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[Bu yazının İngilizce orijinal versiyonu Al Sharq Forum’un web sayfasında mevcuttur]

Özet: Her ne kadar yabancı savaşçılar, çok eskilere uzanan bir
olgu olsa da Suriye’de savaşın patlak vermesiyle bir kez daha öne
çıkmışlardır. Çatışma alanları, militan gruplara katılarak sivillere
karşı uygulanan şiddetin dozajını daha da arttıran binlerce yabancı
gönüllüyü içine çekmiştir. IŞİD’in yükselişi, uluslararası kamuoyunun
ulus-aşırı Şii veya Solcu isyanı görmezden gelerek esas itibarıyla Sünni
radikalizme odaklanmasına yol açmıştır. Bu çalışma, Suriye’deki
YPG’li yabancı savaşçılar olgusunu ve konunun mevcut dinamiklerini
incelemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda elinizdeki çalışma,
savaşçıların yolculuğunu üç aşama ile açıklıyor. Gönüllülerin Suriye’ye
gitmeye niyetlendiği hareketlenme aşaması, YPG karşısındaki rol ve
sorumluluklarını açıklayan temas aşaması ve üçüncü aşama olarak da
evlerine dönüşleri ile daha sonra benimsedikleri yeni rollerdir.
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Giriş
Suriye’de devam eden çatışmalar dünya genelinde aşırılık yanlısı
bireyleri harekete geçirerek on binlerce ulus-aşırı militanı savaşa
katılmaya sevk etti. IŞİD1 ve İran destekli yabancı Şii milisler2 Suriye
ve Irak’a gelen yabancı savaşçıların büyük çoğunluğunu saflarına
dâhil etmeyi başardı ama diğer yüzlercesi de çatışmadaki başka
bir ulus-aşırı aktör olan Kürdistan İşçi Partisi’ne (PKK) katıldı. 1978
yılında Türkiye’de kurulan PKK geleneksel olarak neredeyse yalnızca
etnik bakımdan Kürtleri cezbediyordu. Kuruluşunun ardından grup
sadece Türkiye’den değil aynı zamanda Suriye, İran ve Irak’tan da
Kürtleri bünyesine dâhil etmeye başladı. Örgütün Irak’ın Kandil
dağlarındaki merkezinde bulunan militanlarının yaklaşık %20’sinin
Suriyeli olduğu tahmin ediliyor.3 Dahası, PKK’nın kuruluşundan
sonraki on yıllarda binlerce Suriyeli Kürt, örgütün saflarında
savaşırken yaşamını yitirmiştir.4 Bunun üzerine, zaman geçtikçe
örgüt Avrupa’daki diğer sol, komünist parti ve hareketlerin desteğini
almayı başardı ama yabancı gönüllüleri Türkiye’deki fiili savaşa dâhil
etmede yalnızca görece sınırlı bir başarı sağladı.
2012’de PKK’nın Suriye uzantısı Halk Savunma Birlikleri (YPG)
rejim güçlerinin Kuzey Suriye ve Afrin’den çekilmesinin ardından
büyük bir toprak şeridinin kontrolünü ele geçirdi. YPG’nin İslamcı
radikallerle çatışmaya başlaması uzun sürmedi ve ilk karşılaşmaları
Aralık 2012 sonunda Nusra Cephesi’yle yapılan kanlı çatışmalardan
sonra gerçekleşti. Ancak YPG saflarını takviye etmeye gelen
yabancılar olgusunu tetikleyen şey, örgütün Eylül 2014’te Kobani
Savaşı sırasında IŞİD’e karşı neredeyse yenilmesi oldu. PKK’nın
önceki çabalarına kıyasla YPG’li yabancı savaşçı sayısındaki artışın
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temel sebebi düşmanlarının vahşetidir ancak bu yükselişin diğer
önemli nedeni de uluslararası medyada ve iç siyasette YPG’nin
yüceltilmesidir. Dolayısıyla Demokratik Birlik Partisi (PYD) için
gönüllü olma durumu yalnızca zararsız değil aynı zamanda bir
cesaret ve kahramanlık örneği olarak algılandı.
PKK/YPG bünyesindeki yabancı savaşçılar olgusu şimdiye kadar
Türkiye için başlıca bir kaygı nedeni oldu. Öncelikle PKK, 40 yıl önce
kurulmasından bu yana Türkiye’de pek çok saldırı gerçekleştirmiş bir
militan örgüttür. İkincisi, YPG saflarına katılan yabancı gönüllülerin
çoğunluğu Türk vatandaşlarından oluşmaktadır. Yine de Batılı
devletler de teyakkuz halinde olmalıdır. Batılı ülkelerin sol tandanslı
savaşçıların oluşturduğu tehdit karşısındaki tepki düzeyi bu zamana
kadar çok düşük olmuştur.5 Bu olguya gösterdikleri ilgisizliğin
diplomatik sonuçlarına ek olarak ülkelerine geri dönenlerin kendi
memleketlerinde şiddet eylemlerine bulaşmayacaklarına veya PKK
ağlarına yeniden entegre olmayacaklarına dair herhangi bir emare
yoktur.
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından Batı Avrupa
genelinde düzinelerce radikal komünist ve anarşist örgüt ortaya çıktı
ve kıdemli devlet yetkilileri ve sivillere karşı kanlı saldırılar düzenledi.
Avrupalı devletlerin bu tehdidi kademeli olarak bertaraf edip kısır
şiddet döngülerine son vermesi ise neredeyse otuz yıl sürdü. Yakın
zamanda milliyetçiliğin ve bu bireylerin algısına göre faşizmin
PKK’nın önceki çabalarına kıyasla YPG’li yabancı savaşçı
sayısındaki artışın temel sebebi düşmanlarının vahşetidir
ancak bu yükselişin diğer önemli nedeni de uluslararası
medyada ve iç siyasette YPG’nin yüceltilmesidir. Dolayısıyla
PYD için gönüllü olma durumu yalnızca zararsız değil aynı
zamanda bir cesaret ve kahramanlık örneği olarak algılandı
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yükselişi eski iblisleri kolaylıkla uyandırabilir. 2017’de Amerika
Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Charlottesville şehrinde kendilerini
ANTIFA olarak tanımlayan bir grup karşı protestocu, “Sağı Birleştir”
mitingi sırasında beyaz milliyetçilerle kanlı bir çatışmaya girdi.
Aynı grubun YPG saflarında savaşmaları için Suriye’ye gönüllüler
gönderdiği de biliniyor. Bunun yanında grup ABD’de mevcut siyasi
sisteme ve özellikle Donald Trump’a karşı sert duruşuyla nam
salmıştır. Bunlara ek olarak grup, daha önce Washington’da6 gösteri
düzenleyerek otobüs duraklarını yağmalamış ve polisle çatışmaya
girmişti.
Bu çalışma Suriye’deki solcu ulus-aşırı isyancı olgusunu incelemeye
çalışacaktır. Bu doğrultuda çalışma, yabancı savaşçıları çatışmanın
dışındaki bir ülkenin vatandaşı olup ulusal bir ordunun mensubu
olmayan gönüllüler olarak tanımlamaktadır. Makale ayrıca bu
olguyu hareketlenme aşamasıyla başlayan, sonra temas aşaması ve
ardından ilgili bireylerin kendi ülkelerine dönüşüyle devam eden
aşamalı bir yolculuk olarak görmektedir. Böylece çalışma, yabancı
savaşçıların çatışma sırasındaki motivasyon, rol ve katkıları ile
örgütlenme ve aidiyetlerinin bir analizini sunup, bu olguyla nasıl
ilgilenilmesi gerektiği ile ilgili bir dizi öneriyle sona ermektedir.
Yabancı Savaşçılar Olgusu
Sıklıkla evlerinden uzaktaki çatışmalarda cihatçı silahlı gruplarla
birlikte savaşan Müslümanlarla bağdaştırılan ulus-aşırı isyan ve
militanlık çok daha eski bir küresel olgudur. Milli veya tek etnik/
dini gruptan oluşan orduların görece yakın zaman öncesine kadar
kuruluşuna dek yabancı savaşçı veya paralı asker tutma uygulaması
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imparatorluk ve sömürgeci güçler arasında yaygındı. Fransız
Yabancı Lejyonu bu geleneğin yaşayan bir tanığıdır. Bu olgunun
günümüzdeki tezahürleri de Müslüman ülkeler dünyasının ötesine
uzanıyor. Mesela Katolik savaşçılar İspanya İç Savaşı’nda Franco’nun
yanında Komünizmle savaşmak için gönüllü olurken, milliyetçi
Sırplar da Hırvatistan’da 1991-1992 arasında savaştı. Benzer şekilde
Amerikalı Yahudiler de 1948 savaşında İsrail ordusuna katılırken
bireyler küresel çaptaki, örneğin Latin Amerika, İspanya, Vietnam
ve diğer yerlerdeki Komünist devrimlerde gönüllü oldu.
Günümüzde yabancı savaşçılar çoğunlukla asimetrik çatışmalarda
yer alan devlet-dışı silahlı aktörlere katılıyor. Bunun temel nedeni
devlet-dışı aktörlerin uluslararası norm ve yasaların dışında faaliyet
gösteren sosyo-politik kuruluşlar olması iken diğer bir nedeni de
yoldaşları gözündeki algılanan değerleridir. Yine de yabancıları
kullanmak her zaman avantaj sağlamamaktadır: Çünkü birçok
durumda bunlar katıldıkları gruplar için siyasal yükümlülük veya
güvenlik sorumluluğu hâline geliyor. Müslüman ülkelerdeki isyanlar
örneğinde yabancı mücahitlerin gelişi şimdilerde radikalizmle
eş anlamlı görülüyor ve çoğu zaman karşı saftakilerin isyancılar
ve topluluklarına karşı orantısız güç kullanma bahanesi olarak
kullanılıyor. Dahası Batılı, entelektüel, yetenekli eğitmen ve eleman
çeken gibi bir tür sermaye olarak görülen yabancı savaşçıların
korunması yüksek bir fiyata da mal olup böylece bu grupların
çevikliğini düşürüyor. Bu yüzden yabancı gönüllülerin savaş alanı
dışındaki katkısını ve oynadıkları diğer rolleri değerlendirmek büyük
Günümüzde yabancı savaşçılar çoğunlukla asimetrik çatışmalarda
yer alan devlet-dışı silahlı aktörlere katılıyor. Bunun temel nedeni
devlet-dışı aktörlerin uluslararası norm ve yasaların dışında
faaliyet gösteren sosyo-politik kuruluşlar olması iken diğer bir
nedeni de yoldaşları gözündeki algılanan değerleridir
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önem arz ediyor. Gerilla savaşlarında sınırlı savaş deneyimine
sahip veya deneyimsiz kişiler genellikle insani yardım, propaganda
büroları, siyasi örgütler ve hastaneler üzerinden destekleyici
rolleri yerine getirmekle yükümlü tutulur. Eski muharip veya
asker oldukları zamanlarda bile genellikle yerli savaşçıları eğitip
donatmaları istenerek bilgilerini7 ve teknik becerilerini daha geniş
ölçekte örgüte aktarma yeteneklerine daha yüksek değer atfedilir.
Bireylerin ulus-aşırı ayaklanmalara katılmasının birçok kişisel ve
özel nedeni vardır ama uğruna savaştıkları davayla özdeşleşme
durumu farklı profiller arasındaki ortak payda olarak görünüyor.
Müslüman yabancı savaşçılar örneğinde İslami davalar için
gösterdikleri militanlık, dünya görüşlerinin ve modern devlet
sınırlarını aşan daha geniş kimlik bilinçlerinin bir yansımasıdır.
Benzer şekilde Komünizm ve anarşizm de sınırlara ve daha geniş
anlamda uluslararası düzene meydan okuyan ulus-aşırı kimlikleri
benimser. Benzer eğilimler Hristiyanlığın tehdit altında görüldüğü
yerlerdeki çatışmalarda gönüllü olan Hristiyan savaşçılar arasında
da gözlemleniyor. İspanya İç Savaşı’nda komünist ve anarşistler
üyelerini geniş ulus-aşırı tabanlarını savunmak için örgütlediler.
Fransız Hristiyan ve Komünist aktivistler ve hatta Alman, İtalyan,
İrlandalı ve Portekizliler çatışmanın iki tarafında savaşacak
gönüllüler göndermiştir.
Ulus-aşırı isyanlar olgusunu çalışırken “yakın” ve “uzak” yabancı
savaşçılar arasında kritik bir ayrım yapılmalıdır. Yakın yabancı
gönüllüler ideoloji ve davayla özdeşleşmenin ötesinde yerli
Bireylerin ulus-aşırı ayaklanmalara katılmasının birçok kişisel ve
özel nedeni vardır ama uğruna savaştıkları davayla özdeşleşme
durumu farklı profiller arasındaki ortak payda olarak görünüyor
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isyancılarla etnisite ve dil gibi ek ortak bağlara sahip bireylerdir.
İkinci temasın derinliği, katılım hacimleri ve asimilasyon dereceleri
“uzaklardaki” muadillerininkinden çok daha yüksektir. Etnisitenin
çatışmanın merkezinde olduğu çatışmalarda yabancı gönüllüleri
toplayanlar topluluğa yönelik alternatif görev ve yükümlülük duygusu
yaratma girişimi olarak kimlikleri daha belirgin kılmak için manipüle
etme eğilimindedir. Bu tarz örneklerde uzaktaki çatışmaları ulusaşırı kimliğe bir tehdit olarak sunmak yaygın bir pratiktir. Dolayısıyla
eleman toplama mesajları da topluluğun varlığını koruma amaçlı
savunmacı eylemlerin gerekliliğini vurgulama eğiliminde olur.
Günün sonunda yabancı savaşçıların belirli bir çatışmaya dâhil
olması savaş sahnesine ulaşma imkânları ve savaş sonrası kendi
ülkelerinde veya mevcut varış noktalarındaki fırsat ihtimallerine
oldukça bağlıdır. Hâkim devlet ile komşularının sınırları üzerinde
sıkı denetim sağladığı çatışmalarda savaşçıların savaş alanına sızması
aşırı zor ve tehlikeli hâle gelirken denetimin olmadığı durumlarda
çatışmaya katılan yabancı savaşçı akınında artış görmek son derece
doğaldır. Daha da ilginç olanı, ideolojik saiklerle hareket eden birden
çok çatışmada gönüllü olma imkânı olan bireyler için belirli bir
alana erişimin diğerlerinden kolay olması çoğu zaman nihai menzili
şekillendirir. Mesela bu durum, Türkiye ve İran’dan ziyade Suriye
ve Irak’ta gönüllü olan PKK militanları örneğinde görülüyor. Benzer
şekilde yabancı savaşçıların gerekçeleri arasında katılımlarının
sonuçları da yer alıyor. Topluluklarının veya ulusal yasalarının
katılımlarını kutladığı veya bu tür faaliyetlere daha müsamahalı
olduğu durumlarda çabalarının maliyeti aksi durumlarınkinden
Yabancı savaşçıların belirli bir çatışmaya dâhil olması savaş
sahnesine ulaşma imkânları ve savaş sonrası kendi ülkelerinde veya
mevcut varış noktalarındaki fırsat ihtimallerine oldukça bağlıdır
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önemli ölçüde düşüktür. İspanya İç Savaşı sırasında Andre Malraux,
hükümetinin tarafsızlığına rağmen Franco’yu desteklemek için
100’den fazla Fransız pilotu topladı. Fransa’ya dönebilmesi ve
hatta Fransız ordusunda görev alabilmesi onu ve diğerlerini
müdahalelerinde ısrarcı olmaya teşvik etti.
Suriye çatışmasındaki ulus-aşırı militanlık bu olgunun farklı
tezahürleri için zengin bir vaka çalışmasıdır. Irak Şam İslam Devleti
(IŞİD), Nusra Cephesi ve sayısız başka devlet-dışı silahlı aktör içindeki
radikal İslamcı sayısındaki artışa ek olarak YPG ve müttefikleri de
binlerce yabancı savaşçıyı saflarına kabul etti. YPG/PYD davasına
katılan gönüllülerden bazıları ideolojik saiklere sahipken diğerleri
halkın IŞİD tehdidinden korunmasını amaçlıyor; bir kısmı Batılı
iken bir kısmı da Türkiye, İran ve Irak’tan gelmiştir. Gruba katkıları
da çok çeşitlidir; bazıları medya desteği8 bazıları da eğitim ve tıbbi
yardım rollerini üstlenmektedir. Çalışmanın sonraki kısımları,
YPG içerisindeki yabancı savaşçılar olgusunun tezahürlerinin
ayrıntılarına girecektir.
Hareketlenme Aşaması
YPG’ye katılan yabancı savaşçıların büyük çoğunluğu komşu
ülkelerden gelen Kürtlerdir ama şaşırtıcı bir şekilde Birleşik Krallık,
Fransa, İtalya, Yunanistan, Kanada, Avustralya ve ABD’den bazı Batılı
gönüllüler de katılmıştır. İddialara göre örgütün saflarında yaklaşık
800 yabancı savaşçı bulunuyor.9 Ancak gerçekte bu sayı çok daha
yüksek olabilir çünkü gruba katılan Türkiye ve Iraklı militanların
sayısı hakkında net bir veri yoktur. Savaşçıların profilleri de
farklılık göstermektedir: Bazısı intikam veya heyecan arayan savaş
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deneyimine sahip eski muharipler iken diğerleri kendisini davaya
adamış sıradan bireylerdir. Hareketlenme aşamasını çalışmak
yabancı savaşçıların profil, motivasyon ve katılım taktiklerini daha
iyi değerlendirmemize olanak sağlıyor.
Motivasyon
Suriye’de ulus-aşırı Müslüman isyancıların artmasıyla, yabancı
gönüllüleri YPG’ye katılma motivasyonunu tetikleyen net bir olaylar
dizisi yaşanmıştır. Bunlar arasında en önemli olay Kobani Savaşı’dır
çünkü grubun IŞİD ile kanlı karşılaşmasındaki sorunların zirvesini
temsil etmektedir. IŞİD vahşetinin dehşet verici görüntüleri ve
PYD’nin Suriye-Türkiye sınırındaki bu küçük kentin düşüşünü
engellemek için yaptığı uluslararası müdahale çağrıları dünya
genelinde sempati uyandırmış ve sonuç olarak Uluslararası
Koalisyon’u cihatçı saldırısının üstesinden gelmek için YPG’ye
yardım etmeye itmiştir. Ürdünlü pilotun IŞİD tarafından canlı canlı
yakılması10 ve IŞİD’in Sincar yakınlarındaki operasyonları sırasında
binlerce Ezidi ve Hristiyanın uğradığı zulümler gibi gönüllülerin
katılımını hızlandıran olaylar yabancıların sıkça atıf yaptığı olaylar
olmuştur.11 Bu kişilerle yapılan mülakatların analizi tekrar eden
aşağıdaki altı ayrı motivasyonu ortaya çıkardı:
1. IŞİD’le Mücadele
Suriye ve Irak’ta yıldırım gibi yayılmaları boyunca IŞİD iki ana hedefe
ulaşmak ümidiyle sosyal ve yeni medyayı propagandalarını yaymak
için kasıtlı olarak kullandı. Birinci hedef düşmanlarını dehşete
Suriye’de ulus-aşırı Müslüman isyancıların artmasıyla,
yabancı gönüllüleri YPG’ye katılma motivasyonunu
tetikleyen net bir olaylar dizisi yaşanmıştır. Bunlar arasında
en önemli olay Kobani Savaşı’dır çünkü grubun IŞİD ile kanlı
karşılaşmasındaki sorunların zirvesini temsil etmektedir
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düşürmek, ikincisi ise katılımcıları saflarına çekmekti. Suriye ve
Irak’ta büyük toprak parçalarını ele geçirdikten sonra IŞİD hilafet
ilan etti ve örgütün kontrolü altındaki bölgeler dünya genelindeki
cihatçılar için bir cazibe merkezi hâline geldi. Çelişkili bir biçimde
örgütün taktikleri aynı zamanda düşmanları arasında da derin
nefret duyguları uyandırdı. Paris, Londra ve Brüksel’deki saldırıları
bu duyguları şiddetlendirerek örgütün tehdidini Ortadoğu’nun
ötesinde Avrupa ve ABD’ye taşıdı. Böylece Suriye ve Irak, IŞİD’le
mücadele etmek ve onlardan intikam almak isteyen bireyler için
doğal bir savaş alanı hâline geldi. Levant Bölgesi sadece onlarla
savaşma fırsatı sunmadı aynı zamanda burası cihatçıların görünür
ve somut bir hedef olduğu birkaç bölgeden birisiydi.
IŞİD’le mücadele eski, kıdemli askerlerin sık sık dile getirdiği bir
motivasyondur. Reuters’a verdiği bir mülakatta Ohiolu eski ABD Hava
Kuvvetleri subayı Brian Wilson,12 Suriye’ye IŞİD ile mücadele amacıyla
Kürt savaşçılara katılmaya geldiğini söylüyor.13 Diğer eski askerler
için, onları bölgeye dönmeye sevk eden yarım kalmış bir görev
duygusuydu. Bununla beraber yabancı savaşçılar motivasyonlarını
tartışırken ortak bir görev duygusu ortaya çıkıyor. Örneğin Avustralya
uyruklu Reece Harding “masum kadın ve çocukların IŞİD tarafından
tecavüz ve katliama maruz kalmasına artık seyirci kalamadığı için14”
gönüllü olmuş.
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Görsel 1: Michael Enright
Bir diğer örnek de en büyük pişmanlığı 11 Eylül sonrası Afganistan’da
El-Kaide’ye karşı savaşmamak olan Britanyalı aktör Michael
Enright’tır.15 Birçokları için Suriye’de IŞİD’e karşı yapılan savaşa
katılmak “İslami köktencilikle” savaşma fırsatıydı.
2. Sol Cennetin Peşinde Olmak
YPG’de gönüllü olan yabancı savaşçıların büyük bir kesiminin
ideolojik saiklere sahip bireyler olması şaşırtıcı değildir.16 İdeolojik
eğilimler örnekten örneğe göre değişiyor; kimi anarşist iken
diğerleri Marksist-Leninist veya Stalinist’tir17 ama genel olarak solcu
eğilimlere sahiplerdir ve en nihayetinde PKK’nin sembolik lideri
Abdullah Öcalan tarafından savunulan “Demokratik Konfederalizm”
fikrini tamamen veya en azından kısmen benimsemektedirler.
Bu durum, Suriye’de öldürülen Alman YPG savaşçısı Kevin Jochim
(nam-ı diğer Dilsoz Bahar) için de geçerliydi. Ronahi TV tarafından
yayımlanan bir videoda Jochim, gruba katılma motivasyonunu
aktarırken Marksizm-Leninizm’in geçen 150 yılda başarısız olduğunu,
Demokratik Konfederalizm’in kendisine yeni bir umut verdiğini
YPG’de gönüllü olan yabancı savaşçıların büyük bir kesiminin ideolojik
saiklere sahip bireyler olması şaşırtıcı değildir. İdeolojik eğilimler
örnekten örneğe göre değişiyor; kimi anarşist iken diğerleri MarksistLeninist veya Stalinist’tir ama genel olarak solcu eğilimlere sahiplerdir
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belirtiyor.18 Daha sonra “Rojava Devrimi Öcalan’ın teorilerini
uygulamak için hayatta bir kere karşılaşılacak bir fırsat sunmuştur.”
diye ekliyor. Bu gönüllü tipi genellikle savaşa en çok adananlar
oluyor. Fikirleri ortak bir ulus-aşırı kimliği pekiştirip YPG’ye entegre
olmalarını kolaylaştırıyor.

Görsel 2: Alina Sanchez
Birçokları için Suriye’ye gelmek fikirlerini eyleme dökmek için bir
fırsattır. Katı bir siyasi düzenle karşı karşıya oldukları ülkelerinin
aksine Suriye’de her şey sil baştan inşa edilecekti. YPG kontrolündeki
bölgeler YPG’li yabancı savaşçılar için bir “rüya ülke” hâline geldi. PYD
otoritesi altında verilen Kürt özerklik mücadelesi, bir Solcu Eldorado
kurmak için mükemmel bir ortamı temsil ediyor. Bu durum Kandil’e
ilk kez 2011’de “hasretini çektiği büyük bir özgürlük ve demokrasi
tutkusuyla sosyalist yoldaşlarıyla tanışmak için19” gelen Arjantinli tıp
öğrencisi Alina Sanchez için geçerliydi.
Dağlarda belirsiz bir süre geçirdikten sonra Sanchez ülkesine
dönerek parti ve hareketin uluslararası bir temsilcisi olarak PKK’nın
mesajını yaymaya başladı. Sanchez 2015’te bu kez Suriye’ye gelerek
bir sağlık çalışanı olarak Kadın Koruma Birlikleri’ne (YPJ) katıldı. Bir
otomobil kazasında ölene kadar gruba sadık kaldı.20
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Görsel 3: Mario Nunes
İdeolojik saikleri olan bireyler davalarına içten bağlıdır. Ölene kadar
davalarını izlerler. Bu durumun çarpıcı bir örneği Mario Nunes’tir.
YPG’nin Portekizli savaşçısı Mario Nunes’in, IŞİD’in eline düşmemek
için intihar ettiğine inanılıyor.21 Lorenzo Orsetti (nam-ı diğer Tekoşer
Piling) ideolojik saikleri olan yabancı savaşçıların bir diğer örneğidir.
YPG Basın Bürosu tarafından yayımlanan bir videoda22 savaş
hakkındaki kararlılığı açıkça görülüyor. YPG’nin İtalyan anarşist
savaşçısı Deyrizor’da IŞİD’den geriye kalanların kuşatıldığı küçük bir
kasaba olan Bağuz’daki savaşa katıldı ve Mart 2019’da IŞİD’in kurduğu
bir pusuda öldü.23
3. Kürt Davasını Desteklemek
YPG’de gönüllü olan bazı yabancı savaşçılar Kürt davasına verdikleri
desteği savaşa katılmalarının temel motivasyonlarından biri
olarak ifade etti. Kürtler dünya genelinde devletsiz en büyük halk
topluluğudur. PKK’nın Türkiye karşısındaki uzun süreli isyanı birçok
kişi tarafından bir özerklik ve hatta bağımsızlık mücadelesi olarak
algılandı ve hâlen algılanıyor, tıpkı Barzani’nin Irak’ta merkezi
Bağdat hükümetiyle varılan federal anlaşmaya rağmen mücadelesi
gibi. Bu savaşçılar için Kürtlerin özgürlük mücadelesine katılmak,
uğruna ölmeye değer bir görev ve davadır.
14
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YPG’de gönüllü olan bazı yabancı savaşçılar Kürt davasına verdikleri desteği
savaşa katılmalarının temel motivasyonlarından biri olarak ifade etti

Görsel 4: Konstandinos Erik Scurfield
Bu durum eylem sırasında öldürüldüğü söylenen ilk Britanyalı olan
eski Kraliyet Donanması mensubu Konstandinos Erik Scurfield
için geçerlidir. Annesine gönderdiği bir mesajda Kürtlerle olan
dayanışmasını ifade ederek “Kürtler ölüyor ve hükümetleri hiçbir
şey yapmıyor.24” diyor. Bu tip savaşçılar için ideoloji gönüllü
oldukları grubu seçmede belirleyici bir faktör değildir. İşe yarar ve
hoş karşılandıklarını hissettikleri sürece Peşmerge güçlerine veya
YPG’ye katılabilirlerdi. Peşmerge’ye kıyasla YPG hangi yabancıyı
kabul edecekleri konusunda seçici değildir. Sıklıkla önce Peşmerge
için gönüllü olan savaşçıların buradan ayrılıp YPG’ye katıldığı
görülmüştür. Bu durum özellikle Kasım 2015’te bir operasyon
sırasında öldürülen 32 yaşındaki eski Kanadalı asker John Robert
Gallagher için geçerliydi.25
4. Aksiyon Arayışı
YPG’ye katılan bazı bireyler, Kürtlerin zor durumu veya grubun
ideolojisinden çok daha az motive olmuştu. Bunlar esasen
heyecan peşindeydi. Bu durum Suriye’ye gitmeden önce ailesinin
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YPG’ye katılan bazı bireyler,
Kürtlerin zor durumu veya
grubun ideolojisinden çok daha
az motive olmuştu. Bunlar
esasen heyecan peşindeydi

restoranında çalışan Alman-Iraklı bir
Kürt olan Giano için söz konusudur.
Karim Franceschi’ye verdiği bir
mülakatta Giano26, kendisini YPG’de
gönüllü olmadan önce Filistin, Rusya, Afrika ve Belarus’ta savaşmış
bir “tatil gerillası” olarak tanımlıyor. Franceschi’ye göre Giano,
adrenalin için her şeyi yapabilecek birisidir. Örneğin savaş sırasında
Giano sırf eğlence için rastgele ateş açmıştır.

Görsel 5: Patrick Maxwell (Sağdaki)
Başkaları ise daha karanlık düşünce ve motivasyonlarla hareket
ediyor. Onlara göre kendilerini Suriye’ye getiren birini öldürmenin
verdiği saf heyecandır. Bu motivasyon özellikle Austin, Texaslı
YPG mensubu Patrick Maxwell tarafından dile getirilmiştir. New
York Times’a göre Maxwell bir röportajda ABD Donanması’na
yeniden katılamamasının hayal kırıklığını belirtmiştir. İçinde hâlâ
bir savaşçı bulunduğunu ve YPG’ye katılmanın kendisine savaşma
ve öldürebildiği kadar kötü adam öldürmesinin yanına kalması
imkânı verecekse “bu iyi bir şey olur.27” diye eklemiştir. Dahası bu
insanlardan bazıları ‘yoldaşları28’ tarafından bile akli dengesi yerinde
olmayan veya ‘psikopat’ kişiler olarak görülmüştür.
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5. Kendini Gerçekleştirme
İster şöhret, kefaret29, statü isterse kimlik arayışı olsun birçok savaşçı
kişisel ideal ve hedeflerine ulaşmak için katılım göstermektedir. Bu
tip gönüllüler için fantezilerini gerçekleştirmelerine izin verildiği
sürece diğer tüm hususlar ikincil önemdedir. Bu durum kimin için
savaştığını umursamadığını dile getiren Evgeny Semenov için söz
konusudur. Peşmerge veya Esed Rejimi için de savaşabileceğini
söyleyip ilkesel olarak insanlara inancının olmadığını, sadece
umursadığı şeyleri savunduğunu eklemektedir.30
6. Hristiyanlığı Korumak
Kürtlerin büyük çoğunluğu Sünni Müslümandır ama Süryani, Ermeni
ve Ortodoks Hristiyanlarla birlikte uzun süre görece barış içinde
yaşamışlardır. IŞİD, Kuzey Irak ve Suriye’ye saldırdığında Hristiyan
toplulukları sistematik bir şekilde hedef alarak onlara zulmetmiştir.
Peşmerge ilk başlarda kapsayıcı bir söylem benimseyerek her
inançtan insanı savunma sorumluluk ve görevini üstlendi ve hatta
IŞİD’le mücadele için Hristiyanları da saflarına dâhil etti.31 Bununla
birlikte YPG’nin yerli Hristiyanlarla ilgili yaklaşımının daha etkili
olduğu ortaya çıktı. Örgüt onları sadece gönüllü olarak kabul
etmekle kalmadı aynı zamanda kendi silahlı birliklerini kurmalarına
izin vererek onları eğitip donattı ve çeşitli yönetim yapılarına dâhil
etti. Bu strateji sadece daha çok Hristiyanı onların safına çekmedi
aynı zamanda kendilerinden olanları korumaya ant içmiş dindar
Hristiyan yabancı savaşçıları32 da cezbetti. Bu durum Suriye’de IŞİD
ile savaşan bir Hristiyan milis grubunu kumanda eden İsviçreli eski
asker Hanna Johannes Cosar için söz konusuydu.
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Görsel 6: Hanna Johannes Cosar
Haaretz’e verdiği bir röportajda “Hristiyanlar olarak sadece IŞİD’e karşı
savaşmıyoruz, bizden nefret eden bir devletle savaşıyoruz.33” demiştir.
Cosar, ülkesine döndükten sonra İsviçre’nin tarafsızlığını ihlal ettiği
için 500 Frank para cezasına çarptırılmıştır.34 Bir diğer çarpıcı örnek
de Amerikalı Keith Broomfield’dır. Keith, Massachusetts’teki Twin
City Baptist Church üyesiydi.35 Kilisenin papazına göre Broomfield
adanmış bir Hristiyandı36 ve Rabbine hizmet etmek istedi. Dahası
papaz, Christian Post’taki bir röportajda Broomfield’ın Suriye’de
yürürken İncil’ini açık tuttuğunu ifade ediyor.37 Bununla birlikte
YPG’ye Hristiyan inançları nedeniyle katılan bazı savaşçılar daha
sonra örgütün solcu ideolojisi nedeniyle gruptan ayrıldı. Bu konuda
önemli bir örnek Alan Duncan adlı Britanyalı YPG gönüllüsüdür.
Duncan örgütün solcu duruşu nedeniyle YPG’den ayrılmıştır.38
Eleman Toplama
YPG farklı üye toplama yöntemleri kullansa da üye çekmek için
PKK’nın Avrupa ve Ortadoğu’daki geniş militan ağına dayanıyor.
Bunun yanında, YPG’nin mesajlarını yayacağı Ronahi TV39, Stêrk TV40,
ve birçok web sitesi gibi kendi medya organları vardır. Avrupa’da,
özellikle de Almanya41 ve Birleşik Krallık’ta42 örgüt, toplantı, gösteri,
cenaze töreni ve protestolar düzenlemek için PKK militanlarının
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YPG farklı üye toplama yöntemleri kullansa da üye çekmek için
PKK’nın Avrupa ve Ortadoğu’daki geniş militan ağına dayanıyor.
Bunun yanında, YPG’nin mesajlarını yayacağı Ronahi TV , Stêrk
TV ve birçok web sitesi gibi kendi medya organları vardır

desteğinden yararlanıyor. Bu etkinlikler tabanlarını genişletip yeni
üye kazanmanın düzenli ortamlarıdır. Grup ayrıca, Türkiye’deki
Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) gibi diğer solcu örgütlerin
dayanışmasından da faydalanıyor. Bu örgütler YPG’ye üye kazanma
ve lojistik konularında da yardımcı olmuştur. Dahası YPG sosyal
medyada da çok etkilidir. Örgütün “The Lions of Rojava43,” “YPG
International44” veya “Save Kobani45” gibi tamamen Batılılara hitap
etme ve en istekli olanları saflarına katılmaya ikna etmeye adanmış
Facebook sayfaları vardır. Örgüt ayrıca, yabancı savaşçılarla yapılan,
hayatlarını ve Öcalan’ın öğretilerini anlatıp yoldaşlarını kendilerine
katılmaya teşvik ettikleri röportajları46 da yayımlıyor.
İlk temasın ardından gönüllülerin cephe hatlarına ulaşması görece
kolaydır. Suriye’deki son menzillerine varmak için kullandıkları
iki ana güzergâh vardır. Bazıları önce YPG ile temasa geçtikleri
Türkiye’ye gidip ardından yasa dışı yollarla sınırı geçip Suriye’ye
ulaşarak IŞİD savaşçılarıyla aynı güzergâhı takip edecektir ki bu,
Karim Franceschi’nin “Kobanê’de Bir İtalyan Savaşçı Heval Marcello.47”
adıyla Türkçeye çevrilen ünlü kitabında anlattığı yoldur.
Türk yetkililer düzenli olarak bu kaçak güzergâhlara baskın yapıyor,
bu yüzden de gönüllüler genellikle alternatif bir yol olarak Suriyeli
Kürt savaşçılara katılmanın kolay olduğu Erbil veya Süleymaniye’ye
uçuyor. Bu güzergâh, Ocak 2017’de The Tower’a verilen bir röportajda
Robert Amos tarafından anlatılıyor.48
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Görsel 7: Robert Amos (Sağdaki)
Katılım Aşaması
Bu aşama, gönüllülerin çatışma bölgesine nasıl dâhil olduğu,
eğitimleri, operasyonlardaki rolleri ve çatışma aygıtı içerisindeki
bağlılıklarını içeriyor. Bir diğer önemli soru da savaş üzerindeki
etkileri hakkındadır. Bölgeye vardıktan sonra gönüllüler genellikle
askeri ve ideolojik eğitim için kamplara alınıyor. Birkaç hafta sonra,
YPG içerisinde farklı birimlere49 veya bağlı diğer silahlı gruplara
katılıyorlar. Bu aşama sırasında yabancılar yerel kültüre asimile
olmaya teşvik ediliyor. Mesela kendilerine Bahoz, Sipan, Amed
Givara, Marcello, Demhat veya Bagok gibi yeni kod adlar50 veriliyor.
Bunun yanında Kürt militanların terminolojisine daha çok aşina
olup sık sık “şervan” (savaşçı), “heval” (yoldaş) veya “şehîd” (şehit)
gibi terimleri kullanıyorlar. Kalmaya devam ettikçe zaman içinde
ideolojik bir değişimden de geçiyorlar. Yabancı savaşçılar Öcalan’ı
sosyalizmin günümüzdeki devrimci temsilcisi olarak benimsiyor.
Elbette birçoğu için Rojava, yeni sosyalist devrimin yayılacağı
patlama noktası oluyor. Savaşçılara göre “Rojava Devrimi” sadece
Rojava halklarının değil aksine tüm insanlığın bir kazanımıdır.51
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Bölgeye vardıktan sonra gönüllüler genellikle askeri ve ideolojik
eğitim için kamplara alınıyor. Birkaç hafta sonra, YPG içerisinde
farklı birimlere veya bağlı diğer silahlı gruplara katılıyorlar

Savaş deneyimi olan yabancı savaşçılar genellikle şehir savaşı ve
bomba yapımı gibi gerilla savaşı konularında gönüllüleri eğitmede
kullanılıyor. Bunlar ayrıca sonraki yabancı savaşçı dalgalarının
alımında da hayati rol oynayıp amaç ve yoldaşlık arayan gönüllüleri
cezbetmede bağlantı görevi görüyor. Geçmiş deneyimlerine
dayanarak bu gönüllü toplayıcılar yüksek sayıda gönüllü çekmeyi
başarabilmiştir. Bir diğer hayati rol ise yapım birimlerini yönetme,
açıklama ve videoları yayımlamadan bunları İngilizce ve diğer dillere
tercüme etmeye ve hatta hükümetler dâhil Batılı izleyicilere hitap
eden videolarda görünmeye kadar medya malzemesi üretimine52
katılmalarıdır.
Yine de yabancı gönüllüler her zaman sermaye olmuyor: Bunların
korunması maliyetlidir ve hatalarına yönelik yerlilerin müsamahası
genellikle diğer savaşçılardan düşüktür. Dahası Batılı gönüllüler
aynı zamanda kaçırma veya YPG’nin uluslararası güçlerle irtibatını
kanıtlama açısından IŞİD için değerli hedeflerdir. Buna rağmen
bazıları hâlâ ön saflarda savaşmaya isteklidir. Sonraki bölüm
Kuzeydoğu Suriye’de faaliyet gösterip, en çok öne çıkan yabancı
savaşçı örgütlerinin ayrıntılı bir sunumudur.
Yabancı Silahlı Gruplar
Bazı ulus-aşırı gönüllüler doğrudan YPG’ye katılıyor ama çoğunluğu
sonunda kendi gruplarını kuruyor. Bu gruplar örgütlenme pratikleri,
tarih anlayışları ve dahil oldukları bileşenler bakımından bazı kısmi
farklılıklar taşıyor. Grupların bazıları yeni kurulmuşken diğerlerinin
geldikleri ülkelerdeki militan gruplarla örgütsel bağları bulunuyor.
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Bir kısmı etnik çeşitliliğe sahiptir ki bunlar Batılıların tercih ettikleri
gruplar oluyor; bir kısmı da çoğunlukla Kürt veya Türklerden
oluşuyor. Yine de isim, ideoloji veya etnisitelerinden bağımsız olarak
tüm bunlar YPG’nin emirlerine uyuyor.
Enternasyonalist Özgürlük Taburu (IFB) YPG ile birlikte
savaşan geçici militanlar için şemsiye örgüt görevi görüyor

Enternasyonalist Özgürlük Taburu53 (IFB) YPG ile birlikte savaşan
geçici militanlar için şemsiye örgüt görevi görüyor. Örgüt Haziran
2015’te kurulmuş olup “International Revolutionary People’s Guerrilla
Forces” ve “The Queer Insurrection and Liberation Army ” gibi geçici
siyasi gruplara ek olarak “Devrimci Komünarlar Partisi54”, “MarksistLeninist Komünist Partisi” ve “Birleşik Özgürlük Güçleri55” gibi Türk
gruplar ile “Reconstrucción Comunista56” (İspanyol), “Επαναστατικός
Σύνδεσμος Διεθνιστικής Αλληλεγγύης (Enternasyonalist Dayanışma
için Devrimci Birlik)” (Yunan), “ Brigade Henri Krasucki” (Fransız), ve
“Bob Crow Brigade” (Britanyalı/İrlandalı) gibi Avrupalı milislerden
oluşuyor. Örgüt, adını İspanya İç Savaşı’nda Franco’ya57 karşı savaşmış
olan Komünist tugay olan “Uluslararası Tabur’dan” ilhamla almıştır.
Örgüt temelde 2016’da Menbiç saldırısına, 2017’de Rakka ve ayrıca
2018’de baş gösteren Afrin’deki çatışmalarda yer aldı. IFB iki kısma
ayrılabilir; birincisi Batılı grupları ikincisi ise Türk solcu grupları
kapsıyor.
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A. Batılı Gruplar

Bob Crow Tugayı
Bob Crow Tugayı (BCB) 2015 yılı içerisinde kurulan Britanyalı/İrlandalı
bir gruptur. 2014’te hayatını kaybeden eski Demiryolu Denizcilik
ve Taşımacılık Sendikası (RMT) Genel Sekreteri Bob Crow’un adını
taşıyor. Gruba Crow’un adının verilmesi Crow’un yaklaşık seksen yıl
önce İspanya’da savaşan Uluslararası Tabur’a olan hayranlığından
ileri geliyor. Grup Ekim 2016’da Britanya İşçi Partisi siyasetçilerinden
Owen Smith’e onun IŞİD’le pazarlık yapılması önerisini eleştiren bir
mektup yazdıktan sonra medyanın ilgisini çekti. Mektup, Crow’un
“Savaşırsan her zaman kazanamazsın ama savaşmazsan hep
kaybedersin” şeklindeki meşhur sözünü alıntılayarak imzalanmıştı.
Grup Komünist58 ve anti-kapitalist59 bir ideoloji benimsiyor ve
üyelerinin çoğunun daha önce savaş deneyimi yoktu. Savaş alanına
katıldıklarına dair net bir kanıt yok ancak Birleşik Krallık veya
İrlanda’daki iç siyaset hakkında fikirlerini beyan ederek düzenli
bir şekilde basının ilgisini çekiyorlar. Örneğin grup 2016’da RMT
saldırılarıyla dayanışma gösterdi; ayrıca İrlanda Anayasası’nın 8.
Değişikliğinin ilgasına olan desteklerini de dile getirdiler.
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Henri Krasucki Tugayı
“BCB” gibi Henri Krasucki Tugayı (BHK) da 2015’te kurulmuş ve Fransız
sendikacı ve komünist siyasetçi Henri Krasucki’nin adını almıştı.
Grup çoğunlukla hiçbir savaş deneyimi olmayan Fransız bireylerden
oluşuyor. Yine “BCB” gibi bu grup da Fransız kamuoyunda militan
bir grup olan “Zone à Défendre” (ZAD)60 ile dayanışma mesajı
göndererek yerel yetkililerin Pays de la Loir ilinde bir havaalanı inşa
etme kararını protesto ettikten sonra tanınmaya başladı. Grup ayrıca
şirketin 2.900 kişiyi işten atma kararından sonra yargılanan CGT
sendikası ve Air France işçilerine desteklerini iletti. Grubun savaş
alanına katkısı da bilinmiyor ve SDG’nin IŞİD karşısındaki zaferinden
sonra Menbiç’teki karargâhları gibi görünen resimler61 paylaşmak
dışında savaşa katıldıklarına dair net bir kanıt da yok. Ancak BHK
Suriye’ye tıbbi ekipman ve ilaç gönderilmesi için çeşitli kampanyalar
da başlatmıştır. Solcu Fransız web sitesi “Secours Rouge” üzerinden
yayımlanan bir kampanya sırasında çarşaflı bir kadın grubun varlık
nedenini açıkladığı 14 dakikalık bir video yayımladı. Amaçlarının
“bölgedeki topluluklar arasında dayanışmacı ve katılımcı bir topluluk
inşa etmek ve kadınları IŞİD baskısından kurtarmak” olduğunu
ifade etmesi kayda değerdir. Aynı videoda kadın, Rojava’ya “Türkiye
ve Mesud Barzani tarafından dayatılan kuşatma” olarak gördüğü
durumu kınıyor.62
Uluslararası Antifaşist Tabur
Asıl Anti Faşist (ANTIFA) hareketi ilk kez 1932’de Almanya’da
Hitler’e karşı komünist mücadeleye öncülük etmek için
kurulmuştu. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından
grup temelde Doğu Almanya’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
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ANTIFA, Avrupa ve ABD genelinde küçük bir militan
ve aktivist gruplar şebekesidir. Her ne kadar sayıları
az da olsa üyeleri sosyal medya ve internette etkindir

Birliği’nin (SSCB) dikkatli gözetimi altında varlığını sürdürdü.63 Bu
militan grup geçmişte olduğu gibi hâlâ sıklıkla anarşistler, demokratik
komünistler, liberaller ve yurtsever milliyetçilerle birlikte anılıyor.64
Bu günlerde ANTIFA, Avrupa ve ABD genelinde küçük bir militan ve
aktivist gruplar şebekesidir. Her ne kadar sayıları az da olsa üyeleri
sosyal medya ve internette etkindir. Grup yakın zamanda, 8 Ağustos
2017’de aşırı sağcı beyaz üstünlüğünü savunanların yükselişini
protesto etmek amacıyla Virginia’daki gösterilere katılmasının
ardından medyanın ilgi alanına girmiştir. ANTIFA aktivistleri
şiddet eylemlerinde bulundu ve beyaz üstünlüğünü savunanlara
saldırmakla itham edildi.65 2 Nisan 2017’de ANTIFA, Suriye’de
“International Revolutionary People’s Guerrilla Forces (IRPGF)/
Enternasyonal Devrimci Halk Gerilla Güçleri’nin” kurulduğunu ilan
etti. IRPGF’ye göre amaçları Rojava’daki halk devrimini savunmak66
ve anarşizmi yaymaktır. Diğer Batılı gruplar gibi savaş alanına
katıldıklarına dair kesin bir kanıt yoktur. IRPGF çoğunlukla medya
gösterilerinde ve dünya genelindeki anarşist militan gruplara destek
ve onlarla dayanışma mesajları üzerinden görülüyor.
B. Türk Solcu Gruplar
Enternasyonalist Özgürlük Taburu’nun ikinci kısmı Türk Solcu
hareket ve partilerden oluşuyor. Birçok solcu grup YPG’ye destek
mesajları yayımladı ve bu grupların bazı üyeleri PKK ve PYD’nin
“şehit listelerine” konuldu. Kayda geçen ilk ölüm vakası MLKP üyesi
Suphi Nejat Ağırnaslı’nın 4 Ekim 2014’teki ölümüydü ki bu da YPG
ile oldukça erken bir dönemde temas kurulduğunu gösteriyor.
Batılıların çoğunluk olduğu militan grupların aksine Türk milislerin
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savaş alanına katkıları kayda değer orandadır ve üyelerinin adları
düzenli olarak PYD’nin operasyonda öldürülenler listelerinde yer
almaktadır. Bu gözlem “yakın” yabancı savaşçıların yerel isyancı
gruplara daha hızlı eklemlenebildiği tezini doğrulamaktadır. Üstelik
gönüllü sayıları da Batılılarınkinden daha fazladır. Bu gözlem de
etnisitenin bireylerin ulus-aşırı isyanlara katılmaları üzerindeki
etkisini doğruluyor çünkü bu grupların üyelerinin çoğunluğu etnik
bakımdan Kürtlerden oluşuyor.
Genel anlamda Suriye’deki savaşa YPG’nin yanında katılan Türk (etnik
olarak Kürt ve Türk) solcular iki gruba ayrılıyor; birincisi Halkların
Birleşik Devrim Hareketi ikincisi ise Birleşik Özgürlük Güçleri’dir.
Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH)

Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) Komünist MarksistLeninistlerle, Maoistlerin birliğidir. Birlik çoğunlukla Kürt ve Türk
Alevilerinden oluşuyor. Kuruluşu 12 Mart 2016’da PKK’nin karargâhı
Kandil Dağlarında ilan edilmiştir. Kuruluş ilanları sırasında PKK
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Yürütme Komitesi üyesi Duran Kalkan “birliğin faşist ve milliyetçileri
yeneceğini” ifade etmiştir. Aynı açıklamada Kalkan, “Türk devletini;
yenilmesi için muhalefetin birliğine ihtiyaç duyulan milliyetçi
ve emperyalist kötü bir devlet” olarak tanımladı. Elbette grup
geleneksel Kürt topluluklarının ötesinde daha geniş bir kitleye hitap
etmeye çalışıyor. Birçok açıklamada HBDH; Alevi, demokrat, seküler,
işçi, yoksul ve tüm muhalif güçleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve müttefiklerine karşı mücadelelerinde67 birleşmeye
çağırmıştır. Grup çoğunlukla “Rojava Devrimi’nin” Türkiye’nin
saldırısı altında olduğunu iddia ettiği Suriye’de faaliyet gösteriyor
ama Türkiye içindeki askeri hedeflere de saldırılar gerçekleştirmiştir.
Örneğin HBDH 2017’de Trabzon’da Türk askerlerine yapılan ve 4
kişinin ölümüne 11 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırıyı
üstlenmiştir.68
Marksist-Leninist Komünist Partisi (MLKP)
Marksist-Leninist Komünist Partisi (MLKP) 10 Eylül 1994’te birçok
Türk ve Kürt Marksist grubun birleşmesi ile kuruldu. Parti,
Türkiye’de sivil ve memurlara karşı “terör” eylemlerinde bulunduğu
gerekçesiyle yasaklı durumdadır. Örgüt özellikle başta düzenli
olarak yıllık parti toplantılarını düzenlediği Almanya olmak üzere
Avrupa ülkelerindeki Türk diasporası arasında etkindir.69 MLKP
aynı zamanda Suriye’deki çatışmalara katılan ilk yabancı gruplar
arasındaydı. Üyeleri 2013 gibi erken bir tarihte Rasulayn’da
YPG ile birlikte savaşa katılmıştı70 ve daha sonra 2014 Kobani
Savaşı’nda71, 2015 Tel Abyad Savaşı’nda ve 2018 Rakka operasyonunda
görülmüşlerdi. Şubat 2015’te MLKP, destekçilerini ve dünya
MLKP genel olarak Avrupalı sol örgütlerle iyi ilişkilere sahiptir: Örneğin
İspanyol Komünist Yeniden İnşa (Reconstrucción Comunista, kısaltması RC)
düzenli olarak örgütün saflarında savaşmak üzere gönüllüler gönderiyor
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genelindeki tüm devrimci gençleri YPG saflarında Rojava Savaşı’na
katılmaya çağıran bir açıklama yayımladı.72 Grup sadece Türkiye’de
yaşayan Kürtlerle temas kurmuyor aynı zamanda 7 Mart 2015’te Tel
Tamir’de öldürüldüğü söylenen73 Alman uyruklu Ivana Hoffman gibi
yabancıları da saflarına kabul ediyor. MLKP genel olarak Avrupalı sol
örgütlerle iyi ilişkilere sahiptir: Örneğin İspanyol Komünist Yeniden
İnşa (Reconstrucción Comunista, kısaltması RC) düzenli olarak
örgütün saflarında savaşmak üzere gönüllüler gönderiyor.
Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML)
Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) 24 Nisan
1972’de Türkiye’de Aydınlık Hareketi’nden (PDA) ayrıldıktan sonra
İbrahim Kaypakkaya liderliğindeki bir grup genç Marksist tarafından
kuruldu.74 2014’te askeri kanatları Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu
(TİKKO) IŞİD’e karşı yapılan Kobani Savaşı’nda YPG’ye destek olmak
üzere gönüllüler gönderdi.75 Suriye’deki TİKKO birliğinin başında
14 Ağustos 2017’de Rakka’da IŞİD’e karşı verilen savaşta yaşamını
yitirdiği ana kadar Nubar Ozanyan76 (nam-ı diğer Orhan Bakırcıyan)
vardı. TKP/ML, HBDH birliğinin bir üyesiydi ancak daha sonra
Türkiye içerisindeki askeri operasyonların niteliği konusundaki
köklü anlaşmazlıklar üzerine77 gruptan çekilme kararı aldı.
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP- C)
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP- C) 1970’te Mahir Çayan
tarafından “kapitalist düzen ve faşist rejimle mücadele” etmek
amacıyla kuruldu. Kuruluşundan bu yana grup Türk ve yabancı sivil,
memur ve siyasetçilere karşı yüzlerce kanlı saldırı gerçekleştirdi.
THKP-C aktif üyelerinin çoğunu 1980’lerde Türk ordusuyla yapılan
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çatışmalarda kaybetti ve eski üyelerinden bazıları da parlamento
siyasetine geçip78 sonrasında örgütten ayrıldı. Parti Marksist-Leninist
Silahlı Propaganda Birliği’nin (MLSPB) çatışmaya katılmasıyla
Suriye’de tekrar ortaya çıktı. Devrimci Karargâh tarafından bir tabur
oluşturuldu ve MLSPB, YPG’yi desteklemek üzere Enternasyonalist
Özgürlük Taburu’na (IFB) katıldı.
Türk ve Kürt Komünist hareketi karmaşık bir olgudur ve Türk Devleti
ve Milliyetçi Hareket Partisi ile olan kanlı çatışmalarına ek olarak
çok sayıda kardeş kavgası ve ayrılığa tanık olmuştur. 1960 ve 70’lerde
ortaya çıkan grupların çoğunluğu son otuz yılda zaman içerisinde
yok oldu ama “Rojava Devrimi” onlara Türk Devleti’nin otoritesinden
uzakta yeni bir mücadelede geleneksel tabanlarını yeniden kazanma
fırsatı sundu.
Türk ve Kürt Komünist hareketi karmaşık bir olgudur ve Türk
Devleti ve Milliyetçi Hareket Partisi ile olan kanlı çatışmalarına
ek olarak çok sayıda kardeş kavgası ve ayrılığa tanık olmuştur

Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L)
Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist’in (TKEP/L) Kuzey Suriye’de
başlaması Aralık 2014’te Kobani’ye yönelik IŞİD saldırılarının
başlamasıyla birlikte 2014’ün ikinci yarısına kadar geriye gidiyor.
TKEP/L’ye ait ilk resmi merkez 22 Aralık 2016’da Rasulayn/Serê Kaniyê79
şehrinde partinin askeri kanadının eski lideri Yaşar Bulut’un anısına
kuruldu. Bulut 1993’te Türkiye’de80 öldürülmüştü. Partinin Kobani’de
12 Ekim 2015’te Suriye’deki ilk açıklaması olarak görülebilecek bir
belge yayımladığı başka bir merkezi bulunuyor.81

29

Suriye’deki Ulus-Aşırı YPG’li Savaşçılar Fenomeni

Rapor

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Türkiye ile PKK arasındaki çatışmalar
sırasında TKEP/L, şehre giren Türk ordusuyla iş birliği yapan bazı
şehir sakinlerine tehdit mesajları gönderdi. Bu açıklama okunurken
savaşçıların etrafındaki duvarlarda TKEP/L resim ve bayrakları vardı
ama açıklama “Halk Koruma Birlikleri (YPS)” (PKK’nın şehir gençlik
kanadı) adına yayımlandı. YPS ilk başlarda Yurtsever Devrimci
Gençlik Hareketi (YDG-H) adını kullanıyordu ve Ocak 2016’da YPS
bünyesine katıldılar. YDG-H mensubu olup artık YPS içinde bulunan
militanlar genel olarak 15-25 yaş aralığındadır ve eski muharip PKK
komutanlarıyla kuşak farklılıklarına sahiptir.82
TKEP/L Rasulayn83/Serê Kaniyê’deki84 karargâhlarından düzenli
olarak Türk ve Kürt sol örgütlerin anma etkinlikleriyle ilgili
açıklamalar yayımlamaya devam ediyor.
Devrimci Komünarlar Partisi (DKP)
Devrimci Komünarlar Partisi (DKP) 4 Şubat 2016’da Türkiye Devrim
Partisi ve “Kurtuluş Hareketi’nin” birleşmesiyle kuruldu.85
İlk açıklamasında parti Kürt, Alevi, seküler ve Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) yanlılarını ruhsatsız silah edinerek çok geç olmadan
kendilerini öz savunmaya hazırlanmaya çağırdı. Bu silahlanma
sürerken Parti, üyelerinin silahlanma ve eğitim alanlarındaki
uzmanlık ve yeteneklerinin reklamını yaparak 1 Haziran 2017’de
partiye ve “Birleşik Özgürlük Güçleri’ne” üye oldukları gerekçesiyle
altı DKP yanlısının İzmir’de tutuklanmasına neden oldu.86
DKP lideri Ulaş Bayraktaroğlu 10 Nisan 2017’de IŞİD’in başkenti
Rakka’ya düzenlenen SDG/YPG operasyonu sırasında Kuzey
Suriye’de öldürüldü.87 İstanbul’daki birçok mahalle ölümünden
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sonra onu yüceltip metheden solcuların yürüyüşlerine tanık
oldu. Bayraktaroğlu’nun İstanbul Gezi Parkı protestoları sırasında
protestolara öncülük edip polise molotof kokteyliyle saldırdıktan
sonra tutuklandığını, birkaç aylık tutukluluktan sonra serbest
bırakıldığını, Sosyalist Demokrat Parti’nin (SDP) merkez yürütme
komitesinin de üyesi88 ve BÖG genel komutanı olduğunu belirtmek
gerekir.
HBDH’nin kurulmasında yer alan ancak Suriye savaşında rol
oynamayan diğer gruplar:
▪▪ Maoist Komünist Partisi (MKP)
▪▪ Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK)/Kürdistan İşçi Partisi
▪▪ Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birliği-Devrim Cephesi
(MLSPB-DC)
▪▪ Devrimci Karargâh
▪▪ Sosyal İsyan (Sİ)
▪▪ Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (TİKB)
Diğer bazı gruplar bireysel olarak savaşa katıldı ve Suriye’de kendi
ağlarını kuruyorlar. Bunların arasında birçok kişi için Rojava şimdi bir
evdir ve PYD/YPG öncülüğündeki bu proje Türkiye’de bulamayacakları
bir solcu cennetidir. Yine de bunlar asıl topluluklarında hâlâ aktif
olup iç siyaset hakkında düzenli olarak yorum yapıyorlar. Bazı
durumlarda destekçilerine Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP)
ve hatta CHP’ye oy verme çağrısında bulunurken başka örneklerde
de Türk yetkililere karşı silahlı saldırıları teşvik etmekle kalmayıp
bizatihi bunlara katılıyorlar.
Diğer bazı gruplar bireysel olarak savaşa katıldı ve Suriye’de
kendi ağlarını kuruyorlar. Bunların arasında birçok kişi için
Rojava şimdi bir evdir ve PYD/YPG öncülüğündeki bu proje
Türkiye’de bulamayacakları bir solcu cennetidir
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Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG)

Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) Aralık 2014’te89 Kobani’de hem
sosyalist hem de anarşist ideolojilere mensup yabancı solcu
savaşçıların örgütü olarak kuruldu. Suriye Savaşı’nda İspanya İç
Savaşı ve partizan söylem, grup tarafından90 sık sık kullanıldı. Dahası
BÖG Enternasyonalist Özgürlük Taburu içerisindeki en büyük grup
olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Kuzey Suriye’deki en aktif silahlı
grup olarak görülüyor. Savaş alanına katkılarının bir göstergesi
olarak liderlerinden dördü91 operasyonda öldürüldü. Bedreddin
Akdeniz (nam-ı diğer Suphi Şoreş) Tel Hanzir’de IŞİD ile yapılan
çatışmalar sırasında 25 Mayıs 2015’te öldürüldü. Halefi, Azeri Mahir
Arpaçay (nam-ı diğer Tamer Arda) bir hafta sonra92 YPG’nin Tel Abyad
operasyonu sırasında öldürüldü. Üçüncü lideri Aziz Güler de aynı
yıl bir mayın patlamasında93 öldürüldü. Grubun dördüncü lideri
Ulaş Bayraktaroğlu ise Suriye’ye gitmeden önce Türkiye’de aktif bir
militandı: Ölümü94 birçok Türk solcu örgüt içinde de anıldı. O da 10
Nisan 2017’de Rakka operasyonu sırasında öldürülmüştü.
BÖG Enternasyonalist Özgürlük Taburu içerisindeki
en büyük grup olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Kuzey
Suriye’deki en aktif silahlı grup olarak görülüyor
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▪▪ BÖG’ün ilanına katılan ancak ya HBDH bünyesinde zikredilen
ya da Suriye’de aktif olmayan gruplar:
▪▪ Devrimci Komünarlar Partisi (DKP) BÖG’nin esas kurucusu
olup “HBDH” bünyesinde zikredilmiştir.
▪▪ Proleter Devrimci Kurtuluş Örgütü (PDKÖ)
▪▪ Sosyal İsyan Cephesi95
▪▪ Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) daha önce
HBDH bünyesinde gösterildi.
▪▪ Türkiye Devrim Partisi96
Savaş Sonrası Aşama
Bu aşama yabancı savaşçıların savaş alanına doğrudan katkısının
bitmesinden sonraki evredir hatta bazıları içinse bu yeni militanlık
aşaması savaşın bitiminden önce başlar. Bu kısımda çalışma,
gruplardan ayrıldıktan sonra gönüllülerin akıbetinin ne olduğunu
ve önceki rollerinin geleceklerini nasıl şekillendirdiğini inceliyor.
Birçoğu döndükten sonra düzenli bir işe dönmeyi zor görüyor.
Genellikle benzer inançlara sahip olan ve eski savaşçı hayatlarını
değerli görüp kabul eden ve kutlayan benzer insanların arkadaşlığını
arıyorlar. Birçokları için davaya katılmaları bitmiyor ama katkılarının
niteliği değişiyor. YPG ve Suriye’deki Demokratik Konfederalizm
projelerinin aktivisti olarak sembolik bir rol üstlenip düzenli olarak
yerel ve ulusal medyaya konuşarak97 etkinlik ve gösterilerde PKK
mesajlarını serbestçe aktarıyorlar. Dahası, bazıları da YPG ve ona
bağlı grupları finanse edip onlara gönüllü toplamak için destek
ağları98 kurmaya yöneliyor.
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Görsel 8: Karim Franceschi
Karim Franceschi99 ülkesine dönen YPG savaşçılarının ilginç bir
örneğidir. İtalyan YPG savaşçısı IŞİD’e karşı yapılan 2014 savaşı
sırasında Kobani’de üç ay geçirip Türkiye vizesi bitmeden İtalya’ya
döndü. Geri dönünce iki kitap yazarak100 tecrübelerini anlattı,
yüceltilen diğer YPG şehitlerinin hikâyelerini aktardı ve yoldaşlarını
“davaya” katılmaya teşvik etti. Franceschi kitaplarında; çatışmadaki
askeri faaliyetlerini gizlemeye çalışmayarak kendisini bir devrimci
olarak gördüğünü vurgulayıp tek motivasyonunun Suriye’de bir
sosyalist devrim olduğunu belirtiyor. Bunun yanında IŞİD savaşçılarını
Nazilere benzetiyor. Dahası Kürt savaşçıların İkinci Dünya Savaşı’nda
Nazi Almanyası’na direnen İtalyan partizanları andırdığını iddia
ediyor. Ülkesinde kısa bir süre kaldıktan sonra Karim bir kez daha
Suriye’ye döndü ve Uluslararası Antifaşist Tabur’un kuruluşunda yer
aldı.101

Görsel 9: Jordan Matson
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Bir diğer örnek de Amerikalı eski YPG savaşçısı Jordan Matson’dur.
Savaşçı, Batılı gönüllüleri örgütün saflarına katılmaya ikna ettiği çok
iyi bilinen “The Lions of Rojava” /Rojava Aslanları isimli Facebook
sayfasını kurdu.102 Kendisi şu an İsveç’te ikamet ediyor. Bu durum,
2015’te Suriye’de bir süre bulunduktan sonra ülkesine dönen
Britanyalı YPG gönüllüsü Macer Gifford için de söz konusudur.

Görsel 10: Macer Gifford
Döndükten sonra Gifford “Friends of Rojava Foundation103”/Rojava
Dostları Vakfı’nı kurdu. Derneği YPG kontrolündeki bölgelerde insani
yardım faaliyetlerini desteklemek için fon toplayıp YPG retoriğini
aktarmak için düzenli toplantılar organize ediyor. Hem Jordan
Matson hem de Macer Gifford medya faaliyetlerinde bulunarak
meşhur BBC dâhil TV kanallarına çıktı.104 105
Bununla beraber bazı yabancı savaşçılar ülkelerine dönüp ilgili
toplumlarına yeniden entegre olurken birçoğu olmuyor. Kalma
veya ayrılma kararları genellikle katılım aşamalarında oynadıkları
rol türü ile ülkelerindeki hukuki sonuçlardan etkileniyor. Batılı
gönüllülerin büyük çoğunluğu gibi destekleyici roller üstlenen
savaşçılar genellikle aynı çabayı sürdürmek için ülkelerine dönüyor.
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Bazı yabancı savaşçılar ülkelerine dönüp ilgili toplumlarına
yeniden entegre olurken birçoğu olmuyor. Kalma veya
ayrılma kararları genellikle katılım aşamalarında oynadıkları
rol türü ile ülkelerindeki hukuki sonuçlardan etkileniyor

Fakat Türk gönüllüler gibi aktif olarak savaş alanında savaşıp
liderlik pozisyonlarında bulunanlar sıklıkla kalmayı veya diğer PKK
kamplarına gitmeyi tercih ediyor. İkinci kalma seçeneğinin temel
nedeni birçok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul edilen bir
örgütte savaştıkları için ülkelerine döndüklerinde karşılaşma riskleri
olan hukuki soruşturmadır.
Suriye’deki yabancı savaşçıların artmasıyla bazı ülkeler
döndüklerinde vatandaşlarını yargılamak için yeni yasalar oluşturdu.
Belçika, Avusturya, Avustralya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler çifte
vatandaşların vatandaşlığını düşürecek kanunlar düzenlediler.
Başka ülkeler ise dönenleri terör faaliyetlerine katılma gerekçesiyle
hapse atmak için ceza kanunları benimsedi. Bununla birlikte bu
yasalar yetkililerin kabul ettiği terör tanımına tabi olup çoğunlukla
IŞİD saflarına katılmış bireylere karşı uygulanmıştır. Bu bağlamda
YPG, terör örgütü olarak tanımlanan PKK ile organik bağlara sahip
olmasına rağmen yaygın olarak “terör örgütü” kabul edilmiyor.
YPG’nin, IŞİD’e karşı Uluslararası Koalisyon ile olan ortaklığı bu yasal
karışıklığı daha da karmaşıklaştırıyor. Bunlara rağmen YPG’li yabancı
gönüllülere karşı birkaç suç isnadı da kayda geçmiştir.

Görsel 11: Jamie Janson
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Britanyalı YPG gönüllülerinden Jamie Janson, Birleşik Krallık’a
döndükten sonra tutuklandı. Terörle Mücadele Komutanlığı Janson’ı
Terör Kanununun 5.maddesi kapsamında değerlendirdi.106 Ancak
kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Aynı şekilde Hollandalı YPG
savaşçısı Jitse Akse, YPG saflarında dokuz aydan fazla savaştıktan
sonra Hollanda polisi tarafından tutuklandı.107 Daha sonra cinayet
suçlamalarıyla mahkemeye çıktı.108 Daha önce asker olan Akse IŞİD
savaşçılarını öldürdüğünü alenen dile getirip herhangi bir pişmanlık
emaresi göstermedi ve Kuzey Hollanda’daki yerel bir gazeteye
“Ne yaptıklarını gördüğünüzde... bir [IŞİD] üyesini öldürerek
muhtemelen düzinelerce hayat kurtardım” ifadelerinde bulundu.109
Bir süre sonra savcılar, aleyhindeki davayı düşürdü ve kendisi artık
Suriye’de yaptıklarından dolayı hapse girme riskiyle karşı karşıya
değil.110 İtalya da başka bir çarpıcı girişimde bulundu.111 İtalyan polisi
üç İtalyan’ı hedef alan aramalar yaptı ve iddialara göre önceden
Suriye’de YPG bağlantılı Enternasyonalist Özgürlük Taburu’nda,
IŞİD’e karşı savaşmış olan Pierluigi Caria’nın pasaportuna el koydu.112
Caria, terör amaçlı eylemlerle devlete karşı şiddet eylemlerinde
bulunmakla suçlanıyor.113
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Sonuç
Solcu ulus-aşırı isyancılar olgusu hiç kuşkusuz Levant Bölgesi’ndeki
cihatçı militan sayısındaki artıştan daha küçük hacimli ve daha az
etkilidir. Bununla birlikte IŞİD’le savaşında YPG’nin aldığı koşulsuz
uluslararası destek Türkiye karşısındaki PKK tehdidini inkâr edilemez
şekilde arttırmıştır.
Yabancı savaşçıların ayırt edici özelliklerinden biri network kurup
know-how ve fikirlerini ilgili tabanlarına aktarma becerileridir. Bu
özel bağlamda “Rojava Devrimi” bu dinamiklerin ortaya çıkması
için mükemmel bir ortam kurmakla kalmadı aynı zamanda başka
yerlerde tekrarlanabilecek bir başarı hikâyesi de sundu

Bunun sonucunda Ankara tek taraflı olarak kendi güvenlik kaygılarını
izlemiş ve hatta bu mücadelede uluslararası müttefik arayışında
Moskova’ya yaklaşmıştır. Türkiye ile Batı arasında bu hassas konunun
yanlış yönetilmesi üzerine yükselen diplomatik gerilime ek olarak, geri
dönen YPG’lilerin gelecekte kanlı saldırılarda bulunmayacağının garantisi
de yoktur. Yabancı savaşçıların ayırt edici özelliklerinden biri network
kurup know-how ve fikirlerini ilgili tabanlarına aktarma becerileridir.
Bu özel bağlamda “Rojava Devrimi” bu dinamiklerin ortaya çıkması için
mükemmel bir ortam kurmakla kalmadı aynı zamanda başka yerlerde
tekrarlanabilecek bir başarı hikâyesi de sundu.
Bu rapor YPG’li yabancı savaşçılar olgusunu yolculuklarını üç aşamada
tanımlayarak incelemeye çalıştı. Savaş alanına fiziken katılmadan önceki
ilk aşamayı çalışmak bu bireyleri YPG’ye katılmaya sevk eden temel
motivasyonları daha iyi anlamamıza imkân verirken aynı zamanda
gönüllü toplama taktiklerini ve savaş alanına yolculuklarını tespit
etmemize de olanak tanıyor. İkinci aşamayı araştırmak savaşçıların
üstlendiği farklı rolleri ve profilleri, geçmiş deneyimleri ve etnisiteleri
ile zamanla üstlendikleri sorumluluklar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardı.
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Son olarak, üçüncü ve son katılım aşamasına yakından bakarak
savaş bittikten sonra aldıkları farklı yolları daha iyi belirleyebildik.
Döndükleri zaman ideolojik saikleri olan YPG’li yabancı savaşçılara
yakın zamanda suç isnat edilmesi Batılı ülkelerde büyüyen bir
kaygıyı gösteriyor. Yine de ulus-aşırı isyancı tehdidi bu özel profille
sınırlı tutulmamalıdır. YPG ve diğer bağlı örgütlerin saflarında
savaşa katılma veya “kötü adamları” öldürme heyecanıyla katılan
bireyler de en az bu kadar, belki de daha tehlikelidir. Elbette doğru
koşullar altında bu tip gönüllüler yurt dışında yeni çatışmalara dâhil
olabilir veya benzer heyecanları kendi ülkelerinde bile arayabilirler.
İlk tavsiye bu tür faaliyetlerde bulunmuş olan bireylerin ayrıntılı
profillerinin çıkarılması ve döndüklerinde uygun müdahalenin
yapılmasıdır. Bunlar psikolojik değerlendirmeden hapse atmaya
veya topluma kazandırmaya kadar değişkenlik gösterebilir.
İkinci önemli tavsiye, Türk yetkililerle iş birliği düzeyinin
yükseltilmesidir. YPG gönüllülerinin kayda değer bir kısmı Türk
vatandaşı olup Türkiye ve komşu ülkelerdeki PKK ağlarıyla yakın
ilişkiler sürdürmektedirler. Kobani Savaşı ve YPG ile PKK militanlarının
silahlarının artmasından sonra, 2015’te barış sürecinin durmasından
bu yana 991 Türk askeri ve 7.071 PKK militanı öldürüldü ve en az
378 sivil hayatını kaybetti. Veri paylaşımının olmaması PKK içindeki
radikallerin Türkiye’de şiddetli bir isyanı yeniden canlandırmasına
imkân tanıdı ve en önemlisi bölgede sürdürülebilir barışa ulaşmada
büyük potansiyeli olan yıllar süren müzakereleri boşa çıkardı.
IŞİD radikalizmine verilen uluslararası tepki PKK’nın
propagandasını ve kendi “hakikat” versiyonunu daha geniş
kitlelere yaymak için örgüte geniş bir alan elde etme imkânı verdi.
Bu orantısız medya erişimi PKK’ya nüfuz, gönüllü ve fon toplama
ağlarını genişletmek için doğrudan olanak sağladı
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Son olarak IŞİD radikalizmine verilen uluslararası tepki PKK’nın
propagandasını ve kendi “hakikat” versiyonunu daha geniş kitlelere
yaymak için örgüte geniş bir alan elde etme imkânı verdi. Bu
orantısız medya erişimi PKK’ya nüfuz, gönüllü ve fon toplama
ağlarını genişletmek için doğrudan olanak sağladı. Bunların yanında
örgütün zararlı retoriğinin bu şekilde yayımlanması hedef kitleler
arasında dolaylı olarak Türkiye karşıtı duyguları teşvik etti. Aksine
Batılı hükümetler, sempatizanlarını kamusal alandan çıkarıp dijital
medya organlarını hedef alarak IŞİD’in yıkıcı propaganda makinesine
karşı etkili önlemler aldı. Bu taktiklerin “terör” tanımı üzerinde
görüş birliği olmaması nedeniyle PKK’ya uygulanması çok zor olursa
karşı anlatıya eşit alan tanımak veya sadece PKK’nın Avrupa’daki
kanlı geçmişini halka hatırlatmak gibi başka çözümler uygulanabilir.
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