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Terörizm kavramı, insanlığın var olduğu dönemden 
itibaren her zaman karşılaştığı sorunların başında 
gelmiştir. Terörizm, gerek ulusal gerekse de ulusla-
rarası düzeyde devletleri ve toplumu tehdit eden 
unsuru olmuştur. Terör grupları taleplerini gerçek-
leştirmek amacıyla bazı meşrulaştırma yöntemlerini 
kullanmaktadırlar. Bu yolla, aslında kendilerini 
psikolojik olarak rahatlatmak, örgüte sempati 
duygusunun artması ve örgüte yeni militanların 
katılımını sağlamak olduğunu ifade edebiliriz.

Soğuk savaşın ardından modern devletlerde terör 
faaliyetleri, devlet ve toplumun güvenliğine yönelik 
tehdit unsuru olarak algılanmaya başlanmıştır. Bu 
dönemden itibaren, askeri güç kullanımının zorlaş-
masıyla beraber, devletler düşmanlarını veya rakip-
lerini güçsüzleştirmek (vekâlet savaşı yürüttüğü), 
gelişmesini önlemek ve özellikle güç dengesini 
sağlamak amacıyla terör unsurunu kullanmaya 
başlamışlardır. Bu doğrultuda bir devlet terörü bir 
strateji ve politik yöntem olarak görmelerinden 
dolayı, kendi çıkarlarına zarar verebilecek bir başka 
devlete karşı örgütlenen gruba, askeri ve mali 
yardımlar sağlayarak terör ihracını gerçekleştir-
mektedirler.

Terörizm, 11 Eylül 2001 tarihinde El- Kaide terör 
örgütü tarafından gerçekleştirilen eylemin ardın-
dan, terör grupları sadece bölgesel bir tehdit olmak-
la kalmadı, aynı zamanda uluslararası güvenliğe 
karşı büyük bir tehdit unsuru olarak algılanmaya 
başlanmıştır �(Temzel, 2014)�. Bu eylemden sonra, 
ABD ve diğer Batı ülkeleri terörizmin yeni biçimiy-
le karşılaşmıştır. Çünkü geleneksel terör eylemleri 
kendi toplumuna ve devletine zarar verirken, 11 
Eylül saldırılarından sonra eylemleri sınırları aşarak 
diğer toplum ve devlete yönelik gerçekleştirilmeye 
başlanmıştır. Bunun yanında saldırıyı gerçekleşti-
renlerin farklı milletlerden oluşan kişilerden 
oluşması ve küreselleşmenin getirdiği teknolojik 
gelişmeler, teröristler tarafından kusursuzca kulla-
nılarak herhangi bir istihbarat birimine yakalanma-
dan saldırıyı gerçekleştirmesi terörizmin yeni 
formu diyebiliriz. Bu saldırıdan sonra batılı ülkeler, 
terörü en büyük tehdit olarak kabul etmesiyle 
beraber, ülkeler terör örgütlerine karşı güvenlik 
önlemelerini arttırmıştır. 11 Eylül saldırılarına 
kadar terör olarak algılamadıkları örgütleri bu saldı-
rıdan sonra terör yapılanmalarını listelerine almaya 
başlamıştır.

Küreselleşme bilginin ve teknolojinin yayılması, 
devletlerarası ekonomik etkileşimlerinin artması, 
insanların uluslararası seyahatlerin kolaylaşması, 
herkes tarafından kullanılabilen küresel finans 
ağları terör gruplarının eylemlerini daha etkin ve 
kapsamı geniş olmasını sağlamaktadır. Son yıllarda 

artan sosyal medya ve diğer iletişim araçları terör 
gruplarının bir propaganda aracı olarak kullanıl-
makta ve bununla birlikte kendilerini meşrulaştır-
maya çalıştıkları ortadadır. Ayrıca bu sosyal iletişim 
araçları vasıtasıyla örgüte militan kazandırmakta ve 
hatta uluslararası finans desteği de bulabilmektedir. 
Bunun en güzel örneğini PKK/PYD terör örgütünün 
kullandığı aygıtlar ve yöntemler sayesinde 
Suriye’de DAEŞ’e karşı mücadelesinin zaferle 
birleştirerek Suriye toprakları üzerinde devlet 
kurmanın meşruiyetini elde etmeye çalışmaktadır.
Soğuk savaşın bir ürünü olan ve Marksist- Leninist 
ideolojinin etkisiyle kurulan PKK (Partiya Karke-
ran Kurdistan) yani Kürdistan İşçi Partisi, 27 Kasım 
1978 yılında Diyarbakır Lice’de Abdullah Öcalan 
liderliğinde kurulmuştur. PKK’nın temel amacı 
Türkiye, Suriye, İran ve Irak toprakları üzerinde 
“Özerk Kürdistan” devletini kurmaktır. PKK/PYD, 
kurulduğu ilk yıllarda bölgesel bir etkiye sahipken, 
birçok ülkede düzenlemiş olduğu etkinlikler ve 
faaliyetler vasıtasıyla, uluslararası boyuta erişebil-
meyi sağlamıştır. PKK/PYD, ilk olarak dağ 
yapılanması ile kurulması zamanla dünyanın çeşitli 
yerlerinde sosyal, medyatik ve siyasi uzantılara 
sahip güce erişmiş ve her dönem farklı ülkelerden 
yardımlar alarak uluslararası sahada yer almaya 
başlamıştır.

PKK/PYD, 2010 yılında Arap Bahar’ının başlama-
sıyla beraber oluşan iç savaş ve kaos ortamında 
Irak’ta ve özellikle Suriye’de önemli kazanımlar 
elde etmiştir. Bu kazanımlarını Arap Baharı’nın 
getirdiği kaotik ortamın meydana getirdiği siyasi 
güç boşluğu, PKK/PYD tarafından avantaja dönüş-
türülmüştür. Bu bölgede DEAŞ ve diğer terör rejim-
lerin zayıflamasıyla beraber PKK’nın uzantısı 
bölgesel ve küresel aktörlerle işbirliği içerisinde 
yeni kazanımlar sağlamıştır. PKK/PYD, Kobani ve 
Afrin bölgesinde 2016’da Suriye Kürdistan Fede-
rasyonu’nu kurduklarını, örgüt literatüründe Rojava 
olarak anılan bir yapılanmayı ilan etmiştir �(Acun 
ve Keskin, 2017)�. Ayrıca PKK/PYD, özellikle 
DEAŞ’la mücadelesinden dolayı başta ABD olmak 
üzere birçok ülke tarafından askeri yardım yapıl-
mıştır. Örneğin, PKK/PYD ABD tarafından askeri 
eğitim, donanım ve mühimmat yardımı almış ABD 
askerleriyle birlikte devriyeler yapmışlardır. 
(Özcan, 2016)
�
PKK; başta ABD olmak üzere, Avrupa ülkeleri, 
İran, Irak ve şuan meşruiyetini sağladığı topraklar 
üzerinde yer aldığı Suriye tarafından terör örgütü 
olarak kabul edilmiştir. Buna karşın, örgüt bölgede 
faaliyetlerini uluslararası aktör olma çabasını PKK 
ismi altında değil PYD/YPG olarak devam etmek-
tedir. PKK’nın son zamanlarda PYD/ YPG üzerin-
den uluslararasılaşma ve meşruiyet kazanma girişi-
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minde öne çıkan unsurlar arasında, DAEŞ’le müca-
dele etmek amacıyla kurduğunu söylediği Suriye 
Demokrasi Gücü vasıtasıyla Suriye’nin kuzeyinde 
önemli bir rol alarak, başta ABD olmak üzere diğer 
tüm AB ülkelerinden finansal, siyasi askeri anlamda 
destek görmüştür � (Sabah, 2018)�. Bu ülkelerin 
yanına bir de Rusya eklenmiş durumdadır. 
Rusya’da PKK’yı terör örgütü listesine almasına 
rağmen, PKK’nın Suriye’deki kolu olan PYD/YPG 
ile ilişkilerini devam ettirmiş ve bununla birlikte 
bazı ortak kontrol noktaları oluşturmuşlardır 
(AA,2019)
�
PKK/PYD Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde seminer, 
yürüyüş ve ülkelerin parlamentolarında propaganda 
faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. PYD’nin bir önceki 
eş başkanı Salih Müslim Eylül 2016 tarihinde 
Avrupa Birliği Parlamentosu’nda Türkiye’yi işgalci 
devlet olarak tanıttığı bir konuşma yapmış hatta 
Öcalan’ın ve diğer teröristlerin fotoğraflarının da 
yer aldığı bir sergi düzenlemiştir. PKK/PYD, 
medya ve siyasi yöntemlerini de kullanarak müca-
delelerini uluslararası boyuta taşımışlardır. 
PKK/PYD, bu mücadeleyi medya (ROJ TV, Mezo-
potamya TV gibi) ve siyasi yöntemler (Avrupa Halk 
Kongresi) kullanarak mücadelelerini uluslararası 
boyuta taşıdıktan sonra meşruiyet sağlama imkânını 
elde etmişlerdi. Bu gibi yöntemleri kullanan 
PKK/PYD’nin amacı, kendilerini terör örgütlerinin 
faaliyetlerinde tamamen uzak olan, sadece Kürt 
halkının haklarını savunan ve bölgedeki kadın 
haklarının da savunucusu olarak kendisini tanımla-
makta ve bunu uluslararası meydanda meşruiyet 
sağlama çabalarının bir göstergesi olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Sonuç olarak, büyük güçlerin etkisi altında kalan 
coğrafyada belirsizlik ve kargaşa ortamının oluşma-
sı bölgedeki aktörlere avantaj ve dezavantaj 
sunmaktadır. PKK/PYD bu kargaşa ortamından en 
çok faydalanan devlet dışı aktörlerden birisi olmuş-
tur. Büyük güçler PKK’ya Kürt kimliği söylemleri 
üzerinden desteklemektedir. ABD ve diğer Batı 
ülkelerinin doğrudan veya dolaylı yollarla /PYD ile 
iletişimin sağlanması, örgüte uluslararası sahada 
meşruiyet zeminini kazanma imkânını oluşturmak-
tadır. Bu iletişim; ekonomik, askeri, siyasi destek 
olarak gerçekleşmektedir. Kendilerini “kürt halkı-
nın savunucusu ve koruyucusu” olarak gören 
PKK/PYD, birçok ülkeden tarafından desteklen-
miştir. Buna ek olarak, DAEŞ’e karşı gerçekleştir-
diği mücadeleyi uluslararası bir propaganda aracı 
olarak kullanmıştır. Bu da, örgütün bölgesel ve 
küresel anlamda siyasi ve askeri bir aktör olma 
çabasını açıkça göstermektedir.
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