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      ÖZET
• Türkiye, uzun yıllar boyunca mücadele ettiği PKK terör örgütünü, ülke içinde hareketsiz 

duruma getirirken tamamlayıcı gereklilik olan bölgesel iş birliği ihtiyacı da yoğun biçimde 
hissedilmeye başlanmıştır.

• PKK’nın, Türkiye’nin harekâtları sonucunda Irak sahasına ve İran-Irak sınır hattına sıkışması, 
uzun yıllar boyunca periyodik olarak gündeme gelen İran-Türkiye iş birliği beklentisini bir 
kez daha ortaya çıkarmıştır.

• İran ve PKK arasında kurulan ilişkinin genel karakteri, söz konusu bölgesel denklem ve bu 
denklemde İran ve PKK’nın aldığı konum doğrultusunda şekillenmiştir.

• Türkiye-İran-PKK denklemi incelendiğinde ciddi bir yaklaşım ve algı farklılığı kendisini 
göstermektedir.

• İran’ın PKK’ya ilişkin algı ve yaklaşımı, Türkiye ve İran arasında PKK’ya karşı bir iş birliği 
imkânının düşük potansiyelini de ortaya koymaktadır.

 Anahtar Kelimeler: Türkiye, İran, PKK, Terörizm

 SUMMARY
• While Turkey has been defusing the PKK domestically, which it has struggled against for many 

years, the need for regional cooperation on the issue as a complementary requirement has become 
more visible.

• The regression and the stack of the PKK in the line of the Iran-Iraq border as a result of Turkey’s 
operations have brought expectations towards the Iran-Turkey cooperation to the agenda, which 
has come into prominence periodically for many years.

• The regional equation, along with Iran’s and the PKK’s positioning in this equation, shapes the 
general characteristic of the Iran-PKK relationship.

• There seem to be significant differences in terms of the attitudes and perceptions in the Turkey-
Iran-PKK equation. 

• Iran’s attitude and perception towards PKK represent the low-level potential for the Turkey-Iran 
cooperation against the PKK. 

       Keywords: Turkey, Iran, PKK, Terrorism
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Giriş

Terörizmle mücadele, birincil düzey veya onto-
lojik gerekliliklerinin yanı sıra birtakım tamamlayıcı 
unsurları da kapsayan geniş bir çerçeve arz etmek-
tedir. Söz konusu ontolojik gereklilik alanı en yalın 
biçimiyle; terörizme hedef olan ülkenin mücadele 
stratejilerini, askerî mücadele konseptini ve terö-
rizmi ortaya çıkaran ve yeniden üreten sosyal fak-
törlere yönelik müdahalelerini ifade etmektedir. Bu 
unsurlar, terörizmle mücadelenin adeta ön koşulları 
ve temellerini oluşturmaktadır. Diğer yandan terö-
rizmle mücadelede bu ön koşullar ile tamamlayıcı-
lık ilişkisine sahip olan faktörler de mevcuttur. Bu 
faktörlerin, terörizmle mücadelede tamamlayıcılık 
niteliğinin olmasının yanında bu süreçlerin başarı-
sını doğrudan etkileyebilme potansiyeli de vardır. 
Terörizmle mücadelede ana aktör olan özne dev-
letin, askerî stratejisi ve terörizmi yeniden üreten 
koşulları ortadan kaldırmadaki etkinliği son derece 
önemlidir. Ayrıca bu etkinlik, söz konusu diğer fak-
törlerle birlikte eş güdüm ilişkisine sahip olduğun-
da nihai ve bütünsel başarı ortaya çıkmaktadır. Bu 
bağlamda tamamlayıcı faktörler olan ülkeler arası 
tanım, algı ve yaklaşım birliği ile terörizme yönelik 
dış desteğin ortadan kaldırılması; bu nihai başarı-
nın anahtarlarındandır. Özellikle terörizmin sınır 
aşan, uluslararasılaşan bir karaktere yönelik olarak 
yaşadığı dönüşüm ve terör örgütlerinin, farklı coğ-
rafyalarda farklı devletleri hedef almaya başlaması, 
bu durumun önemini artırmaktadır. Bu anlamda, 
bölgesel ve küresel düzeyde, terörizmle mücadelede 
iş birliği ve ortaklık, 21. yüzyılda en kritik gereklilik 
olarak kendisini göstermeye başlamıştır.

Bu durumun bölgesel düzeyde kendisini göster-
diği en önemli örneklerden bir tanesi İran-Türkiye 
bölgesel rekabeti ve PKK’nın bu çerçevedeki konu-
munda karşılık bulmaktadır. Türkiye, uzun yıllar 
boyunca mücadele ettiği PKK terör örgütünü, ülke 

içinde hareketsiz duruma getirirken tamamlayıcı 
gereklilik olan bölgesel iş birliği ihtiyacı da yoğun 
biçimde hissedilmeye başlanmıştır. Özellikle 2016 
yılından itibaren Türkiye’nin terörizmle mücadele 
konseptinde yaşanan dönüşüm ve terörizm tehdi-
dini sınırların dışında karşılama modelinin benim-
senmeye başlanması bu ihtiyacı pekiştirmiştir. Bu 
noktada İran, Türkiye’nin PKK ile mücadelesin-
de en önemli etkin aktör niteliğindedir. PKK’nın, 
Türkiye’nin harekâtları sonucunda Irak sahasına ve 
İran-Irak sınır hattına sıkışması, uzun yıllar boyun-
ca periyodik olarak gündeme gelen İran-Türkiye iş 
birliği beklentisini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. 

 Söz konusu beklenti son dönemde, Türkiye’nin 
Irak’ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik ola-
rak Haziran 2020’de gerçekleştirdiği Pençe-Kartal 
ve Pençe-Kaplan harekâtları sürecinde gündeme 
gelmiştir. Bu dönemde, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’nun 6 Haziran 2020 tarihinde İran’a yönelik 
olarak yaptığı ve uyarı niteliğindeki “PKK ile daha 
etkin mücadele” açıklamaları (Anadolu Ajansı, 
2020) ciddi bir beklenti yaratmıştır. Bu açıklama, 
PKK’ya karşı ortak mücadele beklentisinin yük-
selmesine ortam hazırlamıştır. Harekâtlarla aynı 
süreç içinde Soylu tarafından İran’daki PKK varlığı-
na yönelik olarak yapılan söz konusu açıklama, bu 
yaklaşımın, İran’ı da kapsayabilecek bir zemin oluş-
turup oluşturmayacağına dair soruları ve beklenti-
leri ortaya çıkarmıştır. İçişleri Bakanı’nın, İran’dan 
PKK ile etkin bir mücadele sergilenmesine yönelik 
beklenti açıklaması ve Pençe Harekâtları, İran’ı bu 
bağlamda bir tutum ortaya koymaya sevk etmiştir. 
Bu dönemde İran, Irak’ın kuzeyindeki bölgelere 
yönelik topçu atışları gerçekleştirmiştir. Söz konu-
su topçu atışları kısa bir süre içinde “PKK’ya karşı 
Türkiye-İran ortak harekâtı” şeklinde bir algının 
oluşmasını sağlasa da çok geçmeden İran’ın, Irak’ta 
bulunan PKK hedeflerine değil İKDP hedeflerine 
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yönelik bir operasyon gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. 
Bu durum, Türkiye ve İran’ın PKK’ya karşı ortak bir 
operasyon içinde yer alıp alamayacağı konusundaki 
muğlaklığı derinleştirmiştir. 

Bu sürecin ardından 27 Eylül 2020 tarihinde, 
Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtar-
mak üzere başlattığı Karabağ Harekâtı da bir kez 
daha İran’ın PKK’ya yönelik tutumunu gündeme 
getirmiştir. Bu süreçte, onlarca PKK militanının 
İran hattından Ermeni Ordusu saflarında çatışmaya 
dâhil olmak üzere Karabağ’a geçtiği yönündeki bil-
giler dikkat çekmiştir (TRT Haber, 2020). İran’ın 
izlediği bu strateji ile bölgesel rakip olarak gördüğü 
Azerbaycan’ı sınırlandırmayı amaçladığı değerlen-
dirmeleri gözlemlenmiştir.

Son olarak Türkiye’nin Irak’ın Sincar bölgesin-
deki PKK/YBŞ varlığını yoğun biçimde gündeme 
taşımaya başlamasıyla birlikte İran’dan, doğrudan 
ve dolaylı olarak gelen tepkiler, İran’ın PKK’ya yö-
nelik tutumu konusunda en açık görünümlerden 
bir tanesini sunmuştur. Türkiye’nin Sincar’a yöne-
lik harekât hazırlığına karşılık olarak İran destek-
li milisler ve İran’ın Irak Büyükelçisi’nden gelen 
açıklamalar, İran-PKK ilişkisini somutlaştırmıştır. 
Bu durum, uzun yıllar boyunca, periyodik olarak 
gündeme getirilen “PKK’ya Karşı İran-Türkiye 
Ortaklığı” fenomeninin ciddi biçimde sorgulanma-
sına yol açmıştır. 

1. Terörizmle Mücadelede Ülkeler Arası
İş Birliğinin Koşulları

Ülkeler arasında herhangi bir alanda gerçekleş-
tirilebilecek ortaklık ve iş birlikleri, temel olarak 
ortak algı ve yaklaşımlara dayanmaktadır. Bu ortak 
algı ve bu algı sonucunda gelişen ortak yaklaşımlar 
ise en genel biçimiyle ortak çıkar ve ortak tehdit 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Buna göre ülkeler ilk 
olarak herhangi bir alanda ancak ortaklık yoluyla 

elde edilebilecek olan bir kazanca ulaşım amacıyla 
iş birliği geliştirebilmektedir. Bu durumda taraf-
lardan her biri kendi açısından bir kazanç elde et-
mektedir. İkinci olarak ise ülkeler, ortak tehdit algısı 
zemininde iş birlikleri gerçekleştirebilmektedir. 
Buna karşın, iki veya daha fazla ülke, herhangi bir 
tehdide yönelik olarak sahip olduğu ortak algılama 
doğrultusunda, söz konusu tehdide ortak biçimde 
karşı koyma ve ortak güvenlik alanı oluşturma yolu 
izleyebilmektedir. Bunun sonucunda söz konusu 
ülkeler, ortak tehdide karşı ortak savunma durumu 
ve refleksi geliştirmektedir. 

Terörizmle mücadele konusu, bu iş birliği kate-
gorilerinin her ikisine de örneklik teşkil edebilecek 
bir niteliğe sahiptir. Terörizmle mücadelede ülkeler 
arası iş birliği bu iki kategoride yer alan faktörler 
ile doğrudan ilişkilidir. Bunun ötesinde, terörizmle 
mücadelede ülkeler arası iş birliğinde, söz konusu 
kategorilerin iç içe geçtiğini söylemek de mümkün-
dür. Bu noktada, terörizmle mücadele alanında iş 
birliği gerçekleştirecek olan iki veya daha fazla ülke-
nin hem ortak çıkar hem de ortak tehdit algılama-
larına sahip olması gerekliliği kendisini göstermek-
tedir. Terörizmle mücadelede, ülkelerin bir tanesi 
veya bir kısmı, ilgili terör örgütünü çıkarlarına ve 
güvenliğine yönelik temel bir tehdit olarak algılar-
ken diğer ülke veya ülkelerin, bu terör örgütünü 
kendi çıkarlarına ulaşma aracı ve ikincil veya üçün-
cül düzey tehdit olarak algıladığı durumlarda, iş bir-
liği imkânı ortadan kalkmaktadır (Micklous, 1989). 

Terörizmle mücadelede iş birliği imkânını orta-
dan kaldıran ortak algı yoksunluğu, doğal bir sonuç 
olarak farklı tanım ve yaklaşım tiplerini ortaya çıkar-
maktadır. Terörizmle mücadelede ülkeler arası tanım 
ve yaklaşım farklılıkları iki farklı şekilde kendisini 
gösterebilmektedir. Bunlardan ilki bir ülkenin, bir 
silahlı örgütü, terör örgütü olarak tanımlamaması ve 
bu örgüte yönelik destek yaklaşımı benimsemesidir 
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(Boylan, 2015). İkincisi ise bir ülkenin, bir silahlı 
örgütü, terör örgütü olarak tanımlaması ancak bu 
örgüte yönelik olarak olumlu, destekleyici veya nötr 
bir yaklaşım göstermesidir (Boylan, 2015). Bu ikinci 
kategoride ülkelerin, terör örgütlerine karşı destekle-
yici bir yaklaşımda bulunmaları bilinçli bir tercihken 
nötr tutum sergilemeleri terörizmle mücadele adına 
yetersizliklerden kaynaklanabilmektedir. Fakat ni-
hai olarak bu iki ana durum, “dış destekli terörizm” 
ve “dış politika aracı olarak terörizm” olgularının da 
temellerini oluşturmaktadır (Berkowitz, 2018). Zira 
ülkeler arasında, terörizme yönelik tanım-yaklaşım 
veya salt yaklaşım farklılıkları, ülkelerin terör örgütle-
riyle araçsal aktörler olarak ilişkiye geçmesine yol aç-
maktadır. Bu durum, terörizmle mücadelede ülkeler 
arası iş birliği potansiyelini verili biçimde (a priori) 
ortadan kaldırmaktadır.

Terörizmle mücadelede ülkeler arası iş birliği, 
ortak algı ve yaklaşım zemini üzerinde yükselen ek 
koşullara da gereksinim duymaktadır. Bu ek koşul-
lar, terörizmle mücadelede iş birliği gerçekleştirecek 

olan ülkelerin terörizmle mücadele stratejilerindeki 
uyum ve buna bağlı olarak gelişen kurumlar arası iş 
birlikleridir. Terörizmle mücadele stratejisinde, bü-
tünsel bir konsept benimseyen; askerî güçler, polis 
ve istihbarat güçlerinin eş güdüm içinde hareket et-
tiği, ülke içinde ve sınır ötesinde benzer mücadele 
konseptini uygulayan ve ulusal güvenlik temelli bir 
perspektife sahip olan ülkeler arasında iş birliğinin 
başarı olasılığı son derece yüksektir. Bu ülkelerin 
ilgili kurumlarının sahip oldukları tecrübelerin 
aynı seviyede olması da bu başarı potansiyelini 
artırmaktadır.

Buna karşın, terörizmle mücadelede iş birliği 
aktörü konumunda bulunan ülkelerin; tek bir ku-
rumun hegemonyası çerçevesinde bir konsept be-
nimsemesi, terörizmin ayaklanma, karşı-devrimci-
lik gibi diğer siyasal şiddet tipleri ile özdeşleştirilen 
bir anlayışa sahip olması ve ulusal güvenlik yerine 
rejim güvenliğinin ön plana çıkarılması bu bağlam-
da iş birliğinin başarısını güçleştirmektedir. Buna ek 
olarak kurumsal tecrübe düzeylerindeki farklılıklar 

Kurumlar Arası İș Birliği

Terörle Mücadele Stratejilerinde Uyum

Terör Örgütüne Yönelik 
Ortak Algı ve Yaklașım

Şekil 1:Terörizmle Mücadelede Ülkeler Arası İş Birliğinin Koşulları
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da başarısızlık potansiyeline etki eden ek bir faktör 
niteliğindedir.

2. İran’ın PKK Algısı, Yaklaşımı ve 
İşlevsel Boyutu

İran’ın PKK’ya ilişkin algısı ve yaklaşımının ana 
kodları, İslam Devrimi sonrasında İran’ın farklı dev-
let dışı silahlı aktörlerle kurduğu ilişki paradigması 
çerçevesine dayanmaktadır. İslam Devrimi son-
rasında İran açısından bölgedeki farklı devlet dışı 
silahlı aktörlerle kurulan ilişkiler, İran tarafından 
izlenen bölgesel politikanın önemli bir bileşeni ol-
muştur. Bu durum, iki ana hedef ve motivasyon çer-
çevesinde şekillenmiş ve İran ile devlet dışı silahlı 
aktörler ilişkisi, bu unsurlar doğrultusunda şekillen-
miştir. Söz konusu hedef ve motivasyonları bölgesel 
nüfuz ve devrim ihracı ile bölgesel rekabet olarak 
sınıflandırmak mümkündür.

Buna göre İran ilk olarak İslam Devrimi sonra-
sında, ideolojik bir hedef olarak benimsediği devrim 
ihracı ve bununla ilişkili biçimde sahip olduğu böl-
gesel nüfuz arayışı doğrultusunda bölgedeki devlet 

dışı silahlı aktörlerle ilişki geliştirmeye başlamıştır. 
Bu ilişki biçiminin en somut örnekleri Lübnan’da, 
Filistin’de ve Irak’taki silahlı gruplarla kurulan ağlar-
dır. İran, 1980’li yılların başından itibaren, ideolo-
jik olarak kendisine bağlı olan bu grupları, mali ve 
askerî açılardan destekleyerek hem bölgede hem de 
bu grupların faaliyet gösterdikleri diğer bölgelerde 
nüfuz kazanma ve İslam Devrimi’ne bağlı aktörle-
ri güçlendirme yolunu izlemiştir (Özcan, 1999, s. 
227). Söz konusu grupların İran ile ideolojik bağ-
lamda kurdukları ilişki, İran ve devlet dışı silahlı ak-
törler arasındaki ilişkilerin ilk motivasyonel katego-
risinin ayırt edici özelliğidir.

Bölgesel nüfuz arayışı ve devrim ihracı motivas-
yonun ötesinde İran’ın, devlet dışı silahlı aktörlerle 
ilişkilerine yön veren ikinci motivasyon kategorisi 
ise bölgesel rekabettir. Bu çerçevede İran, ideolojik 
olarak kendisine müzahir olup olmadığına bakıl-
maksızın, farklı devlet dışı silahlı aktörlerle ilişki 
kurmaktadır. Bu ilişki tipinin en önemli örneği ise 
İran’ın PKK ile kurduğu ilişkidir. İran’ın PKK algısı 
öncelikle Türkiye ile bölgesel rekabet denkleminde 

Bölgesel Nüfuz ve 
Devrim İhracı

Bölgesel 
Rekabet

Lübnan, Filistin, Irak, 
Azerbaycan

Hizbullah, Hamas, Bedir 
Örgütü, Azerbaycan 

Huseynçiler Grubu vb.

Türkiye, Azerbaycan, 
Irak, IKBY

PKK

Şekil 2: İran ve Orta Doğu’daki Devlet Dışı Silahlı Aktörler Arasındaki İlişkilerde Motivasyonlar ve Örnekler
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araçsal bir aktör görünümündedir (Özcan, 1999, s. 
225). İki aktör arasında ideolojik bir ilişki bulunma-
masına rağmen bölgesel rekabet çerçevesinde prag-
matik bir etkileşim söz konusudur. Bu bağlamda 
PKK, İran açısından, Türkiye ile yaşanabilecek ikili 
ilişki krizlerinde ve Türkiye’nin bölgedeki rolünün 
ve etkinliğinin arttığı süreçlerde Türkiye’ye karşı is-
tikrarsızlaştırıcı ve caydırıcı bir unsur niteliğindedir 
(Darkamazi, 2020a).

İran ve PKK arasında kurulan ilişkinin genel ka-
rakteri; söz konusu bölgesel denklem ve bu denk-
lemde İran ve PKK’nın aldığı konum doğrultusun-
da şekillenmiştir. 1980’li yılların ilk yarısında iki 
aktör arasında kurulmaya başlanan ilişkilerin kodla-
rı bu dönemde şekillenmeye başlarken 1990’lı yıl-
larda bu kodlar, kristalize hâle gelmiş ve 2000’li yıl-
larda ise profesyonel ve stratejik bir nitelik almaya 
başlamıştır. Söz konusu kodları şu şekilde sıralamak 
mümkündür:

•	 Türkiye’yi sınırlandırmak ve bölgesel denk-
lemde zayıflatmak.

•	 Bölgede özellikle PKK içindeki bölgeselci ve 
İran yanlısı kanadın etkisi ile ABD etkinliği-
ni sınırlandırmak.

•	 Irak hattında; Arap milliyetçiliği, Türkiye, 
KDP/IKBY etkisinin zayıflatılması (Ali, 
2017).

•	 Güney Kafkasya’da Azerbaycan’a karşı 
Ermenistan’a destek sunmak.

Bu unsurların her biri hem İran hem de PKK 
açısından pragmatik ilişki niteliğini ortaya koymak-
la birlikte aynı zamanda İran’ın, PKK yaklaşımını da 
açıklamaktadır. Bu yaklaşım, İran açısından PKK’yı, 
Irak’tan Azerbaycan’a kadar geniş bir alanda bir dış 
politika aracı olarak konumlandırmaktadır. Buna 
göre PKK, bölgesel rekabette Türkiye’ye karşı 

caydırıcı bir güç olarak kullanılmasının ötesinde, 
Irak’ta Arap milliyetçiliği, KDP ve Türkiye’nin et-
kinliğinin azaltılması için bir aktör; bir diğer bölge-
sel rakip olan Azerbaycan için ise özellikle Karabağ 
bölgesine yönelik militan sevkleri ile yine bir caydı-
rıcılık unsuru olarak görülmektedir. 

Bununla birlikte İran, PKK’yı, iç güvenlik 
bağlamında ikincil düzeyde bir tehdit olarak al-
gılamaktadır. İran açısından Halkın Mücahitleri 
Örgütü, Ceyşü’l-Adl ve İKDP, terörizm konusun-
da birincil tehdit olarak algılanan örgütlerdir. Bu 
noktada PKK’nın İran kolu olan PJAK ise istisnai 
bir yere sahiptir. Kuruluş yılları ve kuruluş aşama-
sı, PKK’nın örgütsel kırılma ve dönüşüm sürecine 
denk düşen PJAK, İran-PKK-ABD/İsrail denkle-
minin en önemli unsurlarından bir tanesi olmuştur. 
2003-2004 yıllarında, örgüt içinde ABD yanlıları ve 
bölgeselciler/İran yanlıları arasında yaşanan ihtilaf-
lar, PJAK’ın kuruluşuna da etki etmiş ABD yanlısı 
fraksiyonların etkinliği, PJAK yönetimine ve kadro-
larına da yansımıştır. Bu durum, 2004-2010 yılları 
arasında İran’a karşı ABD-PJAK iş birliğini güçlü bir 
biçimde ortaya çıkarmış İran ve PKK içerisindeki 
İran yanlısı kanadı tedbire sevk etmiştir. Bu bağlam-
da PKK içinde İran yanlısı kanadın, 2010 yılından 
itibaren etkinliğini artırmaya başlaması, İran-PKK-
PJAK denkleminin güncellenmesini sağlamıştır.

Bu süreçle birlikte İran açısından PKK, PJAK’ın 
organik olarak bağlı olduğu yapı olması sebebiyle 
belirleyici bir aktör niteliğine sahip olmaya başla-
mıştır. Bu açıdan İran, PKK aracılığıyla PJAK’ı pa-
sif bir konuma sevk etme olanağına sahip olmaya 
başlamıştır. İran ve PKK arasındaki ilişkinin olum-
lu seyretmesi; PKK’nın doğrudan İran’ı hedef al-
mama stratejisine devam etmesi ve İran’ın PKK’ya 
karşı hoşgörülü ve destekleyici yönde ortaya koy-
duğu tavır; PJAK’ın daha hareketsiz bir konuma 
geçmesini sağlayabilmiştir (Alaca, 2015). Bu sü-
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reçte, PJAK’ın yönetici kadrolarında yaşanan deği-
şim ve PKK içindeki İran yanlısı kanadın bu deği-
şim sürecinde oynadığı rol de belirleyici olmuştur 
(Darkamazi, 2020b).

İran açısından PKK’nın PJAK bağlamında iç 
güvenlik çerçevesinde sağladığı bu avantaj, örgüt-
ler arası kontrollü gerilim yönteminin de en önemli 
unsurlarındandır. Bu yöntem, İran’daki Kürt ayrı-
lıkçılığına yönelik bir stratejinin parçası olarak be-
lirmektedir (Alaca, 2015). İran’da Kürt ayrılıkçılığı 
çerçevesinde İKDP başta olmak üzere; Komele, 

KDP-İ, PJAK ve PAK gibi birçok farklı örgüt ve 
fraksiyonlar faaliyet göstermektedir. Bu örgütlerin, 
İran’da Kürt hareketi içerisinde yakalamış oldukları 
prestij ve güç, İran’ı bu noktada farklı bir stratejiye 
yönlendirmektedir. İran özellikle söz konusu ayrı-
lıkçı örgütler arasında en ciddi güce ve etkinliğe sa-
hip olan İKDP’nin dengelenmesi amacıyla örgütsel 
rekabet ortamının oluşumuna destek vermektedir. 
Bu durum ise PJAK’ın İKDP karşısında varlığını 
sürdürmesine bağlı olarak gelişmektedir. Sosyolojik 
olarak İran’da geleneksel Sünni Kürt milliyetçiliği-

PKK, ulusal güvenliğe ve siyasi birliğe 
yönelik ikincil tehdit,

1

PJAK'ı kontrol edebilecek olan yapı, 2

Dış politika aracı,3

Irak'ta ABD, Türkiye, KDP ve Arap 
milliyetçiliğine karşı iş birliği aktörü,

4

Azerbaycan-Ermenistan hattında 
caydırıcılık aracı,

5

Ülke içinde İKDP'yi dengeleyebilecek bir 
aktör olan PJAK'ın bağlı olduğu yapı.

6

 İran; örgüte yönelik ikincil düzey tehdit, 
tali örgütlenme ve mücadele alanı (PJAK),

1

Bölgesel denklemde Türkiye'ye karşı iş 
birliği gerçekleştirebilecek bir aktör, 

2

Irak'ta KDP/IKBY ve Türkiye'nin 
etkinliğine karşı iş birliği aktörü.

3

İRAN PKK

Şekil 3: İran ve PKK’nın Karşılıklı Algılamaları
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nin temsilcisi olarak kabul edilen İKDP’nin gücüne 
karşılık etnik milliyetçiliğe dayanan ve PKK ideolo-
jisini esas alan PJAK’ın bu alanda varlık gösterme-
si, İKDP’yi hem prestij anlamında hem de sahada 
sınırlandırmaktadır. Bu durum İran’ın, İKDP’nin 
etkinliğine karşı PJAK’ın özellikle ideolojik faali-
yetlerine kontrollü biçimde alan açmasını ve bu 
yolla İKDP başta olmak üzere diğer etnik ayrılıkçı 
Kürt örgütleri dengeleme stratejisi uygulamasını 
sağlamaktadır. 

Bunun yanında PKK, İran için önemli bir anlatı 
ve propaganda aracı niteliğindedir. PKK aracılığıyla 
İran özellikle uluslararası kamuoyunda “Kürt soru-
nu” olgusunu yalnızca Türkiye’ye mal eden bir algı 
oluşturmaya çalışmakta ve Türkiye ile Kürt sorunu 
olgusunu özdeşleştirmektedir. Tahran bu yolla, en 
önemli sosyo-politik sorunlarından bir tanesi olan 
ve Türkiye’de gözlemlenmediği kadar güçlü bir 
etkiye sahip olmuş olan (Mahabad Cumhuriyeti, 
1980’li yıllarda İKDP’nin alan kontrolü uygulama-
sı vb.) İran’ın Kürt sorununu gölgeleyebilmektedir. 
Bunun sonucunda İran’daki Kürt sorunu, uluslarara-
sı kamuoyu nezdinden geri planda kalırken bu olgu, 

Türkiye’ye has ve Türkiye ile özdeş bir unsur olarak 
sunulmaktadır. Bununla paralel olarak Türkiye’nin, 
PKK’ya yönelik operasyonlarının uluslararası alan-
da “Kürtlere saldırı” biçiminde sunulması süreçle-
rinde de İran aktif bir rol üstlenmektedir. Bu duru-
mun en somut ve en güncel örnekleri Türkiye’nin, 
Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde PYD/YPG’ye ve 
PKK’ya karşı gerçekleştirdiği harekâtlar sürecinde 
İran’ın sergilediği sert karşıt tavırlarda ve açıklama-
larda gözlemlenmiştir. Bu süreçlerde İran menşeli 
resmî açıklamalar ve yayın organlarının söylemiyle 

Osmanlıcılık
Yayılmacılık

Türkiye-DEAŞ İş Birliği
İşgalcilik 

Kürtlere Yönelik 
Düşmanlık

Tablo 1: PJAK ve İKDP

PKK/PJAK İKDP

İdeoloji Marxist-Leninist Sosyal Demokrasi, Geleneksel Milliyetçilik

Hedef Demokratik Konfederalizm Kürdistan’a Özerklik, İran’a Federasyon
Eylem Tipi Silahlı Saldırı Silahlı Saldırı

Aktif Olduğu 
Bölgeler Merivan, Maku, Serdeşt, Senendec, Hoy Urmiye, Serdeşt, Merivan, Osvaniye, 

Piranşehr
Silahlı Kanat ve 
İlişkili Gruplar

Doğu Kürdistan Savunma Güçleri 
(YRK), Kadın Savunma Güçleri (HPJ)

İKDP Peşmergeleri, Zagros Özgürlük 
Şahinleri (İltisaklı)

İmaj ve Nitelik
İran etnik ayrılıkçı Kürt hareketinde 

alternatif güç. PKK aracılığıyla kontrol 
edilebilecek olan bir yapı.

İran Kürt hareketinin öncüsü, etkin militan 
kadrosu, örgütsel birikim ve tecrübe. Kontrol 

edilebilirliği sınırlı bir yapı.

Şekil 4: İran ve PKK Arasında Ortak Algıyı Yansıtan 
Türkiye Karşıtı Ortak Söylem ve Argümanlar
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PKK’dan gelen açıklamalarda kullanılan söylem ve 
argümanların paralelliği de dikkat çekicidir. 

Son olarak İran’ın, PKK’yı bir propaganda ara-
cı olarak değerlendirdiği bir diğer bağlam ise Türk 
kamuoyuna yönelik “ortak düşman” algısıdır. İran 
özellikle Türkiye’nin desteğine ihtiyaç duyduğu, 
ABD veya İsrail ile geriliminin tırmandığı ya da 
PJAK’ın eylemlerinde artış gerçekleştiği dönem-
lerde; Türk kamuoyuna “PKK’ya Karşı Türkiye-
İran Ortaklığı” ve “Ortak Düşman PKK/PJAK” 
mesajlarını yöneltmektedir. İran, bu tip mesajlarla 
ve uyguladığı kamu diplomasisi stratejisi ile Türk 

kamuoyunun desteğini kazanma ve PKK ile mev-
cut yakın ilişkilerini geri planda bırakma amaçlarını 
taşımaktadır. 

3. Ortak Mücadelenin İmkânı

İran’ın PKK’ya ilişkin söz konusu algı ve yakla-
şımı, Türkiye ve İran arasında PKK’ya karşı bir iş 
birliği imkânının potansiyelini de ortaya koymak-
tadır. İlk bölümde açıklanan terörizmle mücadele-
de ülkeler arası iş birliğinin koşulları çerçevesinde 
değerlendirildiğinde bu imkânın temelden yoksun 
olduğu görülebilmektedir. Türkiye ve İran arasında 
PKK’ya karşı bir ortaklık ve iş birliği imkânına dair 

Türkiye 
içerisinde 

istikrarsızlık 
yaratma aracı

Irak'ta ABD, 
Türkiye, KDP/IKBY 

ve Arap 
milliyetçiliğine 
karşı iş birliği 

aktörü

PJAK üzerinden 
İKDP'yi 

dengeleyebilecek 
güç

Türkiye'ye karşı 
uluslararası alanda 

olumsuz imaj 
oluşturma aracı

Türkiye'yi bölgesel 
denklemde 

sınırlandırma 
aracı

Türkiye           
kamuoyunda "ortak 

düşman/ortak 
mücadele" algısı 
doğrultusunda 

kamu diplomasisi 
unsuru

Şekil 5: PKK’nın İran Açısından İşlevleri



İran Perspektifinden PKK: Yaklaşım ve Ortak Mücadele İmkânı

12

değerlendirmenin ilk ölçütü, iki ülkenin PKK’ya 
yönelik yaklaşımı ve algılamalarıdır. Herhangi iki 
ülkenin, bir terör örgütüne karşı ortak bir mücadele 
sergileyebilmesi adına ön koşul, söz konusu ülke-
lerin terör örgütüne yönelik ortak bir yaklaşıma ve 
algılamaya sahip olmalarıdır. Bu çerçeve Türkiye-
İran-PKK tablosuna uygulandığında ciddi bir yak-
laşım ve algı farklılığı kendisini göstermektedir. Bu 
bağlamda değerlendirildiğinde, iki ülkenin, PKK’ya 
ilişkin olarak yalnızca ortak tanım noktasında para-
lellik gösterdiği görülmektedir. Buna karşın Türkiye 
açısından PKK, ulusal güvenliğe yönelik temel bir 
tehdit konumundayken İran için ikincil düzey bir 
tehdit konumundadır. Bununla birlikte PKK, İran 
için pragmatik bir müttefik yaklaşımının da temel 
unsurudur. 

Türkiye ve İran arasında terörizmle mücadele 
bağlamında gerçekleştirilebilecek olan bir iş birliği, 
strateji farklılıkları sebebiyle de güçlü bir zemin bu-
lamamaktadır. Türkiye’nin, tüm kurumları ile koor-
dineli biçimde, ülke içinde “sürekli mücadele”, ülke 
dışında ise “tehdidi sınır ötesinde karşılama” kon-
septleri doğrultusunda sürdürdüğü terörizmle mü-
cadele stratejisine karşın İran daha farklı bir anlayışa 
sahiptir. İran’ın terörizmle mücadele stratejisine ba-
kıldığında DMO’nun, hegemonik bir aktör olarak 
öne çıktığı ve terörizmle mücadelenin; ayaklanma 
bastırma veya karşı-devrim hareketini bastırma ola-
rak algılandığı görülebilmektedir. Bu bağlamda iki 

ülkenin terörizmle mücadele stratejileri arasındaki 
derin farklılık da iş birliği imkânını sınırlayan ikin-
ci temel faktördür. Son olarak terörizmle mücadele 
stratejilerindeki farklılığa bağlı olarak kurumlar ara-
sı iş birliği imkânının da mevcut olmadığını söyle-
mek mümkündür. 

İran ve Türkiye arasında PKK’ya karşı ortak 
mücadele imkânının sınırlılığına odaklanıldığında, 
İran açısından PKK’nın ifade ettiği stratejik değeri 
de göz ardı etmemek gerekmektedir. İran’ın PKK’ya 
karşı açık ve etkin bir biçimde Türkiye’nin yanın-
da yer alması hâlinde 1) PKK, PJAK üzerinden 
İran’ı hedef alarak sıkıştırma yoluna gidebilecek, 
2) PKK’nın darbe almasıyla birlikte PJAK üzerin-
deki denetim ve kontrolü kaybolabilecek ve bunun 
sonucunda PJAK, İran’a karşı ABD başta olmak 
üzere diğer ülkelerin İran’a yönelik vekalet savaşı-
nın aktörü hâline gelebilecektir. Bu durum ise İran 
açısından son derece büyük bir olumsuzluk ortaya 
çıkarabilecektir. 

Diğer yandan İran’ın PKK’yı zayıflatabilecek 
herhangi bir operasyonun içinde yer alması, İran’ın 
iç güvenlik bağlamında uyguladığı stratejinin de 
zafiyete uğramasına yol açacaktır. Zira PKK’nın za-
yıflamasıyla birlikte PJAK, bu süreçten etkilenebi-
lecek ve bu durum, İKDP’nin bölgede yeniden daha 
fazla etkinlik kazanmasına veya PJAK üzerindeki, 
PKK etkisinin sınırlanmasıyla birlikte İKDP-PJAK 

Tablo 2: Türkiye ve İran’ın PKK’ya Karşı Ortak Mücadele Koşulları Açısından Karşılaştırılması
TÜRKİYE İRAN

Ortak Tanım √ PKK terör örgütüdür. PKK terör örgütüdür.

Ortak Algı ve 
Yaklaşım × PKK, ulusal güvenlik sorunudur. PKK ikincil düzey tehdittir. PKK, bölgesel 

denklemde pragmatik müttefiktir.

Terörle Mücadele 
Stratejilerinde 

Uyum
×

Bütünsel mücadele, kurumlar arası 
iş birliği, tehdidi sınır ötesinde 
karşılama konsepti.

DMO endeksli, ayaklanma ve karşı-
devrim hareketi bastırma konsepti, sınır 
ötesi mücadele konseptinden yoksun.

Kurumlar Arası İş 
Birliği × - -
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rekabetinin yoğunlaşmasına ve silahlı eylemlerin 
artmasına neden olabilecektir. İran açısından ise 
bu durum çok ciddi bir tehdide işaret etmektedir. 
İran, tarihsel açıdan ve örgütsel kapasite açısından 
kendisine yönelik en şiddetli ayrılıkçı tehdit olarak 
gördüğü İKDP yerine, PKK aracılığıyla denetim al-
tına alınabilecek olan PJAK’ın sahada varlık göster-
mesini bir stratejik tercih olarak benimsemektedir

Türkiye ve İran’ın PKK’ya karşı bir iş birliği geliş-
tirme potansiyeli bu koşullar ve nedenlerden dolayı 
son derece güç bir olasılıktır. Bu noktada Türkiye, iş 
birliğinin gerekliliğini her fırsatta savunan ve İran’ı 
bu iş birliğine sevk etmek adına çaba gösteren ülke 
konumundayken İran’ın PKK’ya yönelik algı ve ta-
nımlaması, PKK’yı Türkiye’ye karşı bir dış politika 

ve propaganda aracı olarak kullanabilme imkânı 
ve son olarak İran’daki Kürt ayrılıkçı hareketleri-
ni dengeleyebilme ve denetleyebilme aracı olarak 
görmesi; bu iş birliği imkânının zeminini büyük 
oranda ortadan kaldırmaktadır. Bununla birlikte 
İran’ın, Türkiye ile olası bir terör mücadele iş bir-
liğinin teknik düzeyde de zayıf bir görünüm ortaya 
koyacağı da bir gerçekliktir. Zira İran’ın, Türkiye’nin 
sahip olduğu terörle mücadele birikimi ve tecrübe-
sine sahip olmaması dolayısıyla bu anlamda da bir 
koordinasyon ve hareket birliği sorunu kendisini 
gösterecektir. Bu sebeplerin yarattığı tablo, Türkiye 
ve İran’ın PKK’ya karşı bir iş birliği geliştirmesinin 
güçlüğünü açıkça göstermektedir.
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“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”
“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 

2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”
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