
* 1950'lerin Sonu
Türkiye devletinin þiddet tekelini Kürt bölgesinde tahkim etmesi 
sürecinde ortaya çýkan silahlý direniþler sonrasýnda (Þeyh Said, Aðrý 
ve Dersim Direniþleri), Türkiye'de Kürtlere dair siyasi bir iddianýn 
ortaya konmasý ilk kez 1950'lerin sonunda “49'lar Olayý” sýrasýnda 
vuku buldu. 1930'lardan itibaren Türkiye devleti tarafýndan izlenen 
“Türk vatanýnda Kürt yoktur” reddiyesine karþý Kürtlerin 
toplumsal-kültürel olarak ayrý bir etnik grup olduðunu dile getiren 
Kürt üniversite öðrencileri ve entelektüelleri yýllarca tutuklu kaldý.  

* 1960'larýn Ýlk Yarýsý
1960 Darbesi ile birlikte, uygulanan baský-engelleme pratiklerine ek 
olarak Türk devleti Kürt bölgesinde yürüttüðü asimilasyon 
politikalarýný daha proaktif  bir þekilde yürütmeye baþladý. Bu 
kapsamda, çoðunluðu Kürtçe ve Ermenice olan yer isimlerinin 
deðiþtirildiði, okullaþma oranýnýn ve hususi olarak da yatýlý bölge 
okullarýnýn sayýsýnýn 1960'lar ve 1970'ler boyunca artýrýldýðý 
görüldü.   

* 11 Temmuz 1965:
Baþkanlýðýný Sait Elçi'nin yaptýðý Türkiye Kürdistan Demokrat Par-
tisi (TKDP) kuruldu. Cumhuriyetin ilk yýllarýndaki Kürt Ýsyanlarý-
nýn bastýrýlmasýndan sonra Türkiye’de örgütlenen ilk illegal parti 
olan TKDP Güney'deki Barzani hareketinden etkilenmiþti. 

Kürt Hareketinin Kronolojisi (1960'lardan 1999'a):



* 1967-1969
Türkiye Ýþçi Partisi'nin kurulmasýyla birlikte Kürt meselesi üzerine 
legal zeminde siyaset yapma amacýyla Kürt siyasetçiler TÝP'e dahil 
oldular. 1967-69 yýllarý arasýnda gerçekleþen Doðu Mitingleri, 
engellemeler ve baskýlarla karþý karþýya kalsa da, Kürt bölgesinin 
sosyo-ekonomik geri kalmýþlýðýný sosyal adalet söylemi üzerinden 
kurarken rejimin müsaade ettiði ölçüde Kürt meselesi de Doðu 
Mitinglerinin ideolojik çerçevesi içerisinde ele aldý. Bir dizi kitlesel 
gösterilerin yapýldýðý yerler þunlardýr: Diyarbakýr, Siverek, Batman, 
Tunceli, Aðrý, Suruç, Hilvan, Varto ve Ankara. 

* 1970-1971
TÝP'in Türkiye'deki sol hareket için þemsiye rolünü yitirmeye 
baþlamasýyla birlikte üniversitelerde okuyan Kürt öðrencilerin 
çabalarý ile Devrimci Doðu Kültür Ocaklarý (DDKO) kuruldu. 
1970'lerdeki Kürt hareketine yön verecek birçok ismin 
faaliyetlerine katýldýðý bu yapýlanma öncelikle Ýstanbul, Ankara ve 
Ýzmir gibi metropollerde kuruldu. 1971 askeri müdahalesinden 
önce Kürt bölgesindeki bazý ilçelerde de kurulmuþ olmalarýna 
raðmen yalnýzca bir yýldan az bir süre kadar faaliyetler gösterebildi. 
Irak'ta yaþanan rejim deðiþiklikleri yüzünden Irak sýnýrýnýn iki 
tarafýnda meskun olan Kürtlerin olasý etkileþimlerinden rahatsýz 
olan TSK'nýn Türkiye Kürtlerine yönelik gerçekleþtirdiði 
Komando Operasyonlarý kapsamýnda yaptýðý insan haklarý 
ihlallerine yönelik önemli bir siyasi tavýr geliþtirilmesi, DDKO 
aracýlýðý ile mümkün oldu.     

* 1970'lerin Ýlk Yarýsý
1971 askeri müdahalesi ile hem TKDP içerisinde yer alan hem de 
Kürt solunun Türkiye solundan organizasyonel kopuþunun temsil 
eden Devrimci Doðu Kültür Ocaklarý'nda (DDKO) yöneticilik 
yapan Kürtlerin çoðu tutuklandý. Tutuklu bulunanlar savcýlýk 
makamýnýn Kürtlerin inkarý üzerine kurduðu iddianamesine karþý, 
kolektif  bir þekilde, Kürtlerin bir halk olarak dilleri, tarihi ve 
kültürünün varlýðýný ispatlamak için yüzlerce sayfalýk savunmalar 
hazýrladýlar. 92 sanýklý davada 66 kiþiye DDKO mensubu olmaktan 
toplam 1432 yýl hapis cezasý verildi. Orta Doðu'ya kaçmak zorunda 
olan Kürt devrimciler ise ulusal kurtuluþ mücadelesinin nasýl 
yürütülmesi gerektiði konusunda pratik örneklere (Örn: Filistin, 
Güney Kürdistan..) þahitlik ettiler. Legal alanda mücadele 
vermenin bir sonuç getirmeyeceðine dair genel bir kabulün Kürt 
devrimcileri arasýnda yaygýnlaþmasý da dava sürecinde vuku buldu.  

* 1973 Yýlý
Kemal Burkay'ýn Hýdýr Murat mahlasý ile yazdýðý kitapta Kürt 
hareketi içerisinde konuþulan ve tartýþýlan “sömürgecilik tezi” 
formüle edildi. Sonraki yýllarda bu teze dair tarihsel analizler ile bu 
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tezin Marksist-Leninist literatürde nereye oturtulacaðýna dair 
makaleler Kürt örgütlerinin siyasi dergilerinde 1970'lerin ikinci 
yarýsý boyunca önemli yer kapladý. Kürt hareketi içerisinde yer alan 
hemen hemen tüm örgütler bu tezi kabul ettiler. Bu ideolojik 
çerçeveye göre Kürdistan'ýn parçalarý, içinde yer aldýðý ulus-
devletler tarafýndan emperyalistlerle iþbirliði çerçevesinde 
sömürgeleþtirilmiþti. Uluslarýn Kendi Kaderlerini Tayin Hakký 
prensibini merkeze alan bu ideolojik çerçeve, Kürt hareketinin 
Türkiye solundan kopuþunun sadece örgütsel manada deðil, 
ideolojik olarak da gerçekleþtiðini göstermekteydi. Bu ideolojik 
çerçeveye göre Kürt bölgesinde feodal elitler “sömürgecilerin 
iþbirlikçisi olan gericiler” olarak görüldüler ve bununla ilintili olarak 
1970'lerin ikinci yarýsýnda gerçekleþtirilen barýþçýl veya politik 
þiddet içeren eylemler aracýlýðýyla siyasi-toplumsal güçleri 
zayýflatýlmaya çalýþýldý. 
  

* Nisan 1973
Çubuk Barajý toplantýsý gerçekleþti. Abdullah Öcalan, etrafýndaki 
bir grup arkadaþýna ilk kez ayrý bir örgüt kurma düþüncesini Ankara 
Çubuk Barajýnda piknik görüntüsü altýnda yapýlan toplantý ile 
açýkladý. Bu toplantý PKK kuruluþuna doðru giden süreçte ilk adým 
oldu. “Kürdistan sömürgedir” belirlemesinden hareket eden grup, 
daha sonra Ankara'da gençlik içinde örgütlenme yoluna gitti. Bu 
amaçla 1974 yýlýnda Ankara Demokratik Yüksek Öðrenim 
Derneði'nin (ADYÖD) kuruluþunda yer aldý ve faaliyet yürüttü. 
1975'de Kürdistan Devrimcileri olarak tanýnmaya baþladý. Yine 
1975 yýlýnýn sonunda alýnan bir kararla bölgede örgütsel faaliyet 
yürütmek amacýyla grup içinden bazý kiþiler Ankara'dan ayrýlýp sað-
sol çatýþmalarýný yoðun olduðu  illere gitti.

* 1974 Mayýs 
Siyasi tutuklular için af  çýkarýldý. '68 Kuþaðý devrimci kadrolarýnýn 
birçoðunun siyasi faaliyetlerine tutuksuz bir þekilde devam 
etmesine olanak tanýyan bu af, ayný zamanda Türkiye dýþýna çýkmak 
zorunda kalan birçok sosyalist kadronun da geri gelmesinin önünü 
açtý. Bu olay Kürt hareketi kadrolarý için de önemli bir siyasi fýrsat 
teþkil etti ve Kürt bölgesinde toplumsal hareketliliðin yeniden 
baþlamasýnda önemli rolü oynadý. 

*1974-1976
Devrimci Demokrat Kültür Ocaklarý (DDKO), Kürt hareketi 
içerisindeki farklý ideolojik eðilimleri bir arada tutma gayreti ile 
yeniden açýldý. Lakin burada yapýlan ideolojik tartýþmalara paralel 
bir biçimde, 1970'li yýllarýn ikinci yarýsýnda faaliyet gösteren 
KAWA, Rizgari, KÝP/DDKD, TKSP gibi Kürt örgütlerinin 
çekirdek kadrolarýnýn farklý örgütler altýnda faaliyetler yürütecekleri 
ortaya çýktý. 
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* 1975 Aðustos 
Milliyetçi Cephe koalisyonunda Baþbakan Yardýmcýsý olan 
Alparslan Türkeþ'in Diyarbakýr'da yapmak istediði konuþmayý 
protesto amaçlý yapýlan gösteride bir  kiþi devletin kolluk kuvvetleri 
tarafýndan öldürüldü. Kürt devrimcilerin ve Türkiye solunun ör-
gütlediði protesto sonucunda Türkeþ konuþma yapamadan Diyar-
bakýr'dan ayrýlmak zorunda kaldý. Protesto esnasýnda bir gencin 
öldürülmesine tepki olarak Diyarbakýr'da toplumun hemen her ke-
siminin iþtirak ettiði kitlesel gösteriler gerçekleþti, þiddetli çatýþma-
lar yaþandý.     

*1977-1978
Kürt bölgesinde hem merkezi olarak kurulan hem de yerellerde 
sýnýrlý kalan dernekleþme faaliyetleri hýz kazandý. Devrimci 
Demokrat Kültür Derneði (DDKD), Devrimci Halk Kültür 
Derneði (DHKD), Anti-Sömürgeci Kültür Derneði (ASK-DER) 
gibi derneklerin sayýsý 1979 yýlý itibariyle bölge genelinde ve Türkiye 
metropollerinde 60'tan fazlaydý. Bu dernekler aracýlýðýyla kýsa süre 
içerisinde birçok politik þiddet içermeyen eylemler yapýldý. 21 Mart 
1978'de DDKD'nin Bismil'de organize ettiði aðalýk karþýtý eyleme 
ve Siverek'te 16 Ekim 1978'de düzenlediði sömürgecilik karþýtý 
eyleme on binlerce kiþi katýldý. Bunlarýn yaný sýra, yukarýda isimleri 
sayýlan dernekler aracýlýðý ile sosyalist ideolojik çerçeve 
doðrultusunda sýnýf  vurgusu taþýyan ve Kürt ulusalcýlýðýna dair 
(Örn: Newroz) birçok eylem gerçekleþtirildi. 

*27 Kasým 1978:
PKK'nin kuruluþ kongresi gerçekleþti. Abdullah Öcalan ve 
arkadaþlarý Diyarbakýr'ýn Lice ilçesine baðlý Fis köyünde 22 
delegeden oluþan bir toplantý düzenleyerek Nisan 1979'da Partiye 
Karkeren Kürdistan (PKK- Kürdistan Ýþçi Partisi) ismini alacak 
olan siyasi partiyi kurdu. PKK'yi diðer örgütlerden ayýran en önemli 
fark, seçtiði strateji temelinde silahlý mücadeleyi birincil mücadele 
yöntemi olarak esas almasýydý. Hedef  olarak da dört Kürdistan 
parçasýnýn bir araya geldiði “baðýmsýz-birleþik-demokratik 
Kürdistan” hedefini benimsedi. 

* 24 Aralýk 1978:
Maraþ katliamý gerçekleþti. Maraþ'ta Alevilerin oturduðu 
mahallelere ülkücü-paramiliter güçlerin saldýrýsý sonucu yüzden 
fazla insan canice öldürüldü. Benzerine az rastlanabilecek bu 
katliamý devletin gizli güçlerinin tertiplediði, kendisine baðlý çeteler 
vasýtasýyla gerçekleþtirdiði bilinse de hiçbir zaman bunlar açýða 
çýkarýlmadý. Katliamýn ardýndan hükümet Kürt bölgesindeki 11 
ilde sýkýyönetim ilan etti. Sýkýyönetimin ilan edilmesi sonrasýnda 
demokratik makasýn devlet tarafýndan kýsýlmasý ile iliþkili olarak 
Kürt bölgesinde 1977-78 yýllarýnda geliþen toplumsal eylemlilik 
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ciddi kesintiye uðradý. Kürt devrimcilerine yönelik ciddi bir 
tutuklama dalgasý baþlatýldý. Bu süreçte, örgütlerin birçoðu (PKK, 
KAWA, Rizgari ve KUK) politik þiddet eylemleri gerçekleþtirmeye 
yöneldiler. PKK'nin gerçekleþtirdiði politik þiddet eylemlerinde 
kayda deðer bir artýþ görüldü. Sýkýyönetim ilanýndan darbeye kadar 
geçen süre içerisinde PKK silahlý propaganda stratejisi 
doðrultusunda Siverek, Hilvan, Suruç, Halfeti, Bozova, Batman, 
Kýzýltepe, Beytüþþebap, Viranþehir ve Derik gibi yerleþim 
birimlerinde feodal elitlere, devletin kolluk kuvvetlerine ve diðer 
Kürt örgütlerine yönelik politik þiddet eylemleri gerçekleþtirdi. 
Batman Belediye baþkanlýðýný PKK'nin desteklediði Edip Sönmez 
kazandý. Yine bu süreçte, PKK ile KUK arasýnda yaþanan 
çatýþmalarda yüze yakýn Kürt devrimcisi yaþamýný yitirdi. Gelmekte 
olan darbenin ayak sesleri duyulduðundan dolayý DDKD/KÝP, 
PKK, Rizgari ve diðer örgütler kadrolarýnýn bir kýsmýný Suriye, Irak, 
Ýran ve Lübnan'a çýkarmaya baþladý. 

*  1980 Temmuz
Diyarbakýr Askeri Cezaevi inþaatý tamamlandý ve sýkýyönetim rejimi 
sürecinde tutuklanan birçok Kürt devrimci yeni cezaevine tahliye 
edildi. Darbe ile birlikte tutuklanacak olan ve çoðunluðu 
Kürtlerden oluþan binlerce kadro ve sosyalist/Kürt hareketiyle 
iliþkili olduðu iddia edilen binlerce insan bu cezaevinde sistematik 
iþkencelerden  geçirildi.   

* 12 Eylül 1980
Dünya ölçeðinde, neoliberal ekonomik-siyasi projelere geçiþleri 
mümkün kýlmak ve hýzlandýrmak için gerçekleþtirilen askeri 
darbelerden birisi de Türkiye'de yaþandý. Siyasi ve ekonomik 
elitlerin çýkarlarýna hizmet eden politikalara karþý; sosyalist bir þiar 
ile örgütlü toplumun gücüne yaslanarak 1970'ler boyunca mücadele 
veren legal veya illegal siyasi partilerin ve kitle örgütlerinin siyasal-
toplumsal gücünü elemine etmek darbenin birincil amacý olarak 
düþünülebilir. Bu devlet terörü sürecinde yaklaþýk 650 bin kiþi 
gözaltýna alýndý. 1.5 milyondan fazla sayýda insan fiþlendi. 7 bin kiþi 
idam cezasý istemiyle yargýlandý. 

* 1980-1984
12 Eylül Darbesi sonrasýnda Kürt bölgesindeki þehir ve kasaba 
merkezlerinde siyasi faaliyetler yürütme, örgütlenme ve Kürt 
meselesine dair söz söyleme imkanlarý tamamen ortadan kalktý. 
1980 sonrasýnda, Diyarbakýr Askeri Cezaevi gibi sistematik þiddet-
iþkence merkezleri aracýlýðý ile 1970'lerde Kürt ve/veya Sosyalist 
hareket içerisinde bulunan kadrolarýn tasfiyesi amaçlandý. Kitleler 
baský-þiddet enstrümanlarýyla korkutularak Kürtlüðe ve sosyalizme 
dair siyasi amaçlara destek vermesi durumunda aktif  siyaset 
yürütenlerin akýbetini paylaþacaklarýna inandýrýlmaya çalýþýldý.   
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*21 Mart ve 17-18 Mayýs 1982:
21 Mart 1982'de Mazlum Doðan'ýn Diyarbakýr cezaevindeki 
insanlýk dýþý uygulamalarý protesto etmek için yaþamýna son 
vermesiyle baþlayan süreci takiben Dörtler kendilerini ateþe verdi. 
Ferhat Kurtay, Mahmut Zengin, Eþref  Anyýk ve Nemci Öner adlý 
tutsaklar Diyarbakýr cezaevinde içinde bulunduklarý koþullarda 
özgürleþmenin ancak be ancak kendi bedenlerini ateþe vermeleriyle 
mümkün olduðuna inandýklarýndan üzerlerine tiner döküp 
bedenlerini ateþe verdiler. Ayný yýlýn Temmuz ayýnda ise Diyarbakýr 
cezaevinde büyük ölüm orucu baþladý. M. Hayri Durmuþ'un 14 
Temmuz günü mahkemede yaptýðý konuþma ile baþlayan ölüm 
orucunda ipi ilk göðüsleyen Kemal Pir 7 Eylül'de, M. Hayri 
Durmuþ 12 Eylül'de, Akif  Yýlmaz 15 Eylül'de, Ali Çiçek ise 17 
Eylül'de yaþamlarýný yitirdi. 

* 15 Aðustos 1984:
Eruh ve Þemdinli ilçelerindeki askeri birliklere HRK (Hezin 
Rýzgariya Kurdistan-Kürdistan Kurtuluþ Birlikleri) gerillalarý 
tarafýndan saldýrý düzenlendi. Ýsmail Beþikçi'nin Franz Fanon'dan 
uyarlayarak dile getirdiði üzere ilk kurþun sýkýldý. Ýlçe merkezlerinin 
kýsa bir süre gerilla denetiminde kaldýðý bu saldýrýlar hem bölgede 
hem de Türkiye genelinde önemli yankýlar yarattý. 12 Eylül darbesi 
ile rejim karþýtý politik þiddet unsurlarýný neredeyse tamamen tasfiye 
ettiðini düþünen TSK bu eylemleri ilk etapta bir ayaklanma olacaðý 
yönünde yorumladý, sonrasýnda ise “Güneþ” ve “Huzur” isimli 
operasyonlarla ilgili bölgelere mümkün olduðunca çok sayýda asker 
yýðýnaðý yaptý. Ordu gölgesinde yayýn faaliyetleri sürdüren gazeteler 
ise yapýlan eylemi küçümsemekle kalmayýp, “eþkýyalar”ýn 
yakalandýðý veya her an yakalanmak üzere olduðu yönünde haberler 
yaptý.   

* 21 Mart 1985:
Kürdistan Ulusal Kurtuluþ Cephesi (ERNK- Eniya Rizgariya 
Netewa Kurdistan) kuruldu. PKK'nin cephe örgütlenmesi olan 
ERNK, halk içerisinde yürüttüðü kitle örgütlenmesi, siyasal 
çalýþmalarý ile Kürt hareketinin kitleselleþmesi bakýmýndan önemli 
etkiler býraktý. PKK gerillalarýnýn denetiminin dýþýnda kalan 
yerlerde, daha çok þehir ve metropollerde bulunan Kürt kitlelerini 
örgütlenme çalýþmasýný ERNK yürüttü.  

* 1985 Yýlý
'85 Bahar ve Kýþ aylarýnda birimlerinin koordinasyonu konusunda 
eksiklikleri olan PKK, Hakkari, Siirt ve Mardin civarýnda 
yoðunlaþan çatýþmalarda TSK karþýsýnda önemli kayýplar verirken 
gerilla karþýsýnda savaþmak konusunda henüz tecrübesiz olan çok 
sayýda asker de yaþamýný yitirdi. Bu süreçte itirafçýlarýn verdikleri 
bilgiler PKK'nin faaliyetler yürütme kapasitesi baðlamýnda ciddi 
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tahribatlar yarattý, lakin gerilla yapýlanmasý külliyen imha olma gibi 
bir tehlike ile karþý karþýya kalmadý.   

* 1985-86 Yýllarý
1970'ler boyunca Kürt hareketi içerisinde en kitlesel iki örgüt olan 
KÝP/DDKD'nin ve TKSP'nin askeri eðitim almak adýna giden ve 
siyasi faaliyet yürütmek için Kürt bölgesine dönmeyi bekleyen 
kadrolarý Orta Doðu'nun çeþitli ülkelerinden Avrupa'ya geçiþ yaptý. 

* 26 Mart 1985:
Köy Kanununda yapýlan bir deðiþiklikle Köy Koruculuðu 
sisteminin kurulmasý kararlaþtýrýldý. Geçici ve Gönüllü Köy 
Koruculuðu tarzýnda örgütlenen sistem Kürtler arasýnda birliði 
bozmasý ve gerçekleþtirdiði kanunsuzluklarla 1890'larda kurulan 
Hamidiye Alaylarýna benzetildi. Koruculuk politikasý baðlamýnda 
sivillerin de savaþa dahil edilmeleri sonucu 1986 yýlýnda yaþamýný 
yitiren silahlý veya silahsýz sivil sayýsýnda önceki yýla göre ciddi bir 
artýþ oldu. 1980'li yýllarýn sonunda devletin kýrsal kesimde yaþayan 
Kürtlere yönelik kurduðu baský rejiminin temel ekseninde 
koruculaþtýrma politikasý yer aldý. Kýzýþacak savaþ sürecinde Türk 
devletinin saflarý netleþtirme siyaseti doðrultusunda koruculuðu 
kabul etmeyen yüz binlerce insan zorunlu göçe maruz býrakýlacaktý. 
Hala kanundýþý pratikleri ile gündeme gelen korucularýn ve 
koruculuk sisteminin kaldýrýlmasý düþünülmediði gibi, yeni 
alýmlarla sayýlarýnýn 60-70 bin civarýnda olduðu ileri sürülmekte.

* 25-30 Ekim 1986:
PKK 3. Kongresini Beka vadisinde gerçekleþtirdi. HRK, ARGK'ye 
(Artêþa Rizgariya Gelê Kurdistan- Kürdistan Halk Kurtuluþ 
Ordusu) dönüþtürüldü. Gerilla savaþýnýn geliþtirilmesi baðlamýnda 
'askerlik yasasý' çýkartýldý ve gerilla birliklerinin sayýsý artýrýldý. 
Gerilla savaþýnýn eyalet sistemine göre örgütlendirilmesi 
kararlaþtýrýldý. Diðer taraftan 'vergilendirme kanunu' çýkartýldý. 
PKK, Türkiye dýþýndaki Kürt bölgelerinde de örgütlenme kararý 
aldý. Bu kongre ayný zamanda, eleþtiri ve özeleþtiri platformlarýnýn 
derinleþtirilerek kiþilik çözümlemeleri adý verilen geleneðin 
baþlatýldýðý kongre oldu. Farklý eðilimlere karþý Öcalan'ýn örgüt 
içerisindeki etkinliðini arttýrdýðý bu kongre, aldýðý kararlarla gerilla 
savaþýný daha geniþ bir alana yaydý.     

* 1987 Yýlý
PKK almýþ olduðu kongre kararlarý doðrultusunda faaliyet 
alanlarýný Diyarbakýr, Kars, Adýyaman, Aðrý ve Dersim gibi alanlara 
yayarak geniþletti. Uludere ve Þemdinli gibi yerleþim birimlerinde 
PKK ilk kez büyük ordu birimlerine yönelik eylemler 
gerçekleþtirdi. Yaþanan can kayýplarý dolayýsýyla TSK ve dönemin 
hükümeti yeni taktik arayýþlarýna girdi. Kongre kararý esasýnda, 
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PKK içerisinde köylü kökenli kadrolarýn askeri etkinliklerinin 
artýrýlmasýna paralel olarak, 1987 yýlý içerisinde koruculara ve 
ailelerine yönelik gerçekleþtirilen eylemlerde birçok sivil yaþamýný 
yitirdi. PKK '87 yýlýnda taktiksel üstünlüðünü korurken, 3. 
Kongrede aldýðý gönüllü katýlým esasýna dayanmayan “zorunlu 
askerlik” kararýný kitleselleþmesinin boyutu henüz sýnýrlýyken 
uygulamaya geçirdiðinden ötürü zorluklarla ve kýrýlmalarla 
karþýlaþtý.   

* 10 Temmuz 1987:
Olaðanüstü Hal Bölge Valiliði Hakkýnda Kanun Hükmünde 
Kararname çýkarýldý. Buna göre Bingöl, Diyarbakýr, Elazýð, 
Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerini sorumluluk alanýna 
alan Ýç Ýþleri Bakanlýðýna baðlý Olaðanüstü Hal Bölge Valiliði 
kuruldu. Kürt bölgesinde siyasi rejimin hukuki dinamiklerini 
kökünden deðiþtiren bu hamle çerçevesinde birçok devlet kurumu 
oldukça geniþ yetkilerle donatýldý. Jandarma Asayiþ Kolordusu 
kurulurken sivil halka yönelik köy boþaltmalarýn ve insan haklarý 
ihlallerinin yoðunluðu artýrýldý. Zaman içerisinde OHAL sýnýrlarýna 
baþka illerde eklendi. Dörder aylýk sürelerle 46 kez uzatýlan OHAL 
30 Kasým 2002 tarihinde kaldýrýldý.  

* 16 Mart 1988:
Halepçe katliamý gerçekleþti. Ýran-Irak Savaþýnýn sekizinci yýlýnda 
gerçekleþtirilen katliamda beþ binden fazla Kürt kimyasal silahlarla 
öldürüldü. Amerika'nýn Hiroþima ve Nagazaki'ye attýðý atom 
bombalarýndan sonra en yüksek sayýda sivil ölümünün gerçekleþtiði 
saldýrý Halepçe oldu. Iraklý Kürt örgütlerinin Ýran'la iþbirliði içinde 
olduðu gerekçe olarak gösterilse de Saddam yönetiminin asýl gayesi 
bölgeyi Kürtlerden arýndýrýp Araplaþtýrmaktý. Bu amaçla 1980'den 
beri yürütülen Enfal operasyonu neticesinde yüz binden fazla Kürt 
öldürüldü. 

* 1 Nisan 1988:
Bagok direniþi gerçekleþti. Mardin bölgesinin Bagok Daðý'nda 
meydana gelen ve PKK kaynaklarýna göre Türk ordusunun ilk kez 
kimyasal silah kullandýðý ve PKK'nin helikopterler düþürdüðü 
çatýþmada 21 gerilla hayatýný kaybetti. Türkiye devleti '88 yýlý itibari 
ile daha agresif  bir savaþ politikasý gütmeye baþladý. TSK ile PKK 
arasýnda önceki yýllara göre en þiddetli çatýþmalarýn gerçekleþtiði yýl 
oldu. Avrupa'daki yapýlanma çalýþmalarýna 3. Kongre sonrasýnda 
hýz veren PKK'nin örgütlenme faaliyetleri, PKK'nin 
kitleselleþmesinde ve gerekli insani ve finansal kaynaklara eriþmesi 
konusunda çok önemli yer tutacaktý. Bununla birlikte, '88 yýlýnda, 
Duesseldorf  Davasý olarak bilinen yargýlama süreciyle PKK'nin 
Avrupa'daki birçok üst düzey yöneticisi tutuklandý, davanýn 
görülmesi 1993 yýlýna kadar sürdü.   
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* 13 Aralýk 1988
Diyarbakýr Askeri Cezaevi sürecinin yürütücüsü konumunda olan 
Esat Oktay Yýldýran Kürt devrimciler tarafýndan öldürüldü.  

* 13 Temmuz 1989:
Ýran-Kürdistan Demokrat Partisi (Ý-KDP) Genel Sekreteri Dr. 
Abdurrahman Qasýmlo Viyana'da Ýran ajanlarýnýn silahlý saldýrýsý 
sonucu hayatýný kaybetti. Qasýmlo'nun öldürülmesinin nedeni 
Ýran-Irak savaþý sonrasýnda Ýran'ýn kendi sýnýrlarý içerisinde 
muhalefet oluþturabilecek tüm unsurlarý etkisizleþtirmeye 
çalýþmasýydý.  

* 1989 Yýlý 
PKK kaynaklarýna göre özel savaþ stratejisi kapsamýnda sivil Kürtlere 
yönelik kitlesel kýyýmlarýn yapýldýðý bir yýl oldu. Hakkari-Çukurca'ya 
baðlý Yoncalý köyünde 18 Temmuz tarihinde 4 kiþi, Þýrnak-Silopi'ye 
baðlý Derebaþý'da 17 Eylül'de 6 köylü, Þýrnak-Güçlükonak'ýn 
Çevrimli köyünde 10 Haziran günü 27 kiþi ve Yüksekova'nýn 
Ýkikaya isimli köyünde 28 köylü öldürüldü. Köylerin boþaltýlmasýna 
baþlanan yýl '89 yýlý oldu ve zorla þehirlere göç ettirilen kitleler daha 
politize bir biçimde Kürt hareketine yöneldiler. Baskýlara karþý 
Derebaþý'nde köylülerin öldürülmesi 2 bin kiþi tarafýndan protesto 
edildi. Sivillere yönelik hak ihlallerini soruþturmak üzere Ýnsan 
Haklarý Derneði kuruldu.   

* 15 Ekim 1989: 
Paris'te Kürt Konferansý toplandý. “Kürtler, Ýnsan Haklarý ve 
Kültürel Kimlik” baþlýklý Konferansa SHP içerisinde bulunan bazý 
Kürt milletvekillerinin katýlmasý parti içinde sorunlar yaþanmasýna 
neden oldu ve partinin itirazýna raðmen bu konferansa katýlan bazý 
milletvekilleri ihraç edildi. Legal zeminde Kürt meselesi eksenli 
siyaset yürütmenin baský-engellemelerden azade olmayacaðýný 
Türkiye'nin siyasi rejimi göstermiþ oldu. 

* 20 Mart 1990: 
Nusaybin Serhildan'ý (Baþkaldýrý) gerçekleþti. 13 Mart'ta Savur 
bölgesinde öldürülen 13 gerilladan biri olan Mesut Dündar'ýn 
Nusaybin'deki cenazesinde halk ayaklandý. Kolluk kuvvetlerinin 
kitle üzerine ateþ açmasý sonucu 2 kiþi yaþamýný yitirdi. Kitlesel 
eylemlilik manasýnda kývýlcýmýn çakýldýðý ortaya çýkacaktý, akabinde 
Cizre'de de Serhildan gerçekleþtirildi, böylece 1994 yýlýna kadar 
süren serhildanlar dönemi baþladý. Kürt Ýntifadasý olarak bilinen 
Serhildan gerilla mücadelesinin Türkiye'de ve dünya kamuoyu 
nezdinde meþruluðu ve hareketin kitleselliði açýsýndan çok önemli 
bir rol oynadý. Kürt hareketi þehirlerde ve kasabalarda açýk kitlesel 
gösterileri 1980'ler boyunca düzenle(ye)mezken bu tarih 
sonrasýnda Kürt bölgesi 20 yýldýr aralýksýz sürmekte olan bir 
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toplumsal hareketlilik sürecine þahit olacaktý.

* Nisan 1990: 
Türkiye Devleti “Sansür ve Sürgün (SS) Kararnamesi” olarak 
bilinen 424 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameyi çýkardý. Yapýlan 
deðiþiklilerle Aralýk 1990'da 430 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname 
olarak yasalaþtý. Bu kararnamelerle rejime muhalif  kiþi ve örgütler 
ile muhalif  basýn üzerinde büyük bir baský oluþturuldu.

* 7 Haziran 1990: 
Halkýn Emek Partisi (HEP) kuruldu. Kürt Konferansýna katýlan 
milletvekillerinin SHP'den ihraç edilmesi ve bazý milletvekillerinin 
de bunu protesto ederek istifa etmesi üzerine yeni bir parti 
kurulmasý çalýþmalarý baþlamýþtý. SHP'den ayrýlan milletvekillerinin 
etrafýnda örgütlenen bu harekete, büyüyen gerilla ve halk 
eylemlerinden etkilenen Kürt aydýnlarý da aktif  bir þekilde katýldý ve 
HEP'in kurulmasýnda önemli bir rol oynadý. Baþlangýçta parti 
içerisinde yer alan Türk aydýnlarýnýn zamanla ayrýlmalarý üzerine, 
legal parti oluþumu Kürdi rengi aðýr basan bir nitelik kazandý. 
Temmuz 1993 tarihinde kapatýlacak olan HEP, bir geleneðin ilki 
oldu ve ardýllarý bunu deðiþik isimlerle devam ettirdi.

* 2 Aðustos 1990: 
Irak, Kuveyt'i iþgal etti. Kuveyt'teki zengin petrol kaynaklarýna göz 
diken Saddam Hüseyin, Kuveyt'ten çekilmesi yönünde yapýlan 
uluslararasý çaðrýlara kulak týkayarak 28 Aðustos 1990'da Kuveyt'i 
19. vilayeti ilan etti.

* 20 Ekim 1990:
Türkiye'de haftalýk çýkan Yeni Ülke gazetesi yayýn hayatýna baþladý. 
Kürt hareketinin 12 Eylül sonrasý yasal alanda ilk gazetesi haftalýk 
olarak çýkan Halk Gerçeði gazetesi oldu. 22 Nisan 1990–24 
Haziran 1990 tarihleri arasýnda faaliyette bulunan gazetenin 
kapatýlmasýnýn ardýndan kýsa bir süre yayýnýna Yeni Halk Gerçeði 
adýyla devam etti, 3. sayýdan sonra yönetimi tarafýndan kapatýldý. 
Ardýndan yayýn hayatýna baþlayan Yeni Ülke gazetesi ciddi bir etki 
yarattý ve tiraj oraný yükseldi.

* Aralýk 1990-Ocak 1991: 
PKK Dördüncü Kongresi'ni gerçekleþtirdi. Halk ayaklanmalarýnýn 
arttýðý bir dönemde toplanan PKK kongresinde, halk ayaklanma-
sýnýn sürekliliði, kurtarýlmýþ bölge, savaþýn yaygýnlaþtýrýlmasý, halkýn 
topyekün örgütlenmesi ve ordulaþmasý, savaþ hükümeti, Kürdistan 
genelinde ulusal cephe ve ulusal kongre gibi kararlar alýndý.

* Ocak 1991: 
Körfez Savaþý baþladý. Kuveyt'in iþgaline karþý çýkan ABD, Irak'a 
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saldýrdý. Saldýrý nedeniyle Irak'ýn Güney Kürdistan üzerindeki 
denetimi oldukça zayýfladý. Oluþan otorite boþluðunda KDP ve 
YNK, ABD Baþkaný George Bush'un teþvikiyle ayaklanma 
baþlattýlar. Otorite boþluðundan en karlý çýkan güçlerden biri de 
PKK oldu. Irak ordusunun silahlarýna el koyan PKK, bölgede çok 
güçlü bir konuma geldi. Savaþta Irak ordusu yenilgiye uðratýlmýþ 
olsa da ABD'nin Saddam Hüseyin'i yerinde býrakmasý, Güneyli 
Kürtler açýsýndan büyük bir tehlike doðurmuþ, Saddam'ýn Kürtlere 
saldýrýsý üzerine yaklaþýk 1,5 milyon Güneyli Kürt, Türkiye ve Ýran 
sýnýrýna dayanmýþtý. Kürt mülteciler için Birleþmiþ Milletler 
þemsiyesi altýnda bir kurtarma harekatý baþlatýldý. Bu çerçevede 36. 
paralelin kuzeyinin Irak uçuþlarýna yasaklanmasý, Çekiç Güç 
adýndaki uluslararasý bir askeri gücün bölgeye yerleþtirilmesi 
sonucunda Güney Kürdistan'da defakto bir Kürt yönetimi oluþtu.

* Nisan 1991: 
“Anti-terör Yasasý” çýkarýldý. Bu yasa ile sadece örgüt üyeleri deðil, 
onlarý destekleyen herkes terörist ilan ediliyor, bütün topluma 
gözdaðý verilmek isteniyordu. Bu yasa ile birlikte açlýk grevi ve 
yürüyüþlere katýlanlar, kepenk kapatanlar, çatýþmalarda hayatýný 
kaybedenlerin mezarýný ziyaret edenler, Kürt bölgesindeki olaylarý 
dile getirenler, insan haklarý kuruluþlarýnýn temsilcileri, sendikacýlar 
ve mecliste dile getiren HEP'liler hedef  haline getirildi. PKK ile 
iliþkili olduðu gerekçesiyle tutuklanan insanlarýn sayýsý kayda deðer 
bir biçimde artmaya baþladý.

* 19 Mayýs 1991: 
Güney Kürdistan'da federe Kürt Yönetimi kuruldu.

* 7 Temmuz 1991: 
Kürt politikacý ve insan haklarý savunucusu, HEP Diyarbakýr Ýl 
Baþkaný Vedat Aydýn  kontrgerilla tarafýndan kaçýrýlarak katledildi. 
Nusaybin, Midyat ve Kýzýltepe'de baþlayan kontrgerilla faaliyetleri 
'90 yýlý itibariyle Batman, Silvan, Cizre, Diyarbakýr, Ergani ve 
Bingöl'e yayýlmaya baþlamýþtý. PKK kadrosu olduðu veya PKK ile 
iliþkili olduðu düþünülen kiþiler Türkiye devletinin JÝTEM gibi 
paramiliter yapýlanmalarý tarafýndan infaz edilmeye baþlanmýþtý. 

* 10 Temmuz 1991: 
Amed Serhildaný gerçekleþti. Diyarbakýr'da Vedat Aydýn'ýn cenaze 
törenine on binlerce kiþinin katýlmasý üzerine dönemin en kitlesel 
serhildaný gerçekleþti. Özel timlerin halkýn üzerine ateþ açmasý 
sonucunda 10 kiþi hayatýný kaybetti. 

* 20 Ekim 1991: 
Türkiye'de genel seçimler yapýldý. Seçimlere girmesi engellenmek 
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için seçim tarihinin öne alýnmasý üzerine HEP, SHP ile ittifak yapa-
rak bölgeden seçilen 22 milletvekili ile parlamentoya girdi. Genel 
seçimler sonucunda DYP-SHP koalisyon hükümeti kuruldu. 
 

* 6 Kasým 1991:
TBMM açýldý. Yemin töreni sýrasýnda gerginlik yaþandý. Hatip 
Dicle'nin, “bu metni anayasanýn baskýsý altýnda okuyorum” tar-
zýndaki çýkýþýnýn ardýndan Leyle Zana'nýn yemin metninin sonunda 
bir cümle Kürtçe konuþmasý mecliste ciddi tartýþmalara neden 
oldu. SHP kimliðiyle parlamentoya giren iki milletvekili partileri 
tarafýndan dýþlandý. Daha sonra SHP'nin DYP ile ittifak yaparak 
hükümet kurmasý ve DYP-SHP koalisyonu döneminde insan hak-
larý ihlallerinin bölgede yükseliþe geçmesi üzerine Kürt vekillerin 
SHP'den ayrýlmasý gündeme geldi.

* 24-25 Aralýk 1991: 
Lice ve Kulp'ta cenaze törenine katýlan kitlenin üzerine ateþ açýl-
masý sonucu 10 kiþi hayatýný kaybetti.

* 3 Aralýk 1991: 
Ýdil'de Asuri asýllý Mikail Bayru, daha sonra halk arasýnda Hizbi-
kontra olarak tanýmlanacak olan Hizbullah tarafýndan öldürüldü. 
Elemanlarý polis ve özel tim karargahlarýnda eðitilen ve dini maske 
giydirilen örgütün iþlediði cinayetler kamuoyuna PKK-Hizbullah 
çatýþmasýnýn ürünü þeklinde yansýtýlarak devletin cinayetlerdeki 
rolü gizleniyordu. 1991-1995 döneminde yüzlerce Kürt aydýný ve 
yurtseveri Hizbullah militanlarýnca katledildi. Hedef  seçilenlerin 
tümüde kurum temsilcileri veya yerel halk önderi konumundaydý. 

* 21 Mart 1992: 
Newroz günü baþta Þýrnak ve Cizre olmak üzere bir çok Kürt þeh-
rinde yapýlan gösterilerde özel tim ve askerlerin ateþ açmasý sonucu 
onlarca Kürt hayatýný kaybetti. 1992 Newroz’u Kürt meselesinin 
kamuoyunda ve uluslararasý arenada gündeme oturmasýnda büyük 
etki yarattý. Cizre'deki gösterilerde bir Türk basýn mensubunun 
(Ýzzet Kezer) özel timler tarafýndan öldürülmesi objektiflerce kay-
dedildi.

* 15 Mayýs 1992: 
Nerveh (Taþdelen) Karakolu baskýný gerçekleþti. Hakkari'nin 
Uludere ilçesine baðlý ayný isimli köyde bulunan Türk askeri 
bölüðüne 200'den fazla gerillanýn saldýrýsý ile gerçekleþen baskýn 
yaklaþýk 18 saat sürdü ve karakolun imhasý ile sonuçlanan saldýrý 
dönemin en büyük gerilla eylemi olarak tarihe geçti. Hareketli savaþ 
taktiðini denemeye baþlayan PKK hedeflerine ciddi kayýplar 
verdirirken yeni katýlýmlý birçok gerillanýn özellikle kýþ aylarýnda 
öldürülmesi vuku buldu. Ayrýca, '90 ve '91 yýllarýnda eylem sayýsýný 
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ve siyasi-toplumsal etkinliðini artýran PKK için 1992 yýlý TSK ile 
arasýnda taktiksel güç savaþýmý manasýnda bir denge yýlý olacaktý.  

* 31 Mayýs 1992: 
Özgür Gündem Gazetesi yayýn hayatýna baþladý. Kürdistan'da 
devam eden savaþa iliþkin tüm haberlerin OHAL valiliði üzerinden 
tek taraflý ve çarpýtma temelinde yapýlmasý, Kürt hareketi açýsýndan 
alternatif  basýn organý yaratýlmasý ihtiyacýný doðurdu. Kürtlerin 
süreklilik kazanan ilk günlük gazetesi Özgür Gündem ve ardýllarý 
bu konuda yeni bir geleneðin yaratýcýsý oldular. Yaptýðý yayýnlarla 
önemli etki yaratan bu basýn hattýna karþý birçok gazete çalýþaný 
öldürüldü; sadece gazetenin kapatýlmasýyla deðil, bombalý saldýrýlar 
ve çalýþanlarýnýn kontrgerilla tarafýndan öldürülmeleri de gündeme 
geldi. 14 Nisan 1994'de kapatýlan Özgür Gündem'in ardýndan 
Özgür Ülke (27 Nisan 1994 - 3 Þubat 1995), Yeni Politika (13 Nisan 
1995 - 17 Aðustos 1995), Demokrasi (12 Aralýk 1995 – 3 Mayýs 
1997), Ülkede Gündem (7 Temmuz 1997 – 23 Ekim 1998), Özgür 
Bakýþ (18 Nisan 1999 - …)  ….

* 25 Haziran 1992:
Özgürlük ve Eþitlik Partisi (ÖZEP) kuruldu. Partinin kurucularý 
arasýnda SHP'den istifa eden HEP kökenli 18 milletvekili bulunu-
yordu. Parti ayný yýl HEP'e katýlarak kendini feshetti. 

* 1 Aðustos 1992: 
Almanya'nýn Bochum þehrinde yapýlan Birinci Kürdistan 
Uluslararasý Kültür Festivalinde yüz bine yakýn insan bir araya geldi. 
Avrupa'da Kürtlerin gerçekleþtirdiði bu en kitlesel etkinlik sonraki 
yýllarda da devam etti.

* 16-17 Aðustos 1992: 
Þýrnak þehir merkezi askerler ve özel tim tarafýndan iki gün boyunca 
bombalandý ve ateþ altýnda tutuldu. Ondan fazla kiþi hayatýný kay-
betti.

* 17 Eylül 1992:
Ý-KDP Genel Sekreteri Dr. Sadýk Þerefkendi ve 3 Merkez Komite 
üyesi Berlin'de Ýranlý ajanlar tarafýndan düzenlenen saldýrýda hayat-
larýný kaybetti.

* 20 Eylül 1992: 
Musa Anter katledildi. Ýlerleyen yaþýna raðmen kalemi ve siyasal 
çalýþmalarýyla Kürtlerin özgürlük talebini her platformda dile geti-
ren ve bu açýdan sembol bir kiþilik olan Musa Anter, Diyarbakýr'da 
kontrgerilla tarafýndan katledildi. Kürt ve Türk birlikteliðini 
savunan Anter'in katledilmesi, sonrasýnda devlet tarafýndan hazýr-
latýlan Susurluk Raporunda da yanlýþ bir eylem olarak deðerlen-
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dirildi. Ayný zamanda bir basýn mensubu olan Musa Anter, basýn 
þehitlerinin de sembol isimlerinden biri oldu. 

* 30 Eylül-6 Kasým 1992: 
Türk askeri güçleri ilk kapsamlý sýnýr ötesi operasyonu gerçek-
leþtirdi. Kürt cephesinde Ekim Savaþý, Türk yetkililer tarafýndan 
Sandviç Operasyonu olarak adlandýrýlan bu saldýrýda Güney Kür-
distanlý iki örgüt de (PDK, YNK) Türk ordusuyla birlikte, eþgüdüm 
içinde bu saldýrýlara katýldý. Gerilla güçlerinin yeterli hazýrlýk içinde 
olmamasý, sýnýr bölgesinde bulunan kamplarda genellikle yeni ve 
hasta gerillalarýn bulunmasý ve temel olarak da alan savunmasýna 
dayalý yanlýþ bir savaþ taktiðinin benimsenmesi sonucu gerillalar 
önemli sayýda kayýp verdi. Gerilla kaybýna yakýn düzeyde peþmer-
genin de hayatýný kaybettiði bu savaþ Kürt hareketleri arasýndaki 
dayanýþmaya önemli bir darbe vurdu. Savaþtan sonra Türk devleti 
PDK'ye sýnýr hattýnda PKK'nin konumlanmasýný ve geçiþini engel-
lemek için 70 karakol oluþturttu. Silah ve peþmerge maaþlarý Türk 
devleti tarafýndan karþýlanan bu karakollarda 70 ile 100 arasý peþ-
merge yerleþtirildi.

* 19 Ekim 1992:
ÖZDEP (Özgürlük ve Demokrasi Partisi) kuruldu. HEP'in 
kapatýlma ihtimaline karþý kurulan partinin ömrü uzun olmadý. 30 
Nisan 1993 de parti fesih kararý almýþ olmasýna raðmen Anayasa 
Mahkemesi  ÖZDEP'i kapatma kararý verdi.

* Mart-Haziran 1993: 
Kürdistan Ulusal Meclisi (KUM) çalýþmalarý yoðunlaþtý. PKK'nin 
4. Kongresinde oluþturulma kararý alýnan Savaþ Hükümeti'nin en 
önemli organý olarak düþünülen KUM tasarlandýðý gibi hayata 
geçirilemeyen bir proje olarak kaldý. Türk devletinin, KUM üyesi 
olarak tespit ettiði kiþiler kontrgerilla tarafýndan faili meçhul 
cinayetlerle öldürüldü.

* 17 Þubat 1993: 
Jandarma Genel Komutaný Orgeneral Eþref  Bitlis uçak kazasýnda 
öldü. Kürt meselesinde farklý çözüm arayýþlarýyla Cumhurbaþkaný 
Turgut Özal'a yakýn olduðu söylenen Eþref  Bitlis'in uçaðýnýn bir 
sabotaj sonucu düþtüðü ileri sürüldü.

* 17 Mart 1993: 
PKK lideri Abdullah Öcalan Lübnan'da yaptýðý basýn açýklama-
sýnda ateþkes ilan ettiðini açýkladý. PKK'nin ilan ettiði bu ilk 
ateþkesin, Cumhurbaþkaný Turgut Özal'la sürdürülen dolaylý gö-
rüþmeler sonucu gerçekleþtiði sonradan ortaya çýktý. PKK tek ta-
raflý ateþkes ilan ettiðini açýklasa da Türk ordusunun saldýrýlarý de-
vam etti.
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* 16 Nisan 1993: 
PKK ateþkesi bir ay süreyle uzattýðýný ilan etti.

* 17 Nisan 1993: 
Cumhurbaþkaný Turgut Özal öldü. Resmi açýklamaya göre kalp 
krizi sonucu öldüðü ilan edilen Turgut Özal'ýn ölümü üzerindeki 
þaibe ve tartýþmalar halen devam etmektedir. Özal'ýn ölümünün 
ardýndan Süleyman Demirel cumhurbaþkaný, Tansu Çiller baþba-
kanlýða getirildi. Yönetime gelen yeni ekiple birlikte Kürdistan'da 
özel savaþ uygulamalarýnda týrmanma ve yoðun bir þiddet politikasý 
devreye sokuldu.

* 7 Mayýs 1993: 
Demokrasi Partisi (DEP) kuruldu. 

* 24 Mayýs 1993: 
33 asker olayý yaþandý, ateþkes sona erdi. Bingöl yakýnlarýnda 
birliklerine teslim olmaya giden  silahsýz 33 askerin PKK tarafýndan 
öldürülmesi ateþkesin ve barýþ umutlarýnýn sonunu getirdi. 83 gün 
devam eden ateþkes sürecinde 33 asker haricinde az sayýda asker 
ölürken, 112 gerilla ve 32 sivil hayatýný kaybetti, ayrýca 32 köy de 
boþaltýldý. Türk ordusunun yaptýðý operasyonlarla ateþkese karþý 
olduðu görülürken, 33 asker olayýnýn bir komplo olduðu konu-
sunda tartýþmalar bugün de devam etmekte.

* 2 Temmuz 1993:
Sivas katliamý gerçekleþti. Sivas kent merkezinde yapýlmasý 
planlanan Pir Sultan Abdal Etkinlikleri için gelen konuklarýn 
Madýmak Otelinde saldýrýya uðramasý ve otelin yakýlmasý sonucun-
da 33 aydýn hayatýný kaybetti. Güvenlik güçlerinin seyirci kaldýðý 
katliam, görünürde þeriat istekli gericilerin bir saldýrýsý olarak 
yansýtýlýrken, devletin Alevilere gözdaðý vermek istediði þeklinde 
yorumlandý.

* 14 Temmuz 1993: 
HEP kapatýldý.     

* 4 Eylül 1993: 
Mardin milletvekili Mehmet Sincar Batman'da kontrgerilla 
tarafýndan öldürüldü. Failleri resmi makamlarca bulunamayan bu 
cinayetin, cumhurbaþkaný Süleyman Demirel'in mecliste DEP mil-
letvekillerini hedef  gösteren konuþmasýnýn ardýndan geliþmesi dik-
kat çekti.

* 22 Ekim 1993: 
Lice'de, TSK içerisinde general olan Bahtiyar Aydýn  öldürüldü. 
PKK saldýrýyý üstlenmedi. Türk ordusu bu olayý gerekçe göstererek 
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Lice'yi yerle bir etti. Bahtiyar Aydýn'ýn ordunun iç tartýþmalarý 
sonucu öldürüldüðü iddialarý bugün de devam etmekte.

* 4 Kasým 1993: 
Baþbakan Tansu Çiller Ýstanbul'da “PKK'nin haraç aldýðý iþadamý 
ve sanatçýlarýn isimlerini biliyoruz. Hesap soracaðýz” açýklamasýný 
yaptý. Bu açýklamanýn ardýndan Ýstanbul ve Ankara'da bir çok Kürt 
iþadamý ve yurtseveri katledildi. Cinayetlerin birçoðu Düzce-
Sapanca-Bolu üçgeninde iþlendi. Behçet Cantürk'ün iþkence edil-
miþ cesedi 14 Ocak 1994'de Sapanca yakýnlarýnda bulundu. Savaþ 
Buldan ve Hacý Karay'ýn cesetleri 4 Haziran 1994'de Bolu yakýn-
larýnda bulundu. Ayný yöntemle, kaçýrýlýp iþkence edilerek bir çok 
Kürt iþadamý ve yurtseveri  öldürüldü.

* 5 Kasým 1993: 
JÝTEM kurucularýnda Ahmet Cem Ersever Ankara yakýnlarýnda 
kafasýndan kurþunlanmýþ halde ölü bulundu. Kürtlere dönük 
yürütülen kirli savaþýn en önemli aygýtlarýndan biri olan JÝTEM 
(Jandarma Ýstihbarat Terörle Mücadele) teþkilatý özellikle insan 
kaçýrýp iþkence ile öldürme, kaybetme pratikleriyle nam salmýþtý.

* 26 Kasým 1993: 
Almanya PKK'yi yasakladý. Tansu Çiller'in Almanya gezisinin 
ardýndan gelen bu yasaklama kararý ile Almanya, PKK ile baðlantýlý 
gördüðü Kürt derneklerini kapattý.

* 28 Ocak 1994: 
Türk savaþ uçaklarý Güney Kürdistan'ýn Zele bölgesini bombaladý.

* 12 Þubat 1994: 
PKK'lilerin Tuzla tren istasyonuna koyduklarý bomba sonucunda 
Tuzla Piyade Okulu yedek subay öðrencilerinden beþi hayatýný 
kaybetti. DEP milletvekili Hatip Dicle yapýlan eylemin askeri he-
deflere yönelik olduðu ve savaþ hukukuna uygun olduðu açýklamasý 
tepkilere yol açtý.

* 2 Mart 1994: 
Parlamentoda bulunan DEP'li milletvekillerinin dokunulmazlýklarý 
kaldýrýldý. Ayný gün DEP milletvekilleri Orhan Doðan, Hatip Dicle, 
Leyla Zana, Sýrrý Sakýk ve Ahmet Türk mecliste polisler tarafýndan 
zorla gözaltýna alýndý.

* 12-13 Mart 1994: 
Uluslararasý Kürdistan Konferansý Brüksel'de toplandý. PKK lideri 
Öcalan sunduðu çözüm paketinde ayrýlma taleplerinin olmadýðýný, 
þiddetten vazgeçilmesi ve Kürt halkýnýn ulusal ve demokratik talep-
lerinin kabulü için siyasal görüþme yollarýnýn açýlmasýný istedi.

1 32

T
o

p
lum

 ve K
uram

, Sayý: 4, G
üz 2010



* 27 Mart 1994: 
Yerel seçimler yapýldý. Türk devletinin bölgede aðýr þiddet ve 
baskýsý altýnda yapýlan seçimleri PKK boykot etti. Seçim günü 
Þýrnak ve Uludere köylerinin savaþ uçaklarýnca bombalanmasý 
sonucu 50 köylü hayatýný kaybetti. 

* 14 Nisan 1994: 
Özgür Gündem gazetesi kapatýldý. 

* Nisan 1994: 
YNK ve PDK arasýnda silahlý çatýþmalar baþladý. Gümrük 
vergilerinin paylaþýmý sorunundan çýkan çatýþma Aðustos ayýna 
kadar sürdü. Çatýþmayý sona erdirmek için arabuluculuk rolüne 
soyunan Türk devletinin giriþimiyle Mayýs 1994'de Silopi Tank 
taburunda Türk askeri ve istihbarat yetkilileri ile Talabani ve 
Barzani görüþtü. Kürt liderlere Irak'ýn toprak bütünlüðünden yana 
olduklarý ve PKK'nin bölgede rahat hareket etmesini engellemeleri 
istendi. 

* 27 Nisan 1994: 
Özgür Ülke gazetesi yayýn hayatýna baþladý. 30 Kasým 1994'de 
baþbakan Tansu Çiller'in verdiði talimat üzerine Özgür Ülke 
gazetesinin Ýstanbul'daki merkezi ve Ankara bürosu bombalandý. 
Ýstanbul'daki merkez binanýn tamamen tahrip olduðu saldýrýda 
Ersin Yýldýz hayatýný kaybederken, bir çok gazeteci de çeþitli 
yerlerinden yaralandý. 

* Nisan ve Mayýs 1994: 
Yürütülen operasyonlar sonucunda Hakkari, Þemdinli, Çukurca ve 
aðýrlýklý olarak Uludere bölgelerinden kaçan 20 binden fazla köylü 
Güney Kürdistan'a göç etti. Bu toplu göç devletin yýllardýr uygula-
dýðý zoraki göç politikasýný uluslararasý kurum ve kuruluþlarýn gün-
demine getirdi. Türk ordusunun 1990'larýn baþýnda uygulamaya 
koyduðu yeni savaþ konseptinin en önemli ayaðýný gerillanýn kitle 
tabanýný, beslendiði ve dayandýðý temel güçü ortadan kaldýrmak 
oluþturuyordu. “Denizi kurut, balýðý yakala” taktiðinin sonucu ola-
rak binlerce köy ve mezra boþaltýldý, milyonlarca insan yerini yurdu-
nu terk ederek göç etmek zorunda kaldý.  

* 11 Mayýs 1994: 
Halkýn Demokrasi Partisi (HADEP) kuruldu. 1995 yýlýndaki 
milletvekili genel seçimlerinde 1 milyon 171 bin 623, 1999 yýlýndaki 
milletvekili genel seçimlerinde 1 milyon 482 bin 196 oy aldý. 1999 
yýlýndaki yerel seçimlerinde 37 belediye baþkanlýðý kazandý. 13 Mart 
2003 tarihinde parti kapatýldý. 
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* 16 Haziran 1994: 
DEP kapatýldý. Tutuklanan milletvekillerinden Hatip Dicle (15  
yýl), Leyla Zana (15 yýl), Ahmet Türk (15 yýl), Orhan Doðan (15 yýl), 
Selim Sadak (15  yýl), Sedat Yurttaþ (7 yýl  6 ay), Sýrrý Sakýk (3 yýl 6 
ay), Mahmut Alýnak (baðýmsýz milletvekili 3 yýl 6 ay) ceza aldýlar. 
Ceza alan diðer milletvekilleri Batý Avrupa ülkelerine giderek ceza-
evine girmekten kurtuldular. Tutuklanan milletvekillerinden Sedat 
Yurttaþ, Ahmet Türk ve Sýrrý Sakýk'ýn cezalarý 1995 yýlýnda Yargýtay 
tarafýndan bozulup serbest kalýrlarken, diðerlerinin cezalarý onay-
landý. 

* 8-28 Ocak 1995: 
PKK 5. Kongresini Güney Kürdistan'da yaptý. Ordulaþma ve sa-
vaþý geliþtirme yönünde kararlarýn alýndýðý kongre de Karadeniz ve 
Akdeniz bölgelerinde gerilla faaliyeti kapsamýna alýndý. Kongre de 
PKK, bayraðýndaki orak çekici çýkardý. Parti program ve tüzüðünde 
deðiþiklikler yapýldý. Reel sosyalizmin çözülüþü üzerine tespitlerin 
yapýldýðý kongrede özellikle devlet sosyalizmi eleþtirisi üzerinden 
hareketin kendi ideolojik hattý olarak tanýmladýðý Marksizm-Le-
ninizm revize edilmeye çalýþýldý. Yine bu kongre ile birlikte, “parti 
önderliði” konumunda bulunan Öcalan'ýn PKK içerisindeki yeni 
konumu “parti baþkanlýðý” oldu. 

* 12 Mart 1995: 
Ýstanbul Gazi mahallesinde Alevilere ait bir kahvehane tarandý. Bir 
alevi dedesi ve birkaç vatandaþýn hayatýný kaybettiði saldýrýnýn 
ardýndan olaylar büyüdü ve devlete karþý bir ayaklanma halini aldý. 
Günlerce süren ayaklanmada birçok kiþi hayatýný kaybetti. 

* 21 Mart 1995: 
Türk ordusu “Çelik Operasyonu” adýný verdiði kapsamlý bir sýnýr 
ötesi askeri harekat düzenledi. Sýnýrý geçen Türk ordusunun sayýsý 
resmi rakamlara göre 35 bin olarak açýklandý. Türk devletinin bu 
askeri operasyonu ayný zamanda bir iþgal giriþimi olarak tasarladýðý 
da söylendi. Fakat askeri olarak beklenen baþarýnýn gösterememesi 
ve uluslararasý tepki üzerine bu plan suya düþtü. Yine bu kapsamda 
sýnýrda bir tampon bölge oluþturulmak istendi. Fakat bu projenin  
hayat bulmasý söz konusu olmadý.

* 30 Mart 1995:
MED TV yayýn hayatýna baþladý. Kürtlerin ilk televizyonu olan 
MED TV, Kürt toplumunda devrimsel bir etki yarattý. Bu televiz-
yon aracýlýðýyla seslerini dünyaya duyuran Kürtler, gerek iç kamu-
oyunda gerekse uluslararasý camiada haklýlýðýný dile getirmenin 
yanýnda özellikle kendi içinde ulusal bilincin geliþmesi yönünde 
önemli bir rol oynadý. Ayný þekilde toplumsal yapýnýn deðiþimi ve 
demokratikleþmesi açýsýndan da Kürdistan'daki farklýlýklarý yan-
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sýtan programlarýyla benzer bir etkileþime neden oldu. MED TV 
Türkiye devletinin baskýlarý sonucunda kapandý ve 1999 yýlýnda 
MEDYA TV yayýn hayatýna baþladý. 2004 yýlýnda MEDYA TV'nin 
kapanmasý sonrasýnda ROJ TV faaliyete geçti.  

* 12 Nisan 1995: 
Sürgünde Kürdistan Parlamentosu (Parlamenta Kürdistane Li 
Devreye Welat –PKDW-) Hollanda'nýn Den Haag þehrinde ku-
ruldu. Türkiye'de legal alanýn Kürtlere kapatýlmasý, kurduklarý par-
tilerin peþ peþe kapatýlmasý, artan baskýlardan dolayý birçok aydýnýn 
Türkiye ve Kürdistan'ý terk etmesi sonucu Avrupa'da kurulan Sür-
günde Kürt Parlamentosu, Türkiye devletinin yasal alaný Kürt 
hareketine kapatmasýna bir cevap niteliði taþýyordu.

* 15 Aralýk 1995: 
PKK, ikinci kez ateþkes ilan ettiðini açýkladý. Türkiye baþbakaný 
Tansu Çiller'in aracýlar vasýtasýyla talep ettiði ateþkes MED TV'de 
yapýlan basýn toplantýsý ile ilan edildi. Ancak Türk ordusu ateþkese 
hiçbir zaman uymadý. Provakatif  saldýrýlar  devam etti.

* 25 Aralýk 1995: 
Türkiye'de genel seçimler yapýldý. Seçimlerde % 5 oranýnda oy alan 
HADEP bölgedeki gücünü gösterdi. Seçimlerin birinci partisi Re-
fah Partisi (RP) oldu. Mart 1996'da kurulan ve birkaç ay süren 
ANAP-DYP hükümetinin ardýndan 28 Haziran 1996'da RP-DYP 
hükümeti kuruldu.

* 16 Ocak 1996: 
Güçlükonak Katliamý gerçekleþti. Güçlükonak'ta bir minibüsün 
önce taranýp sonra yakýlmasý sonucu 11 kiþi hayatýný kaybetti. PKK 
ile iliþkilendirilmek istenen katliamýn askerler tarafýndan gerçek-
leþtirildiði bölgeye giden insan haklarý savunucularýnýn yaptýðý 
araþtýrmalarla açýða çýktý. 

* Mayýs 1996: 
PDK-YNK güçleri arasýnda yeni ve çok daha þiddetli bir çatýþma 
dönemi baþladý. Bölgesel ve uluslararasý güçlerinde devreye girmesi 
Kürtlerin kan kaybetmesine yol açtý. Çatýþmalar sonucu Güney 
Kürdistan iki parçaya bölündü. Kasým 1996'da PDK, Ocak 
1997'de YNK kendi hükümetlerini kurduklarýný ilan ettiler. Ýki 
gücün bir araya getirilmesi için ABD'nin devreye girerek yaptýðý 
görüþmeler sonucunda 17 Eylül 1998'de Barzani ve Talabani 
Waþington Antlaþmasýný imzaladý.

* 6 Mayýs 1996: 
Suriye'de bulunan PKK eðitim kampýna, PKK liderini hedefleyen 
bombalý saldýrý düzenlendi.

K
ürt H

areketin
in

 K
ro

n
o

lo
jisi(1960'lardan

 1999'a)

1135



* 23 Haziran 1996: 
HADEP'in Ankara'da yapýlan kongresinde Türk bayraðýnýn 
indirilmesi üzerine “bayrak krizi” olarak bilinen olay yaþandý. Bu 
olay üzerine Türkiye'de þovenist bir medya kampanyasý baþlatýldý. 
HADEP hakkýnda kapatma davasý açýldý, bir çok yöneticisi 
tutuklandý.

* 30 Haziran 1996: 
PKK ilk kez bir intihar saldýrýsý düzenledi. Zilan kod isimli Zeynep 
Kýnacý Tunceli il merkezinde resmi tören yapan askeri birliði hedef  
aldý. Eylem sonucunda 5 asker öldü ve 29 asker yaralandý.

* 24 Eylül 1996: 
Diyarbakýr cezaevinde 10 PKK'li tutsak demir çubuklarla kafalarý 
parçalanarak katledildi. Aileleriyle görüþmek için koðuþlarýndan 
çýkan 32 PKK'li tutsaðýn üzerine gerekçesizce saldýrýlmasý 
sonucunda 10 tutsak hayatýný kaybederken, 22'si de aðýr bir þekilde 
yaralandý. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi Türkiye devletini bu 
olay üzerine iki kez mahkum etmesine raðmen failler 
cezalandýrýlmadý.

* 3 Kasým 1996: 
Susurluk kazasý oldu. Ýçerisinde DYP milletvekili ve korucubaþý 
Sedat Bucak, emniyet müdürü Hüseyin Kocadað ve eski ülkücü, 
kontrgerilla elemaný Abdullah Çatlý'nýn bulunduðu otomobil 
Susurluk yakýnlarýnda bir kamyona çarpýnca devlet içindeki kirli 
iliþkiler açýða çýktý. Kamuoyunun tüm çabalarýna raðmen devlet 
yetkilileri olayýn kapatýlmasý yönünde tutum takýndý.

* 21 Ocak 1997: 
Birleþmiþ Milletler gözetiminde kurulan Atruþ Kampý resmen 
kapatýldý. Göçmenler daha güneye baþka bir kampa yerleþtirildi. 
1992-1993 yýllarýnda Türkiye devletinin köyleri yakmasý sonucu 
Güney Kürdistan'a göç eden köylülerin oluþturduðu Atruþ 
Kampýnýn kapanmasýndan sonra büyük zorluk ve sýkýntýlar çeken 
göçmenler 1999 yýlýnda Mahmur Kampýna yerleþti. 

* 28 Þubat 1997:
Türkiye darbeler tarihine post-modern darbe olarak geçen 28 
Þubat darbesi gerçekleþti. Ayný gün yapýlan Milli Güvenlik Kurulu 
(MGK) toplantýsý 9 saat sürmüþ, toplantýda asker kanadýnýn 
dayatmasý sonucu, altýna RP-DYP hükümetinin de imza attýðý 
bildiri yayýnlandý. Bu bildiriyle askerler irticaya karþý olduklarýný ve 
bazý tedbirlerin alýnmasý gerektiðini hükümete dayattý.

* 14 Mayýs 1997: 
Türk ordusu “Balyoz Operasyonu” adýný verdiði yeni bir sýnýr ötesi 
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operasyon daha yaptý. 100 bini aþkýn askerle yapýldýðý açýklanan 
operasyonda PDK güçlerinden destek alan Türk ordusunun hedefi 
Zap vadisi oldu. Saldýrý öncesi hazýrlýklý olan PKK yer deðiþtirmiþ 
ve güçlü bir savunma oluþturmuþtu. Bu arada PDK güçleri 16 
Mayýs'ta Erbil'de yaralý gerillalarýn tedavi gördüðü bir hastaneyi 
basarak bir çok gerillayý öldürdü. 4 Haziran tarihinde gerillalar 
Skorsky tipi bir helikopteri düþürdü, komuta kademesinde yer alan 
bazý Türk askerleri öldü.

* 1 Eylül 1997: 
Musa Anter Barýþ Treni Diyarbakýr'a sokulmadý. Diyarbakýr'da 
yüzlerce kiþinin gözaltýna alýnmasý ile devlet barýþ istemediðini bir 
kez daha gösterdi.

* 24 Ekim 1997:
Demokratik Halk Partisi (DEHAP) kuruldu. 2002'de Anayasa 
Mahkemesi'nde, "örgütlenmesini tamamlamadan seçimlere 
girdiði" iddiasýyla hakkýnda kapatma davasý açýldý. DEHAP, 19 
Kasým 2005'de kendini feshetti. 

* 13 Nisan 1998: 
Þemdin Sakýk Türkiye'ye getirildi. Daha önce Güney Kürdistan'da 
PKK'den ayrýlýp PDK'ye sýðýnan Sakýk, Türk askerleri tarafýndan 
Güney Kürdistan'dan alýnýp Türkiye'ye getirildi. PKK hakkýnda 
Türk devletine önemli bilgiler sunan Þemdin Sakýk'ýn sorgudaki 
ifadelerine yapýlan ekler neticesinde Türkiye'de siyaset ve basýn 
dünyasýndan birçok kiþi hedef  haline getirildi. 

* 12 Mayýs 1998: 
ÝHD Genel Baþkaný Akýn Birdal Ankara'da silahlý saldýrýya uðradý. 
Saldýrýda 5 kurþun yarasý alan Birdal yaralý kurtuldu.

* 1 Eylül 1998: 
PKK üçüncü kez tek taraflý ateþkes ilan etti. Ateþkes talebinin 
Türkiye'de kimi devlet yetkililerinden dolaylý ve direkt mesajlar 
vasýtasýyla geldiði sonradan kamuoyuna yansýdý. Fakat ateþkes tek 
taraflý olmaktan öteye gitmedi, askeri operasyonlar devam etti. 
Ekim ayý baþýnda Kara Kuvvetleri Komutaný Atilla Ateþ Suriye 
sýnýrýna gelerek PKK lideri Abdullah Öcalan'ýn orada 
bulunmasýndan dolayý Suriye'yi tehdit etti, savaþ olasýlýðýnýn 
gündemde olduðunu söyledi. Bu sýralarda Akdeniz civarýnda askeri 
hareketliliðin arttýðý gözlenmekteydi.

* 9 Ekim 1998:
PKK lideri Abdullah Öcalan Suriye'den çýktý. PKK'nin uluslararasý 
komplo olarak tanýmladýðý bu olayý protesto etmek için 
cezaevlerinde ve dýþarýda birçok kiþi kendini yaktý. PKK liderinin 
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Avrupa ülkelerinde kalma çabasý ABD'nin baskýlarý sonucunda 
mümkün olmadý. Yunanistan, Ýtalya, Rusya sonrasýnda tekrar 
Yuna-nistan'a gelen Öcalan, Güney Afrika'ya gitmek üzere Yuna-
nistan'ýn Nairobi büyükelçiliðine gitti.

 * Þubat 1999: 
PKK 6. Kongresi Güney Kürdistan'da gerçekleþtirildi.

* 15 Þubat 1999: 
PKK lideri Abdullah Öcalan Kenya'nýn baþkenti Nairobi'den ulus 
lararasý bir operasyonla kaçýrýlarak Türkiye'ye getirildi. Kaçýrma 
olayýnýn arkasýnda ABD ve Ýsrail istihbarat örgütlerinin olduðu 
sonradan yapýlan açýklamalarla gün yüzüne çýktý. PKK liderinin 
kaçýrýlarak Türkiye'ye teslim edilmesi ABD tarafýndan Türk yetk-
ililere teklif  edilmiþ, onlar da kabul etmiþti. Hatta dönemin Türk 
baþbakaný Bülent Ecevit sonradan basýna yansýdýðý demecinde 
“ABD, Öcalan'ý niye bize teslim etti anlayamadým” dedi. Türkiye'ye 
getirilen Öcalan, Ýmralý adasýnda yüksek güvenlikli bir sistem içe-
risinde, bütün dünyadan tecrit edildiði, tek kiþilik bir hapishaneye 
konuldu. 
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