. 
S%lahlı çatışmalar 1984 yılında başlamış, Mart 1991’de %lk kez barış arayışlarına sahne 
olmuş ve en son Mart 2013-Temmuz 2015 arası uzun b%r çatışmasızlık dönem% yaşanmıştır. 
Son 38 yıla baktığımızda %lk defa bu kadar uzun süren kes%nt%s%z ve çatışmanın boyutunun 
coğraf%k alan olarak büyüdüğü ve tüm toplumsal kes%mler%n zarar gördüğü b%r döneme denk 
gelmektey%z. Dolayısıyla bel%rtmek %ster%z k%, çatışmanın %nsan% ve ekonom%k mal%yet%n%n bu 
kadar büyük olduğu b%r dönem%n sonunda barış arayışlarına yönelmen%n kaçınılmaz 
olmasıdır. 

Akadem%syen İzzet Akyol, Demokrat%k Gel%ş%m Enst%tüsü %ç%n hazırladığı b%r araştırma 
raporunda 1985 %le 2021 yılları arasında doğrudan doğruya 230 m%lyar doların çatışma 
neden% %le yok olduğunu, 2022 yılına göre güncellenen dolar endeks%ne göre %se Türk%ye 
ekonom%s%n%n 4,5 tr%lyon dolar kaybett%ğ%n% ve bu kayıp olmasaydı Türk%ye’n%n m%ll% gel%r%n%n 
%36 daha fazla büyüyeb%leceğ%n% ortaya koymuştur3. Kürt sorunundak% çözümsüzlüğün veya 
çatışmaya dayalı çözüm arayışlarının bu kadar korkunç b%r ekonom%k mal%yet% de varken bu 
pol%t%kada ısrar etmen%n beyhude olduğunu ve Türk%ye’y% %flasa sürükled%ğ%n% bel%rtmek %ster%z. 
TUİK rakamları %le Ek%m 2022’ye göre yıllık TÜFE’n%n %85,51, bağımsız akadem%syenlerden 
oluşan ENAG grubunun hesaplamasına göre %se N%san 2022’ye göre yıllık TÜFE’n%n 

 
1 https://www.ihd.org.tr/irak-ve-suriye-tezkeresine-hayir-yurtta-baris-dunyada-baris/ 
2 https://www.ihd.org.tr/kurt-sorununda-catismada-israr-etmek-insani-ve-ekonomik-krizi-derinlestirir/ 
3https://www.democraticprogress.org/publications/research/the-impact-of-four-decades-of-conflict-on-the-
economy-of-turkey/  
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%185,34 olduğu ve ÜFE oranlarına göre daha da yükselecek enflasyon karşısında savaş 
pol%t%kalarına karşı çıkmanın zorunluluğunu göstermekted%r. 

İHD Dokümantasyon B%r%m%n%n 2015 %le 2021 yılları arasını kapsayan 7 yıllık s%lahlı 
çatışmalar neden% %le tesp%t edeb%ld%ğ% ver%lere göre 6019 k%ş%n%n yaşamını y%t%rd%ğ%, 8562 
k%ş%n%n yaralandığı (Sur%ye ve Irak’tak% çatışmalarda yaşamını y%t%renler%n büyük çoğunluğu 
dah%l değ%ld%r) b%r tabloda çatışmanın %nsan% mal%yet%n%n ne kadar büyük olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Türk%ye’n%n, Rusya’nın Ukrayna %şgal% %le başlattığı asker% operasyonda arabuluculuk 
yapması ve barışı destekleyeceğ%n% açıklaması karşısında, Kürt sorunu g%b% uluslararası 
sorun hal%ne gelm%ş, doğrudan doğruya Kürtler başta olmak üzere Türk%ye, Sur%ye, Irak, İran 
ve bu ülkeler%n dah%l olduğu uluslararası asker% ve ekonom%k b%rl%kler%, BM ve Avrupa 
Konsey%n% %lg%lend%ren b%r sorun karşısında çatışmada ısrar etmes%n% anlayamamaktayız. Kürt 
sorunu çatışma ve savaş pol%t%kaları %le çözülmez.  

Son hava saldırısı ves%les% %le b%r kez daha hatırlatmak %ster%z k%; 

İstanbul Taks%m İst%klal Caddes% saldırısını h%çb%r örgüt üstlenmed%ğ% halde, soruşturma halen 
gözaltılar %le devam ederken s%yas% %kt%darın, neredeyse Sur%ye %le savaş çıkaracak(mevcut 
s%lahlı çatışmayı savaş düzey%ne çıkaracak) b%r noktaya get%rmes%ne karşı Türk%ye’dek% s%yas% 
ve toplumsal muhalefet%n karşı çıkması gerekmekted%r. Aks% takd%re savaş koşullarında 
seç%me g%d%lemeyeceğ%n%n b%l%nmes% ve durumun en haf%f dey%m% %le 7 Haz%ran-1 Kasım 2015 
tar%hler% arasındak% tekrar seç%m dönem%n%n daha da vah%m%n% yaşayacağımız 
unutulmamalıdır.  

Türk%ye’n%n Irak’ın kuzey%nde Federe Kürd%stan Bölge Yönet%m% topraklarında gerçekleşt%rd%ğ% 
asker% operasyonlar %le Sur%ye’n%n kuzey%nde ve kuzeydoğusunda gerek kend% denet%m% 
altında bulundurduğu bölgelerde gerekse de denet%m% dışında yürüttüğü asker% faal%yetlerde 
uçak bombalaması, SİHA saldırıları ve top atışları sonucu bugüne kadar yaşamını y%t%ren 
s%v%ller %le %lg%l% kapsamlı b%r araştırma yapılmasını ve bu araştırmayı ancak TBMM Araştırma 
Kom%syonunun yapab%leceğ%n%, TBMM Araştırma Kom%syonunun özell%kle Sur%ye’n%n kuzey 
ve kuzeydoğusundak% TSK denet%m%nde bulunan bölgelerde s%v%llere yönel%k param%l%ter 
gruplar tarafından gerçekleşt%r%len ağır %nsan hakları ve %nsancıl hukuk %hlaller%n% de 
araştırması gerekmekted%r. 

Irak’ın kuzey%nde Federe Kürd%stan Bölge Yönet%m topraklarında Türk%ye sınır hattında N%san 
2022’den bu tarafa yürütülen asker% operasyonlar hakkında oldukça c%dd% %dd%alar 
bulunmaktadır. Bu %dd%aların başında b%rçok yerleş%m yer%n%n bombalamalar yolu %le halkın 
korkutulup boşalttırıldığı ve böylece b%nlerce %nsanın zorla yer%nden ed%ld%ğ%d%r. Ayrıca, 
kullanılması yasak s%lahlar %le yasak bombaların kullanıldığı yönünde c%dd% %dd%a ve 
görüntüler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yaşamını y%t%ren TSK mensubu askerler%n 
bazılarının cenazeler%n%n araz%de bırakıldığı ve cenazeler%n%n akıbet%n%n b%l%nmed%ğ%ne da%r 
c%dd% haberler çıkmaktadır. Bu %dd%alar hakkında da TBMM Araştırma Kom%syonunun 
araştırma yapması gerekmekted%r. 

Kom%syonun yanı sıra asker% operasyonlar sırasında s%v%llere yönel%k gerçekleşt%r%len 
saldırılar %le %lg%l% olarak sınır bölges%nde bulunan yetk%l% Cumhur%yet Başsavcılıkları %le Ankara 
Cumhur%yet Başsavcılığının etk%l% soruşturma yürüterek gerçekleşt%r%len ağır %nsan hakları ve 
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%nsancıl hukuk %hlaller%n% tesp%t ed%p gerekl% kovuşturmaları açması gerekmekted%r. 

BM İnsan Hakları Yüksek Kom%serl%ğ% %le uluslararası %nsan hakları örgütler%n%n %dd%a ed%len 
ağır %nsan hakları ve %nsancıl hukuk %hlaller% %dd%aları hakkında olay bölgeler%nde araştırma 
ve %nceleme yapması gerekmekted%r. 

Ek%m 2021’de kabul ed%len Irak ve Sur%ye tezkereler%n%n %ptal ed%lerek, Türk%ye’n%n Irak ve 
Sur%ye’dek% asker% güçler%n% Türk%ye sınırları %çeres%ne çekmes%n% ve gerek bu ülkelerle 
gerekse de Kürt s%yas% hareket% %le Kürt sorunun demokrat%k ve barışçıl yollardan çözümü 
noktasında asker% seçenekler dışı çözümler üreterek yen%den b%r barış sürec%n%n %nşa 
ed%lmes% gerekt%ğ%n% bel%rtmek %ster%z. 

İHD, savaşa karşı barış hakkını savunur. BM genel kurulun 19 Aralık 2016 tar%h%nde kabul 
ve %lan ett%ğ% BM Barış Hakkı b%ld%rges%n% ve BM İnsan Hakları Konsey%n%n 22 Haz%ran 2017 
tar%hl% 35/4 sayılı Barış Hakkının Desteklenmes% kararını hatırlatıyor4 ve Barış hakkını 
savunmanın b%zler bakımından en öncel%kl% konu olduğunu bel%rt%yoruz. Türk%ye hükümet%n% 
b%r kez daha savaş pol%t%kaları yer%ne barış pol%t%kaları uygulamaya davet ed%yoruz. Savaşa 
karşı barışı savunuyoruz. 

 

İnsan Hakları Derneğ. 

 
 

4 https://www.ihd.org.tr/ceviri-bm-baris-hakki-bildirgeleri/ 


