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KURDSKO VPRAŠANJE V TURČIJI
IZVLEČEK
Osrednji del diplomskega dela obravnava problematiko kurdskega vprašanja v Turčiji. Ob
razpadu Osmanskega cesarstva so v sladu z interesi kolonialnih sil nastale nove države,
območje Kurdistana pa je bilo s tem razdeljeno na več držav: Turčijo, Irak, Iran in Sirijo. Po
nastanku Republike Turčije je Mustafa Kemal izvajal politiko narodne enotnosti, ki je
izključevala vse neturške manjšine, še posebno najštevilčnejše Kurde. Glavni cilj nove oblasti
je bila asimilacija vseh narodov v etnično homogeno državo. Kurdi so ostro nasprotovali
takšni politiki in občasno organizirali vojaške upore. Višek oboroženega upora v boju proti
njihovemu zatiranju predstavlja oblikovanje Kurdske delavske stranke l. 1978, ki je že vse od
l. 1984 v oboroženem konfliktu s turško državo. Z legalizacijo kurdskega političnega gibanja
v začetku devetdesetih let se je zmerni del kurdskega gibanja začel po mirni pogajati s turško
državo o razširitvi njihovih pravic. Turčija je, vse odkar je kandidatka za vstop v Evropsko
unijo, začela z demokratičnimi reformami. Te spremembe so sicer razširile kurdske pravice, a
njihov položaj se ni bistveno izboljšal. Kurdsko gibanje še vedno ni doseglo glavna cilja, ki
sta avtonomija turškega dela Kurdistana in popolna uveljavitev kurdskega jezika v javnem
življenju.

KLJUČNE BESEDE: Turčija, Kurdi, Kurdistan, narodno vprašanje, nedržavni narodi, PKK
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THE KURDISH QUESTION IN TURKEY

ABSTRACT
The main part of the thesis deals with an issue of Kurdish question in Turkey. With the
downfall of Ottoman empire, new countries were created in accordance with the interests of
the colonial powers. Territory of Kurdistan was divided between several states: Turkey, Iraq,
Iran and Syria. After the creation of the Republic of Turkey, Mustafa Kemal began with the
policy of national unity, which excluded all non-turkish minorities, especially the most
numerous Kurds. The main goal of the new regime was asimilation of all nations within
ethnic homogenous country. The Kurds strongly opposed such a policy and they occasionally
organized military rebellions. A peak of this rebellion against Kurds suppression presents the
creation of the Kurdistan worker's party in 1978. Since 1984, this organization is in the armed
conflict with the Turkish state. With the legalization of Kurdish political movement in the
early nineties, moderate part of Kurdish movement began to negotiate with the Turkish state
about the expansion of their rights. Since Turkey became candidate to join European union,
government began with the democratic reforms. These reforms have extended kurdish rights,
but their status has not improved substantially. The Kurdish movement has still not reached
the main goals, which are autonomy of the Turkish Kurdistan and full recognition of the
Kurdish language in public life.

KEY WORDS: Turkey, Kurds, Kurdistan, national question, stateless nations, PKK

5

KAZALO VSEBINE

1.

UVOD ............................................................................................................................................. 8
1.1.

2.

GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI TURŠKEGA DELA KURDISTANA ............................... 10
2.1.

OPREDELITEV OBMOČJA............................................................................................. 10

2.2.

FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ..................................................................... 12

2.2.1.

POVRŠJE TURŠKEGA KURDISTANA ..................................................................... 12

2.2.2.

PODNEBJE TURŠKEGA KURDISTANA .................................................................. 12

2.2.3.

VODOVJE TURŠKEGA KURDISTANA ................................................................... 13

2.3.

3.

4.

NAMEN, CILJI IN METODOLOGIJA DIPLOMSKEGA DELA .................................. 8

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ............................................................... 13

2.3.1.

PREBIVALSTVO IN POSELITEV.............................................................................. 13

2.3.2.

GOSPODARSTVO ....................................................................................................... 14

2.3.3.

VERSKA SESTAVA PREBIVALSTVA ..................................................................... 16

2.3.4.

JEZIKOVNE ZNAČILNOSTI ...................................................................................... 16

PREGLED ZGODOVINSKEGA RAZVOJA V TURŠKEM KURDISTANU...................... 18
3.1.

IZVOR KURDOV ............................................................................................................... 18

3.2.

KURDI DO VKLJUČITVE V OSMANSKO DRŽAVO ................................................. 19

3.3.

KURDI V OSMANSKI DRŽAVI ...................................................................................... 21

KURDSKO VPRAŠANJE OD NASTANKA REPUBLIKE TURČIJE ................................. 25
4.1.

RAZPAD OSMANSKE DRŽAVE IN NASTANEK REPUBLIKE TURČIJE ............. 25

4.1.1.

MIROVNA POGAJANJA IN PODPIS SEVREŠKE MIROVNE POGODBE ............ 25

4.1.2.

TURŠKO NACIONALNO GIBANJE MUSTAFE KEMALA .................................... 26

4.1.3.

VZPOSTAVITEV KEMALISTIČNE POLITIKE ........................................................ 28

4.2.

RAZVOJ KURDSKEGA NARODNEGA GIBANJA V TURŠKI DRŽAVI ................. 30

4.2.1.

KURDI V ČASU MED 1. IN 2. SVETOVNO VOJNO .............................................. 30

4.2.2.

POLOŽAJ KURDOV PO UVEDBI VEČSTRANKARSKEGA SISTEMA ................ 32

4.2.3.

USTANOVITEV PKK IN NJENI SPOPADI S TURŠKO DRŽAVO ......................... 35

4.3.

KURDSKO POLITIČNO GIBANJE ................................................................................ 46

4.3.1.

LEGALIZACIJA KURDSKE PARTICIPACIJE V POLITIKI .................................... 46

4.3.2.

STRANKA LJUDSKE DEMOKRACIJE (HDP) ......................................................... 48

4.4.

SODOBNA TURŠKA POLITIKA DO KURDSKEGA VPRAŠANJA .......................... 52

4.4.1.

VPLIV ZUNANJIH SIL NA TURŠKO POLITIKO .................................................... 52

6

4.4.2.

PRIDOBLJENE KURDSKE PRAVICE ....................................................................... 55

4.4.3.

IZZIVI ZA PRIHODNOST ........................................................................................... 56

5.

ZAKLJUČEK .............................................................................................................................. 59

6.

SUMMARY.................................................................................................................................. 61

7.

VIRI IN LITERATURA ............................................................................................................. 63

8.

KAZALO SLIK ........................................................................................................................... 69

7

1. UVOD

1.1.

NAMEN, CILJI IN METODOLOGIJA DIPLOMSKEGA DELA

Predmet moje raziskave so Kurdi v Turčiji, ki predstavljajo okoli polovico celotne kurdske
populacije na Bližnjem vzhodu. Kurdska manjšina ni prisotna le v Turčiji, ampak tudi v Iraku,
Iranu in Siriji. Kurdi so eni izmed največjih narodov brez države. Čeprav že dolgo živijo na
območju Bližnjega vzhoda, nikoli niso imeli lastne države. Pojem Kurdistan (dežela Kurdov)
označuje strnjeno naselitev Kurdov na območju Bližnjega vzhoda. Po koncu 1. svetovne
vojne je bilo območje razdeljeno na zgoraj omenjene države. Kolonialni imperiji so zarisali
umetne meje in s tem razdelili Kurde, ki v teh državah predstavljajo manjšino. Od takrat
naprej je njihov razvoj potekal dokaj ločeno, tudi zaradi reliefnih značilnosti območja, saj
visoko gorato območje dodatno onemogoča tesnejše stike. Vse od nove razdelitve Bližnjega
vzhoda so izpostavljeni represiji in diskriminaciji, saj za vladujoče sloje Kurdi predstavljajo
problematično etnično skupino.

Namen diplomskega dela je prikazati, analizirati in preučiti najbolj pereč problem v turški
notranji politiki – kurdsko vprašanje. V Turčiji živi okoli 15 milijonov Kurdov (ocene o
številu se razlikujejo), poseljujejo pa predvsem jugovzhodni in vzhodni del države. Delo se
osredotoča na dogajanje po nastanku turške republike l. 1923 do današnjega obdobja. V času
od nastanka Republike Turčije so Kurdi utrpeli številna grozodejstva, njihove človekove
pravice pa so sistematično kršene. Za to obdobje so značilni številni spopadi med turško
državo in Kurdi, ki so zahtevali veliko smrtnih žrtev. Kljub temu, da je Turčija demokratična
država, oblast še naprej izvaja protikurdsko politiko. Vendar so Kurdi vseeno nekako ohranili
svoj jezik, kulturo in ponos. Narod se je kljub več desetletij trajajoči asimilacijski politiki
ohranil. Z nastankom nove države se je tudi začelo krepiti kurdsko narodno gibanje, ki je bilo
v času osmanske države šibkejše. V novejšem obdobju je večina zahtev kurdskega gibanja
usmerjena v avtonomijo oz. samostojnost znotraj države. V preteklosti so obstajale tudi ideje
o samostojnem Kurdistanu, ki pa so danes skoraj v celoti opuščene. Zaradi njihove
številčnosti in mednarodne pozornosti je težko prezreti njihov boj za obstanek in vsaj kakšno
obliko neodvisnosti. Vendar temu Turčija nikoli ni bila naklonjena.

Diplomska naloga je razdeljena na več vsebinskih poudarkov. Prvi vsebinski sklop obravnava
geografske značilnosti turškega dela Kurdistana. Opisane so lega ter fizične in
družbenogeografske značilnosti območja. V drugem sklopu je predstavljeno zgodovinsko
dogajanje na obravnavanem območju od naselitve Kurdov do nastanka moderne turške
države. Osrednji del diplomskega dela je posvečen problematiki kurdskega vprašanja v
Republiki Turčiji. V tem delu je opisano, kakšno politiko do Kurdov je vodila nova oblast,
predstavljen je razvoj kurdskega narodnega gibanja ter kurdskega političnega udejstvovanja.
Prav tako je v tem sklopu opisana sodobna turška politika do kurdskega vprašanja,
predstavljeni pa so tudi prihajajoči izzivi za rešitev kurdske problematike.
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Cilji diplomske naloge so:




opisati geografske značilnosti turškega dela Kurdistana;
predstaviti Kurde ter orisati zgodovinsko dogajanje na območju od naselitve do
današnjega obdobja;
analizirati način reševanja kurdskega vprašanja v Turčiji skozi čas in predstaviti
trenutni položaj Kurdov v državi.

Diplomsko delo je rezultat kabinetnega dela. V sklopu kabinetnega dela sem preučil
razpoložljive vire in literaturo. V glavnem sem se naslonil na uporabo internetnih virov,
monografskih publikacij v angleškem in slovenskem jeziku ter člankov iz revij v elektronski
obliki. V slovenskem jeziku je malo literature o tej tematiki. Za moje delo sta bila pomembna
predvsem prevoda del tujih avtorjev – Jürgen Roth: Geografija zatiranih in Günter Deschner:
Kurdi – Narod brez države. Pomemben element pri pisanju diplomskega dela je bila velika
mera kritičnosti. Nekateri podatki o isti temi so se razlikovali, zato je bilo potrebno preverjati
resničnost vsebine, saj je veliko avtorjev subjektivno pisalo o kurdski problematiki. Pri
pisanju diplomskega dela sem se izogibal podatkom iz tistih virov, ki so izstopali oziroma za
katere sem ocenil, da so manj verjetni.
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2. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI TURŠKEGA DELA
KURDISTANA

2.1.

OPREDELITEV OBMOČJA

Slika 1: Območje pretežno kurdske poselitve na Bližnjem vzhodu

Vir: Atlas za srednje šole, 1979, str. 71. Priredil Klemen Kos

Turški Kurdistan je eden od štirih sestavnih delov t.i. regije Kurdistan. Kurdistan je vse od
konca 1. svetovne vojne razdeljen med štiri države. Kurdistan sestavljajo jugovzhodna
Turčija, zahodni Iran, severni Irak ter severni del Sirije. Ker Kurdistan nima lastne države, se
njegovo ozemlje definira kot območje s pretežno kurdskim prebivalstvom. Obseg pretežno
kurdskega območja je vse do danes predmet spora med Kurdi in državami, v katerih živi
10

kurdska manjšina. Oblasti držav se nagibajo k navajanju manjše površine Kurdistana, medtem
pa se na drugi strani Kurdi nagibajo k pretiravanju. Površina Kurdistana znaša okoli petsto
tisoč kvadratnih kilometrov, regija pa je velika tako kot Francija in večja od Nemčije. Večino
regije pokrivata gorovje Zagros ter vzhodni del gorovja Taurus. Del obravnavanega območja
je tudi negorat, saj se na jugu regija razteza proti mezopotamski nižini. Na obmejnem
območju s Sirijo in Irakom se nahajajo rodovitne planjave z donosnim poljedelstvom, to
območje je tudi del rodovitnega polmeseca (Deschner, 2007; Geography, 2008).

Slika 2: Območje v Turčiji z večinskim kurdskim prebivalstvom

Vir: Taucher, Vogl, Webinger, 2015, str. 184. Priredil Klemen Kos

Območje turškega Kurdistana se nahaja na vzhodu in jugovzhodu države. To območje je
veliko okoli 230.000 km², kar znaša skoraj tretjino celotne turške površine. Pojem turški
Kurdistan, ki je uporabljen v tem diplomskem delu, je povzet iz literature. Turški Kurdistan
na vzhodu meji na Gruzijo, Armenijo, Azerbajdžan in Iran. Na jugu pa območje meji na Irak
in Sirijo. Kurdsko naselitveno območje v Turčiji se razteza od gore Ararat na severu do
bližine sredozemskih obal ter od bregov Evfrata in Tigrisa do iranskega višavja. Večji del
območja sestavlja težko dostopno visokogorje z odročnimi gorskimi vasmi in nerazvito
infrastrukturo. Območje z najvišjimi nadmorskimi višinami se nahaja na vzhodu države. V tej
regiji se nahaja tudi največje turško jezero Van, povirno območje rek Evfrat in Tigris, pa tudi
številni drugi manjši vodotoki (The Kurds: Caught …, 1994; Deschner, 2007; Uršič, 2012).

Turčija je država, razdeljena na 81 provinc. Pretežno kurdsko prebivalstvo je prisotno v
provincah Mardin, Siirt, Hakkari, Diyarbakir, Bitlis, Mus, Van in Agri. Veliko kurdskega
prebivalstva je prisotno tudi v provincah Urfa, Adiyaman, Malatya, Elazig, Tunceli, Erzincan,
Bingol in Kars. Kurdi so prisotni tudi v drugih predelih Turčije. V Carigrad se naseljujejo že
stoletja, prav tako so v zadnjih desetletjih naselili vsa večja urbana središča v Turčiji. V
okolici teh mest so se oblikovale kurdske soseske, podobne barakarskim naseljem (Yildiz,
2005; Countrystudies, 2015).
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2.2.

FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

2.2.1. POVRŠJE TURŠKEGA KURDISTANA
Značilnosti površja so pomembno vplivale na kurdsko zgodovino, tradicijo in kulturo. Velik
del površja predstavlja težko dostopno visokogorje, hribovje in planotasto območje.
Ravninskega sveta je zelo malo, omejen je na nekatere visoke planote. Na vzhodu države
vrhovi dosežejo najvišje nadmorske višine, saj se v tem delu združita gorski verigi Pontsko
gorovje in gorovje Taurus. Povprečna višina vrhov v tem delu preseže 3000 metrov. Tu se
nahaja najvišji vrh Turčije Ararat, ki je visok 5137 metrov. Precejšnje število vrhov
predstavljajo tudi ugasli ognjeniki. Ob meji s Sirijo so nadmorske višine nižje, tam
prevladujoč relief predstavljata hribovje in planote. Nadmorske višine v tej regiji so med 500
in 800 metrov. Območje leži med rekama Evfrat in Tigris (Uršič, 2012).

Območje leži v potresno zelo dejavnem območju sredozemskega-transazijskega pasu. Ta pas
se razteza na severozahodu od otoških skupin ob afriški obali in preko Sredozemlja do
jugovzhodne Azije. Nastal je med afriško geotektonsko ploščo na jugu in evrazijsko na
severu, sestavlja pa ga več manjših plošč. Te manjše plošče se premikajo v različnih smereh.
Med njimi lahko prihaja do podrivanja ali subdukcije, trkov ali kolizije, meje pa so lahko tudi
strižne, kjer se dve plošči ali bloka premikata ob prelomu eden proti drugemu. Potresno
najbolj ogroženo območje je med jezerom Van in mejo z Armenijo (Uršič, 2012).

2.2.2. PODNEBJE TURŠKEGA KURDISTANA
Glede na podnebne razmere turškega Kurdistana lahko območje razdelimo v dva klimatska
pasova. Večji del uvrščamo v Vzhodno Anatolski klimatski pas, kjer ima na podnebje velik
vpliv visoka nadmorska višina, območje na jugovzhodu ob meji s Sirijo pa uvrščamo v
Jugovzhodni Anatolski klimatski pas, kjer so nadmorske višine nižje (Uršič, 2012).

Vzhodna Anatolija leži daleč od morja, prav tako leži v visokih nadmorskih višinah. Gorato
območje Kavkaza zadržuje deževne oblake, zaradi česar ima osrednje območje značilnosti
kontinentalnega podnebja z dolgimi in zelo mrzlimi zimami. Pozimi se najnižje temperature
na gorskih območjih na vzhodu spustijo vse do -38°C, sneg pa se obdrži do 120 dni v letu.
Zime so zelo mrzle s pogostimi snežnimi padavinami. Poletja so vroča in suha, saj
temperature presegajo 30°C. Spomladi in jeseni je vreme bolj zmerno, a so tudi takrat možni
vdori mrzlega in vročega zraka. Povprečna letna količina padavin se giblje med 500 in 800
mm, odvisno od nadmorske višine. Povprečna temperatura pozimi je -13°C, poleti pa 17°C
(Uršič, 2012).

Na jugovzhodu Turčije so poletne temperature zaradi nižjih nadmorskih višin višje kot na
vzhodu države. Temperature se tu poleti povzpnejo vse do 48°C, pogosta pa so tudi izrazita
sušna obdobja. To območje prejme letno med 400 in 550 mm padavin, višek padavin pa je
pozimi (Uršič, 2012).
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2.2.3. VODOVJE TURŠKEGA KURDISTANA
Območje turškega Kurdistana je eno redkih območij v regiji z obilico padavin. Zaradi obilnih
padavin in ugodnih geoloških značilnosti tu nastajajo številni močni izviri. V gorah turškega
Kurdistana izvirata Evfrat in Tigris, kakor tudi številne manjše reke Ceyhan, Aras, Kura,
Hezil in Murat. Reki Evfrat in Tigris tečeta po sicer sušni mezopotamski nižini in se izlivata v
Perzijski zaliv, suhe ravnice pa spreminjata v rodovitna polja. Območje ob toku omenjenih
rek je del tako imenovanega rodovitnega polmeseca . Zaradi tega imata reki že več tisočletij
velik pomen za gospodarstvo Bližnjega vzhoda. Regulacija tokov rek pa je bolj namenjena v
korist nekurdskemu prebivalstvu v nižinah kot Kurdom v gorah. Te reke so pomembne tudi za
proizvodnjo energije (The water, 2008).

Na območju turškega Kurdistana leži veliko naravnih in umetnih jezer različnih velikosti.
Med naravnimi jezeri ločimo tektonska in kraterska jezera. Največje število jezer najdemo v
Vzhodni Anatoliji, kjer se nahaja tudi največje turško jezero Van (Uršič, 2012). Površina tega
jezera znaša 3574 km², njegova prostornina 650 km³, največja globina 450m, maksimalna
dolžina pa je 130 km. Nahaja se na nadmorski višini 1648 metrov. Jezero se je izoblikovalo v
tektonsko zelo aktivnem območju. Je ognjeniškega izvora, vodo pa dobiva iz manjših
pritokov, ki izvirajo v okolici. Večina umetnih jezer je posledica gradnje jezov v zadnjih
desetletjih, katerih namen je pridobivanje hidroenergije, namakanje kmetijskih zemljišč in
zagotavljanje pitne vode. Največja umetna jezera na obravnavanem območju so Ataturk,
Karakaya in Keban na reki Evfrat (Uršič, 2012; Cukur in sod., 2014).

2.3.

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

2.3.1. PREBIVALSTVO IN POSELITEV
V Turčiji živi okoli 15 milijonov Kurdov in predstavljajo okoli 18% celotne populacije v
Turčiji. Podatki o njihovem številu se razlikujejo, najverjetneje pa jih je nekoliko več. Turška
oblast se zaradi protikurdske politike nagiba k navajanju nižjih številk. Prav tako se vsak Kurd
ne izreče za pripadnika svojega naroda, saj Kurdi v državi veljajo za drugorazredne
državljane. Na drugi strani pa se predstavniki kurdskega narodnega gibanja nagibajo k
navajanju višjih številk. Ker je stopnja kurdske rodnosti okoli dvakrat višja od turške, je v
prihodnosti pričakovati še večji delež Kurdov v Turčiji. Največje mesto v turškem Kurdistanu
je Diyarbakir, ki ima milijon prebivalcev (McDowall, 2004; Deschner, 2007; Turkey, 2015).

V vsakem primeru velja, da so Kurdi za Arabci, Turki in Perzijci četrti največji narod na
Bližnjem vzhodu. V Turčiji jih je 15 milijonov ali več, v Iranu okrog deset, v Iraku kakih pet
in eden do dva milijona v Siriji. Razdrobljene skupine kurdskega ljudstva živijo tudi v
državah naslednicah Sovjetske zveze (posebno v Armeniji, Gruziji in Azerbajdžanu), kjer jih
je vse skupaj okoli 400.000. Veliko število Kurdov pa je bilo prisiljeno oditi v izgnanstvo. V
Evropi jih je okoli 700.000, največ jih je v Nemčiji, kjer naj bi jih živelo okoli pol milijona
(McDowall, 2004; Deschner, 2007).
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Za vzhodno in jugovzhodno Turčijo je v zadnjih desetletjih značilen pojav odseljevanja v
večja mesta na zahodu države, predvsem zaradi političnih napetosti in socialno-ekonomskih
razlogov (Saraçoğlu, 2011). Spodnja slika prikazuje, da je ozemlje turškega Kurdistana
območje obsežnega odseljevanja.

Slika 3: Območja najobsežnejšega priseljevanja in odseljevanja

Vir: Saraçoğlu, 2011, str. 100. Priredil Klemen Kos

V območjih, obarvanih s temnejšo barvo, naj bi po ocenah Saraçoğluja živelo dobrih dva
milijona kurdskih migrantov. Največ, okoli milijon, jih živi v Carigradu. Slabih 300.000 jih
živi v Izmirju, okoli 230.000 pa v Adani. Glede na odstotek celotne mestne populacije pa
največ Kurdov živi v Mersinu, Adani in Manisi (Saraçoğlu, 2011).

2.3.2. GOSPODARSTVO
Revščina in nezaposlenost sta stalni pojav v Vzhodni Anatoliji že vse od nastanka moderne
turške države. Vzhod države je gospodarsko manj razvit od zahoda, posledično se je mnogo
Kurdov priselilo v urbana središča na zahodu države. Razlike v gospodarski razvitosti med
vzhodom in zahodom so začele nastajati v 17. stoletju, ko so se vzpostavili trgovski stiki med
Evropo in Osmansko državo. Zaradi ugodne geografske lokacije so bila zahodna pristaniška
mesta z njihovim zaledjem središča trgovske izmenjave. Preostanek države je bil izoliran od
teh gospodarskih aktivnosti zaradi izostanka dobre prometne povezave med vzhodom in
zahodom. Ti problemi so se nadaljevali tudi po nastanku republike. Drugi pomembni vzroki
za šibko gospodarsko razvitost obravnavanega območja so neugodne reliefne značilnosti in
podnebje, neprestani notranji politični konflikti in politična nestabilnost sosednjih držav
(Saraçoğlu, 2011).
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Največji gospodarski potencial obravnavanega območja je obilica vode. Območje je bogato z
vodnimi viri. Evfrat in Tigris predstavljata 28% rečne oskrbe z vodo. Država je zaradi
velikega vodnega potenciala oblikovala regionalni program GAP (Southeastern Anatolia
project). Glavni cilj programa je odprava neenakomerne gospodarske razvitosti in dvig
življenjskega standarda prebivalstva na jugovzhodu države. Glavne aktivnosti programa so
pridobitev namakalnih površin in proizvodnja električne energije. Program predvideva
izgradnjo 22 zajezitvenih jezer in 19 hidroelektrarn. Ta program je eden izmed največjih te
vrste na svetu. Ko bo realiziran do konca, bodo lahko namakali 1,8 milijonov hektarov
kmetijskih površin, proizvodnja hidroelektrične energije pa naj bi znašala 27 milijard kWh.
Program je trenutno polovično realiziran (Yuksel, 2012).

Kmetijstvo je zaradi fizičnogeografskih značilnosti in pomanjkanja investicij omejeno. Na
kmetijskih območjih tradicionalno pridelujejo mesne izdelke in žito, ki jih nato izvažajo v
mesta na ravnini. Za regijo so značilne male kmetije, prevladujoč tip kmetijstva pa je
živinoreja. Večje kmetije najdemo v nižje ležečem predelu okoli Diyarbakirja. Za razvoj
kmetijstva so nujno potrebne investicije, ki bi izboljšale fizične, tehnične in kadrovske pogoje
te panoge (Agriculture, 2015).

Tudi industrija se spopada s številnimi ovirami. Potrebni so ukrepi, kot so učinkovita
industrijska politika, moderne tehnologije in trajnostna proizvodnja. Prav tako so potrebni
podjetniški, vodstveni in tehnični kadri. Prvi koraki za razvoj industrije so že izvedeni. Okoli
80% vsega blaga na območju Kurdistana je narejeno v Turčiji. V letu 2009 je bilo v turškem
Kurdistanu registrirano 485 podjetij, leta 2013 pa je število naraslo na okoli 1500 (Overview:
Kurdistan …, 2015).

Obravnavano območje je s turističnega vidika privlačno predvsem zaradi številnih
zgodovinskih in kulturnih znamenitosti, a napeta situacija v regiji odganja mnoge turiste.
Proces pomiritve med Kurdi in turško državo od konca l. 2012 do sredine lanskega leta je
pripomogel k porastu turizma v vzhodni in jugovzhodni Turčiji. Število domačih in tujih
turistov je v letu 2012 doseglo 1,5 milijona, leto kasneje pa preseglo 2 milijona. Porast
turizma na obravnavanem območju je pripomogel k izgradnji turistične infrastrukture. Dolgo
zanemarjen predel države je v tem času dobil možnost za gospodarski razvoj. Razvoj turizma
je povečal število letalskih prevozov na vzhod države. Največje kurdsko mesto v Turčiji,
Diyarbakir, je l. 2014 obiskalo okoli 260.000 turistov. Po podatkih turškega ministrstva za
turizem je to mesto med letoma 2012 in 2014 vsako leto beležilo 100% porast tujih in 40%
porast domačih turistov. Pozitiven trend se je končal z vnovičnimi spopadi v juliju 2015,
posledično pa je zaradi strahu močno upadlo število turistov. Eno bolj prizadetih območij je
provinca Mardin, ki je lani v juliju, avgustu in septembru beležila 40% upad turistov glede na
isto obdobje v l. 2014 ter 80% padec prihodkov. Številni turistični projekti na jugovzhodu
države so ustavljeni. Največjo nevarnost za turizem predstavlja napeta situacija v regiji in v
sosednjih državah. Dejanja Islamske države v sosednjih državah, vse bolj pa tudi v Turčiji,
predstavljajo dodaten negativen element za turizem v tej regiji (Tourism booming …, 2014;
Conflicts hit tourism …, 2015).
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2.3.3. VERSKA SESTAVA PREBIVALSTVA
Večina Kurdov je muslimanov, ki jih v splošnem delimo na večinske sunite in manjšinske
šiite. Dobre dve tretjini Kurdov v Turčiji je sunitskih muslimanov, slabih 30% pa je šiitskih
muslimanov, ki se uvrščajo večinoma med alavite. Sunitski Kurdi sledijo v glavnem hafijski
šoli islamskega prava, medtem ko suniti v ostalem Kurdistanu sledijo predvsem šafijski šoli.
Okoli 5% ostalega prebivalstva je pripadnikov drugih ver. Poleg dveh glavnih vej islama
najdemo med Kurdi še razne druge muslimanske veje, ki so nekakšne mešanice med
značilnostmi islama in značilnostmi drugih ver (van Bruinessen, 1991).

Najbolj zastopani med temi vejami islama so zgoraj omenjeni alaviti, pripadniki šiitske veje
islama. Med alavite se uvršča večina turških šiitskih Kurdov. Nekoč dobro zastopani, v
današnjem času pa manj številčni, so jazidi. Njihova heretična prepričanja so bila povod za
diskriminacijo in zatiranje jazidov s strani turške oblasti. V preteklih stoletjih je oblast izvedla
številčne pokole jazidov. Njihovo število je danes manjše, poleg pokolov se je mnogo jazidov
spreobrnilo v drugo vero, spet drugi pa so se odselili. Štiri desetletja nazaj jih je bilo v Turčiji
še 80.000, danes pa jih je manj kot 400 (van Bruinessen; Bulut, 2014).

Med Kurdi je prisotna tudi krščanska manjšina, večino teh kristjanov predstavlja armenska
narodna manjšina. Kristjani so nekoč v turškem Kurdistanu tvorili večji delež prebivalstva kot
danes. Pokoli, migracije in spreobrnitve v islam pa so močno zmanjšale njihovo število.
Danes večina Armencev živi v Carigradu, do armenskega genocida v letu 1915 pa je večina
Armencev živela na območju turškega Kurdistana. V številnih predelih najdemo ljudi, ki so
navzven postali muslimani, a so hkrati ohranili armensko identiteto. Odnosi med muslimani in
kristjani so pogosto napeti. Nekoč je bila v kurdskih mestih in vaseh prisotna tudi judovska
manjšina, a je do danes praktično izginila. Večina se je odselila v Izrael, kjer so kurdski judje
prepoznavna skupnost (van Bruinessen, 1991).

Kljub na splošno visoki stopnji religioznosti regije, manjši del Kurdov uvrščamo med ateiste,
predvsem zaradi vpliva Kurdske delavske stranke (PKK) z marksistično in leninistično
ideologijo, ki je nastala l. 1978. PKK je sicer sprejel dokaj nevtralno stališče do vere, a vseeno
predstavlja protiutež verskim skupinam in strankam. Na drugi strani pa obstaja tudi delež
verskih skrajnežev salafistov. Skrajno sunitska Islamska država je del teh Kurdov privabila v
svoje vrste (Taucher, Vogl, Webinger, 2015).

2.3.4. JEZIKOVNE ZNAČILNOSTI
Kurdska identiteta se izraža predvsem preko jezika. Kurdski jezik je po številu govorečih
četrti najbolj uporabljen jezik na Bližnjem vzhodu (za arabščino, perzijščino in turščino) in
štirideseti na svetu. Državne oblasti so vodile različne jezikovne politike do kurdskega jezika.
Različne jezikovne politike, geografski (gorske pregrade delijo Kurde) in socialnoekonomskimi dejavniki, so prispevali k številnim problemom enotnosti kurdskega jezika.
Glavne probleme najdemo v odsotnosti standardiziranega jezika in enotnega sistema pisanja
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ter oteženo medsebojno sporazumevanje med Kurdi zaradi številnih kurdskih dialektov
(Taucher, Vogl, Webinger, 2015).

Kurdski jezik se deli na vsaj pet različnih dialektov. Največ Kurdov, okoli 65%, uporablja
dialekt kurmanji. Ta dialekt je edini, ki ga uporabljajo vse štiri kurdske manjšine – večina
turških Kurdov, vsi sirski Kurdi, manj uporabljen je v Iraku in Iranu. Dialekt sorani govorijo
le Kurdi v Iraku in Iranu, v teh dveh državah je v rabi tudi njemu podoben dialekt pehlewani.
Četrti dialekt Gorani/Hawrami ima dva imena, saj do sedaj še ni prišlo do konsenza o
poimenovanju, ga pa prav tako uporabljalo v iraškem in iranskem Kurdistanu. Njemu
podoben je dialekt je zazaki, ki ga mnogi evropski jezikoslovci ne uvrščajo med kurdski jezik,
a se večina govorečih v tem dialektu smatra za Kurde. Vsi ti dialekti spadajo v severozahodno
vejo iranskih jezikov in so del indoiranske skupine jezikov ter del največje svetovne,
indoevropske skupine jezikov. Jezik je podoben staroperzijskemu in se razlikuje od arabščine
in turščine. Številni Kurdi se zato čutijo sorodni bolj Evropejcem kot Arabcem ali Turkom
Danes se kurdščina uporablja v dveh različnih pisavah, latinici (Turčija in Sirija) in arabščini
(Irak in Iran), kar dodatno razdvaja Kurde. Od sredine prejšnjega stoletja občasno prihaja do
raznih pobud o enotni kurdski pisavi, a obe strani vztrajata pri lastni pisavi (Taucher, Vogl,
Webinger, 2015).
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3. PREGLED ZGODOVINSKEGA
KURDISTANU

3.1.

RAZVOJA

V

TURŠKEM

IZVOR KURDOV

Kurdi imajo svojo, več tisoč let staro zgodovino in kulturo. Vse odkar so stopili na prizorišče
zgodovine, so prebivali na istem prostoru, na katerem živijo tudi danes. Njihovo ime
najverjetneje izhaja iz antičnih Gutov (Guti – Qurti - Kurtie), zavojevalcev Babilona. Predniki
današnjih Kurdov pa bi lahko bili tudi nesemitski Huriti v Mezopotamiji, Kardaki ali Kurduki,
Medijci iz perzijske zgodovine ali pa Skiti. Kurdi so živeli na obravnavanem območju še
preden so prvi Turki Seldžuki prodrli na Bližnji vzhod (Roth, 1981; Deschner, 2007).

O zgodnji zgodovini Kurdov je le malo nespornih podatkov. V 3. stoletju pred n. š. so
Sumerci, Babilonci in kasneje Asirci imenovali svoje severne sosede kot »Gute« ali »Kurte«.
Na nekem sumerskem nagrobnem spomeniku iz leta 2000 pred n. š. je vklesano ime
»Kardaka«, ki bi lahko bili predniki Kurdov. Herodot (484-425 pr. n. š.) je poročal, da »leži
Trinajsta provinca ašemanjanske države poleg dežele Kurdukov ali Kardukov«. Nekaj let
pozneje v svojem delu »Anabasis« omenja Kurduke tudi grški zgodovinar in vojskovodja
Ksenofon, kjer piše o umiku grške vojske iz Male Azije. Tam Ksenofon Karduke opisuje kot
hrabro in bojevito ljudstvo, ki se doslej še niso podali kakemu kralju. Perzijski kralj je poslal
120.000 vojakov, da bi jih pokoril, a so v gorah obstali in nobeden ni prišel na cilj. Grki pa so
zaklali mnogo žrtev, da bi hitro prešli območje, kjer so živeli Kurdaki. Nesporno je, da so
okoli leta 400 pr. n. š. zagotovo živela kurdska plemena. Večinoma so bili avtarkični
poljedelci brez duhovnih ali posvetnih vladarjev, živeli pa so v krajih, ki so še danes njihova
domovina (Roth, 1981).

Nekateri zgodovinski viri pa na drugi strani menijo, da izvirajo Kurdi od Medijcev. Medijci
so bili prebivalci goratih krajev in so izvirali od Perzijcev, ki so bili tudi sosedje države
Urartov in so kasneje prevzeli dediščino Asircev. Proti koncu 7. stoletja pr. n. š. so postajali
Medijci vse močnejši. Prekoračili so meje asirske države in v naslednjih stoletjih obvladovali
vzhodne in severne dele asirske države in državo Urartu. Okoli leta 550 pr. n. š. je medijsko
državo zasedel perzijski kralj Kiros. Medijci so sprejeli perzijsko oblast brez večjega odpora,
saj sta bila naroda sorodna in sta govorila podoben jezik. Spet drugi zgodovinarji so mnenja,
da izvirajo Kurdi od Skitov oziroma od kmetijskih ljudstev potujočih Perzijcev (Roth, 1981).
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3.2.

KURDI DO VKLJUČITVE V OSMANSKO DRŽAVO

Vse, kar vemo o Kurdih, vemo večinoma od tistih, ki so si kurdski narod in njihovo deželo
med seboj razdelili, torej od Turkov, Irancev, Iračanov in Sircev. Vlade teh dežel določajo to,
kar vemo, posebno pa, česar ne vemo o njih (Roth, 1984).

V 7. stoletju pr. n. š. so Medijci ustanovili imperij, ki je l. 612 pr. n. š. osvojil močno asirsko
državo. S tem so Medijci razširili svojo prevlado med celotnim Iranom in osrednjo Anatolijo.
Medijci so imeli nadzor nad večjim delom ozemlja, kjer danes živijo Kurdi. Kurdski
nacionalisti celo upoštevajo l. 612 pr. n. š . za prvo leto kurdskega koledarja. Okoli l. 550 pr.
n. š. so medijsko državo osvojili Perzijci, zaradi jezikovnih podobnosti so Medijci brez
večjega odpora sprejeli novo oblast. Kurdi so s tem sprejeli perzijsko monoteistično religijo
zoroastrizem (Nezan, 2015; The Kurds: Caught …, 1994).

Od zavzetja Male Azije s strani Aleksandra Velikega v 4. stoletju pr. n. š. do prihoda islama v
7. stoletju je bila usoda Kurdov povezana s položajem drugih imperijev v soseščini.
Oblikovala so se razna kurdska kraljestva in mestne države. Do konca 1. stoletja pr. n. š. so te
tvorbe na zahodu Kurdistana postale vazali Rimljanom, medtem ko so kraljevine na vzhodu
Kurdistana v 1. stoletju pr. n. š. zavzeli Parti. Parti so bili iransko ljudstvo na konjih, ki so bili
takrat svetovna sila na vzhodu. Vsa večja kurdska kraljestva na zahodu so zaradi rimskega
pritiska izginila, na vzhodu pa so obstala do 3. stoletja, ko so v Perziji na oblast prišli
Sasanidi. Nekatere manjše tvorbe pa so ohranile svojo avtonomijo vse do prihoda islama v 7.
stoletju. Leta 226 po n. š. so prišli na oblast Sasanidi, nova perzijska vladarska hiša, ki so v
svojih vojaških pohodih premagali Parte. V tem času so skupaj trčili različni verski nauki.
Sasanidi so častili boga sonca, medtem ko so dotlej versko življenje Kurdov obvladovala
krščanstvo in zoroastrizem. V Perziji je zoroastrizem prišel kmalu ob veljavo, povrnile pa so
se mitološke sekte, ki so častile različne bogove (Roth, 1981; Izady, 1991).

Velika sprememba za Kurde je nastala v 7. stoletju, ko je kalif Omar II. po smrti preroka
Mohameda napadel Perzijce in Armenijo. Med tem vojaškim pohodom so vdrli Arabci v
Kurdistan in Armenijo, osvojili mesta, požgali cerkve in pregnali prebivalstvo. Ko so se
naselili Arabci, so se Kurdi in Armenci uprli novi veri – islamu. Medtem, ko so se Armenci
po kratkem uporu pogodili s kalifom, so se Kurdi še naprej upirali. Zaradi ostre in surove
politike arabske centralne sile, ki je hotela vsa kurdska plemena združiti pod svojim
gospostvom, so izbruhnile mnoge lokalne vstaje. S pomočjo Kurdov so Perzijci leta 750 celo
strmoglavili Omajadski kalifat Arabcev in ustanovili Abasidski kalifat. Kurdi so izkoriščali
slabosti kalifatov in ustanavljali neodvisne dinastije, njihov jezik pa je ostal še vedno arabski,
zlasti ker so priključili ortodoksni sunitski veroizpovedi. Kurdska plemena so se udeležila tudi
vojne sužnjev – črncev iz Basre, ki so se dvignili zoper fevdalno zatiranje. Leta 980 so Arabci
krvavo zatrli upor kurdskih plemen iz Hakkarija, uporne Kurde pa so ob 25 km dolgi cesti od
Malatije do Mosula križali (Roth, 1981).
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Kurdi niso imeli druge izbire kakor vdati se islamsko-arabskem gospostvu. Eden od vzrokov
je bil tudi ta, da so morala plemena sprejeti islam, če so se hotela osvoboditi davkov in
obdržati svojo posest. Končno so sprejeli arabski jezik in islam, na drugi strani pa so Armenci
obdržali svoj jezik (Roth, 1981).

Po sprejetju islama je vpliv kalifa upadel, zato so Kurdi od okoli polovice 9. stoletja živeli
bolj ali manj samostojno. V naslednjih treh stoletjih so se oblikovale kurdske kneževine, ki so
teoretično sicer bile vazali kalifa, v praksi pa samostojne. Sredi 10. stoletja je bil Kurdistan
razdeljen na 4 večje kurdske dinastije: Šedadide, Hasanvajhide, Anazide in Marvanide. Ena
od teh dinastij bi lahko bila sposobna vsiliti svojo nadvlado nad drugimi in oblikovati kurdsko
državo, a se je tok zgodovine spremenil z množičnim naseljevanjem turkmenskega plemena
Seldžukov iz step centralne Azije v Malo Azijo v 11. stoletju. Pred tem so Seldžuki že osvojili
Iran in si podredili bagdadskega kalifa, nato pa svoji državi priključili še kurdske kneževine
Okoli leta 1150 je seldžuški vladar Sandžar ustanovil provinco Kurdistan (Nezan, 2015).

Kurdi so se v času križarskih vojn bojevali na strani Arabcev zoper križarje. Najbolj znana
kurdska figura v križarskih vojnah je bil kurdski knez Saladin Veliki, ki je leta 1187 rešil
arabsko državo pred invazijo križarjev. Kurdski knezi so bili tudi muslimanski nasprotniki
Riharda Levjesrčnega, Filipa II. Avgusta iz Francije in Friderika I. Barbarosse v tretji
križarski vojni v letih 1189 – 1192 (Roth, 1981).

Odločilne politične spremembe so nastale potem, ko so Mongoli v 13. stoletju razbili državo
Seldžukov. Na begu pred Mongoli je pridrlo vse več turških plemen z vzhoda. V Anatoliji so
bili kmalu v večini, mnogo kurdskih mest so Mongoli osvojili in požgali. Del krščanskih
prebivalcev kakor tudi križarskih mest na sirijsko-anatolskem mejnem področju, se je povezal
z Mongoli, ki naj bi izrinili islam. V 14. stoletju so se Mongoli umaknili, sledila so jim
turkmenska plemena, ki so vodila maščevalne pohode proti zaveznikom Mongolov (Roth,
1984). Tekom 15. stoletja je kurdsko območje okrevalo po mongolsko-turških invazijah.
Oblikovalo se je več avtonomnih tvorb, ki so bile enotne v jeziku in kulturi, a politično
razdeljene na več kneževin. Vseeno pa je, vsaj med izobraženimi Kurdi, obstajala zavest o
pripadnosti k enemu narodu (Nezan, 2015).

Z mongolskimi pohodi je prišel s centralne Azije na zahod majhen rod Uguzov – Turkov. To
je bilo maloštevilno pleme, kakih 2000 ljudi, ki je pod vodstvom Sulejmana in njegovega sina
Ertogrula (1231-1288) imelo le 400 šotorov. Prišli so iz severozahodne Perzije in so stopili v
službo takratnega vladarja Seldžukov. Ta jih je naselil kot graničarje na meji proti Bizancu,
kjer so takoj iztrebili grško ljudstvo ter se lotili roparskih pohodov v okolici. Po propadu
seldžuške države so imeli Turki pod Ertogrulom eno od mnogih samostojnih turkmenskih
malih držav. Po Ertogrulovi smrti je prevzel vodstvo plemena njegov sin Osman, ki si je leta
1301 nadel naziv sultan in s tem osnoval državo in dinastijo Osmanov (Roth, 1981).

Znova je nastal boj za prevlado v Mali Aziji. Osmani so si podvrgli Turkmene, v Perziji pa so
na oblast prišli Sefavidi. V začetku 16. stoletja so živeli Kurdi v območju spopadov med
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osmansko in perzijsko državo. Sunitski del Kurdov je podpiral Porto, šiitski pa Perzijo.
Perzijski šah je želel razširiti svoj imperij, osmanski vladar pa je želel obvarovati svoje meje.
Kurdi, ki so bili med seboj razdeljeni, ob takšnem dogajanju v regiji niso mogli postati
samostojni. Leta 1514 je turški sultan porazil vladarja Perzije. Ker se je sultan Selim I. bal, da
ta zmaga ne bo trajno obvarovala mejne problematike, je začel iskati pot za obvarovanje meje.
Obrnil se je na spoštovanega kurdskega učenjaka Idris-i-Bitlisa, ki mu je predlagal, naj se
Kurdi vključijo v osmansko državo. Kurdske kneževine naj bi dobile samostojnost, v primeru
novega izbruha vojne med Perzijci in Osmani pa naj bi Kurdi varovali osmansko mejo. Sultan
je predlagani predlog sprejel, kurdski voditelji pa so v strahu pred priključitvijo k Perziji
sprejeli oblast sultana v zameno za avtonomijo. Leta 1515 je bila sklenjena pogodba med
osmansko državo in kurdskimi kneževinami (Roth, 1981; Nezan, 2015).

3.3.

KURDI V OSMANSKI DRŽAVI

Kmalu se je izkazalo, da so turški sultani obljubo o neodvisnosti Kurdov prelomili. Za Turke
so bili Kurdi pomembni le takrat, ko so se borili proti Perzijcem, pri čemer so imeli Kurdi
važno vlogo kot odbijači. Sočasno so hoteli perzijski kralji pridobiti šiitske Kurde na svojo
stran, a so bili neuspešni. Leta 1639 so se Turki in Perzijci pogodili, si razdelili Kurdistan in
potegnili mejo skozi kurdsko deželo. Ta meja je še danes enaka turško-iranski meji. Po tej
pogodbi iz leta 1639 je postala pomoč Kurdov v mejnih spopadih odveč. Sultani so zato
poskušali razbiti kurdske kneževine in neodvisne kurdske vlade ter jih vključiti v osmansko
državo (Roth, 1981).

Status iz leta 1639 je Kurdom omogočil mir. V naslednjih stoletjih se za kurdske kneževine ni
spremenilo veliko, vsaj dokler so bile pokorne osmanski nadvladi. Turki so bili vladajoči
narod centralistične fevdalne osmanske države. Odnos med Carigradom in kurdskimi
provincami je bil daleč od idealnega. Sistem polsamostojnih kneževin je trajal do 19. stoletja,
kar je bil rezultat uspešnih pogajanj med obema stranema. V resnici nobena izmed strani ni
bila povsem zadovoljna, saj so oboji težili k večji moči. Kurdske kneževine so bile oproščene
davkov, vendar so osmanski uradniki občasno zahtevali plačilo davkov, kar je pri kurdskih
veljakih sprožilo nezadovoljstvo in so zavračali vojaško pomoč (McDowall, 2004).

Kljub centralizmu in razdeljenosti Kurdov to dobo označujemo za zlato dobo Kurdov. Ta čas
je kurdska buržoazija razvijala arhitekturo, medicino, znanost, trgovino, obrt, literaturo in
glasbo. Kulturni razvoj je bil viden zlasti v mestih. Mesto Bitlis je bilo središče izobrazbe in
mednarodne trgovine. Tu so živeli najbolj znani pisatelji in poeti. Ambicioznejši kurdski
literati so pisali v turškem jeziku, da bi si pridobili naklonjenost sultana. Teološki šoli Chre in
Zakho sta bili znani v celotnem muslimanskem svetu, mesto Akhlat je bilo znano po
poučevanju naravoslovnih znanosti (Roth, 1984; Nezan, 2015).
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Do 19. stoletja so bili v Kurdistanu trije državni sistemi. Prve so bile neodvisne kurdske
vladavine, imenovane »hükümet«. To so bile kneževine z neodvisno vlado, deloma celo s
samostojnimi odnosi do tujih držav. Take kneževine so imele tudi pravico pobirati davke.
Druge so bile kurdske province »sandžaki«, kjer so imeli kurdski plemenski glavarji določeno
ozemlje kot fevd. Zemlje, ki je bila dodeljena plemenskemu vodji, temu ni bilo več mogoče
vzeti. Plemenski vodja je bil lastnik zemlje, a je bil dolžan sodelovati v vojni. Obstajale so še
državne province, v okviru katerih so sodelovali hükümeti, pri čemer se osmanska država ni
mešala niti v sistem delitve zemlje niti v plemensko organizacijo ali državno samostojnost.
Osmanskemu sultanu je uspelo te kurdske samostojne enote spraviti pod svojo oblast šele v
19. stoletju, tako da so izkoristili številne nacionalne spore med posameznimi kneževinami in
podžigali verske spore (Roth, 1981).

Razvoj kapitalizma in meščanska revolucija v 19. stoletju sta vplivala na kurdske kneževine.
Med Kurdi je prišlo do več poskusov združitve v enotno kurdsko državo. Poizkus sultana
Mahmuda II. v letu 1826, da razširi civilno upravo tudi na vzhodno Anatolijo in s tem
odvzame moč kurdskim knezom, je dal povod za velike vstaje. V Kurdistanu sta se oblikovali
dve politični gibanji – težnja po nacionalni združitvi in odpor kurdskih knezov zoper
integracijo z osmansko državo. Knez Bedir-kan se je od 1834 – 1847 dvignil zoper osmansko
državo in želel ustanoviti neodvisni Kurdistan, v katerem bi vsi nemuslimani uživali
avtonomijo. Izedan Šer je deloval v Hakkariju in Botanu, zavzel je mesti Mosul in Bitlis, a je
vstajo osmanska vojska s pomočjo Angležev zatrla. Kurdi so se uprli tudi v letih 1829 in 1830
pod vodstvom Bedirhana Sait beja in Mohameda paše ter Ismail beja. Središče njihovih vstaj
so bile gorske pokrajine. Kurdski uporniki so se dolgo upirali pritiskom osmanske vojske.
Leta 1843 so izbruhnile vstaje v Hakkariju, naperjene zoper širjenje evropskega vpliva (zlasti
angleškega) v Kurdistanu. V letih 1855 – 1858 je prišlo v Bohtanu do nacionalne vstaje. Leta
1877 so se znova dvignili sinovi Bedir-kana v pokrajinah Hakkari, Bahdidan in Bohtan. V
letih 1878 – 1881 je poskušal kurdski šejk Ubajidala Nehri ustvariti kurdsko državo. To
gibanje je znano pod imenom Nehrijeva vstaja in šteje med največje narodnoosvobodilne
vojne v zgodovini Kurdov, gibanje pa so razbili Turki in Perzijci. Za vse te vstaje velja, da so
bile neorganizirane in da so jih vodili posamezni kurdski knezi in šejki v individualnem
teritorialnem interesu. Ni bilo enotnega političnega gibanja in ideologije, zato jih je bilo lažje
zatreti (Roth, 1981).

Želje Kurdov o samostojnem Kurdistanu so bile nedosegljive tudi zaradi zunanje nevarnosti,
še posebej veliko grožnjo je za državo predstavljala Rusija. Osmanska država je zato želela
okrepiti svoj položaj na vzhodu. Nekatera plemena znotraj osmanskega imperija so bila v
preteklosti prej pripravljena podpreti ruskega carja kot pa sultana, zato je oblast potrebovala
Kurde za branjenje svoje države. Leta 1891 je zato sultan Abdul Hamid oblikoval vojaško silo
v gorskem območju Vzhodne Anatolije, s katero je želel posnemati ruske kozake. Ta vojaška
sila je bila sestavljena iz kurdskih sunitov, ki so bili lojalnejši do oblasti. En vojaški polk je
obsegal okoli 600 ljudi. Glavni namen te vojaške sile naj bi bilo branjenje pred Rusijo, večina
enot pa je bila nastanjena na območju med Erzerumom in Vanom. Kmalu po oblikovanju
vojaške sile je prišlo do težav. Vojaška služba je bila neredna, zato je veliko vojakov ostajalo
v domačem okolju. Svoje domove so zapuščali le ob vpoklicu na vojaško dolžnost. Pogoste so
bile dezertacije, saj se ljudje niso želeli seliti iz svojega ozemlja. Med vodilnimi člani teh
vojaških enot pa je pogosto prihajalo do bojev za glavni položaj (McDowall, 2004).
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Politični, gospodarski in strateški pomen Kurdistana je v začetku 20. stoletja narasel. V
preteklosti so bila nasprotja med velesilami zagotovilo za obstanek osmanske države. Največji
interes do Turčije sta imeli Anglija in Rusija. Anglija je imela v obziru varnost njenih poti do
njene kolonije Indije, Rusi pa prosto pot do Sredozemskega morja skozi Bospor in Dardanele.
Svoj vpliv so hotele tudi druge evropske države. Francija je hotela ohraniti v Turčiji svoje
gospodarske interese, Italija je usmerila svoj ekspanzijski pritisk na osmanske dežele ob
Sredozemskem morju, Nemčija pa je želela kot nova imperialistična sila odpreti nov trg. Da
bi se sultani obdržali na prestolu, so izkoriščali turško, armensko in kurdsko ljudstvo. Dajatve
kmetov so narasle in tako kmete spravile na rob preživetja. Pretirane obdavčitve so imele za
posledico zastoj ekonomije (Roth, 1981).

Sultanova politika je imela veliko nasprotnikov, zlasti med meščani in intelektualci. Ti so si
želeli modernizacijo imperija, za vzor so imeli evropske države. Tudi kurdska inteligenca si je
želela modernizacije. Prevajali so evropsko literaturo v turščino. Vsakdanje življenje je bilo v
tem času prežeto z religijo. Intelektualci so v tem videli glavno oviro za dosego modernizacije
imperija. V začetku stoletja se je razvilo mladoturško gibanje, ki se je zavzemalo za
modernizacijo imperija po zgledu evropskih držav. Sekularizacija imperija je bila do leta 1908
že trdno utrjena ideja med mladoturki. Mladoturki so opazovali Grke, Srbe in Armence, ki so
oblikovali koncept enega naroda. Želeli so jih posnemati, saj so v osmanski državi muslimani
veljali za en narod, ne glede na to, ali so bili suniti, šiiti, Turki, Arabci ali Kurdi. Julija 1908 je
prišlo do mladoturške revolucije s sultanovo objavo, da ponovno uveljavi ustavo iz leta 1876
in ponovnim sklicem parlamenta. Oblast je prevzel Odbor za združitev in napredek, ki je
razglasil enakost vseh otomanskih prebivalcev, ne glede na vero (McDowall, 2004).

Liberalizem mladoturkov je bil kratkotrajen. Avstrijsko cesarstvo je izkoristilo turška
politična nesoglasja in priključila Bosno in Hercegovino, Bolgarija pa je razglasila
neodvisnost. Leta 1909 je moral sultan Abdul Hamid pod pritiskom mladoturkov odstopiti,
zamenjal ga je Mehmed V., ki dejansko ni imel resnejše politične moči. Liberalni del
mladoturkov je bil odstranjen s političnega prizorišča. Kurdi, ki so podpirali mladoturke v
njihovem boju, so zaman pričakovali pravičnost in enakost z vsemi državljani. Kurdski
optimizem po zmagi mladoturkov je bil kratkotrajen, saj so se kmalu uveljavile panislamske
in panturške ideje. Liberalne ideje mladoturkov so bile prisotne, dokler so se bojevali proti
sultanu Abdulu Hamidu. Že l. 1911 je v Solunu prišlo do kongresa, kjer so obnovili državo
na islamski ideji pod vodstvom turškega naroda, kjer drugi narodi nimajo pravice lastne
organizacije. Pred začetkom 1. svetovne vojne je prišlo do poskusa oblikovanja kurdske
avtonomije, vendar je Carigrad izničil vse poskuse uporov s strani kurdskih nacionalistov.
Vlada je poskušala asimilirati Kurde. V letih med 1913 in 1915 so na zahod države preselili
več kot 100 000 Kurdov, nadomestili pa so jih turški kmetje (Roth, 1981).

Tuje sile so pred začetkom 1. svetovne vojne izkoristile krizo osmanske države. Nemiri v
Carigradu l. 1908 so Avstro-Ogrski dali priložnost, da priključijo Bosno in Hercegovino.
Italijani so l. 1911 zasedli Tripolis. Dve balkanski vojni med letoma 1912 in 1913 sta se
končali z izgubo večino osmanskega ozemlja na Balkanskem polotoku. V teh bojih so padli
tudi številni Kurdi (Akyol, 2006).
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Osmanska država je v 1. svetovno vojno stopila oktobra 1914. Z vstopom v vojno na nemški
strani se je osmanska država borila proti antanti (Francija, Velika Britanija, Rusija). Britanski
in francoski načrti so bili zavzeti morsko ožino Dardanele in s tem odpreti morsko pot do
Rusije. Bitka za Dardanele je zahtevala številne žrtve na osmanski strani. V boju za ožino, ki
je trajal od februarja 1915 do januarja 1916, je bilo število žrtev na osmanski strani okoli 250.
000. Osmanskemu imperiju je uspelo v bitki zmagati, kar je dalo oslabljenemu imperiju nov
bojni zalet, ki pa ni trajal dolgo. Stanje vojske je bilo slabo – vojaki so bili sestradani, plače
vojakov in častnikov pa so bile redke. Zato zaveznikom po letu 1916 ni bilo težko premagati
Turkov, 30. oktobra leta 1918 je bila podpisana kapitulacija (Akyol, 2006).

V vojni so bili aktivni tudi Kurdi, še posebej učinkoviti so bili na vzhodu države. Del Kurdov
se je služenju v vojski upiral, številni pa so bili del osmanskih sil. Eden od razlogov, da so
Kurdi kljub napetostim z oblastjo sodelovali v vojni, je bila muslimanska identiteta. Naslednji
dejavnik, ki je krepil odnos med Kurdi in oblastjo, so bili napetosti med Kurdi in Armenci.
Oblast je rekrutirala Kurde v boju proti Armencem. Ko so ruske sile vdrle na kurdsko
območje med vojno, so Armenci pozdravili Ruse kot osvoboditelje in podprli njihove pokole
Kurdov. Ruska grožnja je okrepila odnos med Kurdi in Turki med vojno. Kurdi so se
pogumno borili proti Rusom in s tem pokazali lojalnost državi (Akyol, 2006).

V času 1. svetovne vojne so se že kazali obrisi nove turške politike. Območje Vzhodne
Anatolije je bilo območje spopadov med Osmansko državo in Rusijo. Zaradi ruske grožnje so
Turki želeli zajeziti pomoč Rusom s strani krščanske skupnosti na tem območju. Armenska
manjšina v osmanski državi je organizirala prostovoljne vojaške enote, ki so pomagale ruski
vojski na območju Kavkaza. Nadejali so se, da bodo v primeru zmage zaveznikov dobili
lastno državo. Mladoturki so zaradi armenske pomoči Rusiji začeli s kampanjo proti
Armencem in jih označili kot grožnjo za osmansko državo. Ti dogodki so privedli do tega, da
je turška vlada sklenila izbrisati Armence z območja osmanske države. Konec aprila l. 1915 je
turška vlada začela izvajati genocid nad Armenci. V času do l. 1922 je bilo ubitih okoli
milijon in pol Armencev, številni pa so bili načrtno deportirani z osmanskega ozemlja. Pred l.
1915 je v Osmanski državi živelo okoli 2 milijona Armencev, po koncu genocida l. 1922 pa
jih je ostalo le še okoli 380.000. Kurdi so, v strahu za lasten obstoj, sodelovali pri tem
genocidu. Niso pa računali na to, da je imela turška vlada za bližnjo prihodnost podobne
načrte tudi za kurdsko skupnost (McDowall, 2004; Armenian genocide, 2016).
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4. KURDSKO VPRAŠANJE OD NASTANKA REPUBLIKE TURČIJE

S pojmom kurdsko vprašanje označujemo težnjo kurdskega ljudstva po oblikovanju lastne
države, problematično nastanitev v državah kjer živijo in željo Kurdov za priznanje njihovih
pravic. Sporno vprašanje zadeva Turčijo, Irak, Iran in Sirijo. Kurdsko prebivalstvo predstavlja
znatno manjšino v teh štirih državah, zato kurdsko vprašanje pomembno vpliva na politiko teh
oblasti. Na kurdsko nesrečo so naseljeni na geopolitičnem zelo pomembnem območju, za
katerega so značilni krvavi spopadi in socialni nemiri (Urrutia, Villellas, 2012).

Kurdsko vprašanje se je na geopolitičnem odru pojavilo po koncu 1. svetovne vojne, po novi
razdelitvi Bližnjega vzhoda, kar bo podrobneje predstavljeno v naslednjem poglavju.
Dogajanje po vojni in delitev ozemlja so zaznamovali moderno zgodovino Kurdov. V novih
državah so dobili obrobno vlogo, saj so vlade vodile narodnim manjšinam nenaklonjeno
politiko. Skupni so jim problemi, kot so politična, jezikovna, kulturna in gospodarska
marginalizacija. Kurdsko narodno gibanje se je začelo krepiti, a je razvoj po državah potekal
precej ločeno. Narodna gibanja so se razlikovala po ravni organizacije, obsegu njihovih
zahtev ter strategiji za dosego lastnih ciljev. Kurdska gibanja niso oblikovala skupnega
političnega projekta, katerega cilj bi bil skupna kurdska država (Urrutia, Villellas, 2012).

4.1.

RAZPAD OSMANSKE DRŽAVE IN NASTANEK REPUBLIKE TURČIJE

4.1.1. MIROVNA POGAJANJA IN PODPIS SEVREŠKE MIROVNE POGODBE
Kurdski voditelji so videli konec vojne kot priložnost za dosego svojih ciljev. Pri zaveznikih
so iskali politično pomoč in jo dobili na pariški mirovni konferenci. Predstavnik Kurdov na
mirovni konferenci je bil Šerif paša, ki je bil kurdski general v osmanski armadi. Kurdsko
vprašanje se je v tem kratkem času pojavilo na političnem odru. Leta 1918 je ameriški
predsednik Woodrow Wilson razglasil deklaracijo štirinajstih točk. Ta je obljubljala, da se bo
mirovna ureditev po vojni ravnala po nedotakljivem načelu pravice do samoodločbe narodov.
Marca 1919 in aprila 1920 je Šerif paša na pogajanjih predal memorandume s kurdskimi
zahtevami, glavna zahteva pa je bila ustanovitev države Kurdistan (Deschner, 2007).

Zavezniki so se o teh zahtevah posvetovali v Sevresu. Tem zahtevam niso nasprotovali.
Zaveznikom je ustrezalo, da je na območju osmanskega imperija čim več držav, saj so želeli
oslabiti osmansko državo. Te nove tvorbe bi pritegnili k sebi za uveljavljanje lastnih
interesov. Arabsko obalno območje od Hedžasa do Jemna, Mezopotamijo in Egipt so
zahtevali Britanci. Sirija je prešla pod francosko oblast. Turkom naj bi odvzeli del Anatolije,
zato da bi ustanovili armensko in kurdsko republiko. 10. avgusta je osmanska delegacija
podpisala Sevreško mirovno pogodbo. Člen 62 pogodbe je predvideval območje Kurdistana
vzhodno od Evfrata, južno od morebitne armenske republike in severno od nove meje s Sirijo
in Irakom. Za Kurde še bolj ugoden je bil člen 64, ki je dal Kurdistanu možnost združitve z
današnjim iraškim Kurdistanom. Sporazumeli so se, da bodo na severozahodu Iraka označili
kurdska območja. Če bo večina Kurdov glasovala za neodvisnost, bo Društvo narodov
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podprlo njihovo neodvisnost. Združitev turških in iraških Kurdov v samostojni Kurdistan bi
bila po tej pogodbi povsem mogoča (Deschner, 2007).

Slika 4: Kurdistan po sevreški mirovni pogodbi

Vir: The kurdish question …, 2016

Na karti je označeno območje samostojnega Kurdistana po 62. členu sevreške mirovne
pogodbe. S poševnimi črtami pa je po členu 64 označeno območje iraškega Kurdistana, ki je
imelo možnost priključitve k samostojnemu Kurdistanu.

4.1.2. TURŠKO NACIONALNO GIBANJE MUSTAFE KEMALA
Vse je kazalo na uresničenje kurdskih želja, a je bila na kurdsko žalost sevreška mirovna
pogodba podpisana s strani oslabljene osmanske uprave. Sultan Mohamed VI. ob podpisu
pogodbe ni imel tolikšne politične moči, da bi uveljavil podpisane sklepe. Notranje spore je
izkoristilo nacionalno gibanje pod vodstvom Mustafe Kemala. To gibanje je pogodbo
razglasilo za neveljavno in napovedalo vojno zaveznikom in istanbulski vladi. Mustafa
Kemal, ki kasneje dobi naziv Atatürk, je gibanje vodil do zmage nad oblastjo sultana. Aprila
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1921 je bila v Ankari kot protivlada oblikovana turška narodna skupščina, ki je postopoma
izpodbijala oblast sultana in ga v novembru leta 1922 tudi odstavila (Roth, 1981; Deschner,
2007).

Mustafa Kemal je pred začetkom vojne proti zaveznikom pisal pisma kurdskim fevdalnim
gospodarjem, kjer jih je prosil za pridružitev nacionalnemu gibanju. Mnoga kurdska plemena
so mu priskočila na pomoč, kljub temu da so jim zavezniki obljubili oblikovanje
samostojnega Kurdistana. Mustafa Kemal jim je zatrdil, da bodo dobili enake pravice, kot so
jim jih obljubili zavezniki. Kurdski veljaki so zaupali Mustafi Kemalu, saj je med 1. svetovno
vojno večkrat ustavil ruske napade na kurdskem območju, mnogi so ga poznali osebno. Kurde
je vabil na kongrese, kjer jim je obljubljal, da bodo v novi državi Turki in Kurdi imeli enake
pravice. Poleg tega je Atatürk prepričal Kurde, da so zavezniki predvsem prijatelji Armencev,
ne pa Kurdov. Tako so Kurdi videli v njem osebo, ki jih bo obvarovala pred Armenci (Akyol,
2006).

Za razliko od drugih poraženih držav v 1. svetovni vojni je Turčija lahko obnovila pogajanja o
mirovni pogodbi. To je bila posledica oslabitve sultanove moči in kasneje njegove odstavitve,
vzpona nacionalnega gibanja Mustafe Kemala in turške zmage proti Grkom. Zavezniki so na
mirovno konferenco v Lozano oktobra l. 1922 povabili tako sultanovo kot nacionalno vlado.
Ker je Mustafa Kemal novembra l. 1922 odstavil sultana, je od novembra turško stran
predstavljala le še nacionalna vlada. Nova mirovna pogodba je bila podpisana 24. julija 1923.
Turčija se je odpovedala arabskim provincam, načrti o samostojni Armeniji in Kurdistanu pa
so bili opuščeni. S Turčijo so se dogovorili o manjših finančnih bremenih in carinskih
omejitvah, reparaciji pa so se Turki izognili. Turčija je dobila nazaj Vzhodno Trakijo, del
Egejskih otokov, območje okoli Izmirja ter ožini Bospor in Dardanele. Ti ožini sta morali
ostati demilitarizirani in odprti za vse ladje. Turčija si je zagotovila popolno neodvisnost v
okviru njenih novih meja. Ostale določbe so ostale podobne tistim iz leta 1920. V zameno za
povrnjena ozemlja se je Turčija odpovedala vsem zahtevam po nekdanjem osmanskem
teritoriju in se zavezala, da bo poskrbela za pravice manjšin (Treaty of Lausanne, 2004).

Mirovna pogodba iz Lozane je za Kurde pomenila velik poraz. O ustanovitvi nove države
Kurdistan ali vsaj avtonomiji ni bilo več niti besede. Kurdi so dobili le nekaj skromnih pravic,
opirali so se lahko le na splošna člena 38 in 39. V 38. členu piše, da »turška vlada zagotavlja
vsem prebivalcem Turčije varno življenje in svobodo, ne glede na razlike po rojstvu,
narodnosti, jeziku, rasi ali veri«, 39. člen pa določa, da »ne bo nobene omejitve pri uporabi
kateregakoli jezika vsakega turškega državljana, bodisi v zadevi vere, v tisku ali drugih
publikacijah ali pri javnih zborovanjih itd.«. Kurdi so spoznali, da jih je Mustafa Kemal
prevaral. Obljube kemalistov so bile dane le ustno, kurdski voditelji pa so jim verjeli na
besedo. V težkem obdobju Turčije po koncu vojne Kurdi niso želeli postaviti previsokih
zahtev (Roth, 1981; Deschner, 2007).

Kurdi tako po koncu vojne niso dobili lastne države. Pristali so v drugih, novih državah,
takšna ureditev pa je obstala vse do danes. Meje, ki delijo Kurde ne upoštevajo etničnih,
gospodarskih ali kulturnih značilnosti območja. Postavljene meje ne upoštevajo kurdskih
27

želja, ustvarjene pa so bile v skladu z interesi velesil. Te meje brez občutka ločujejo
pokrajine, mesta in vasi, celo rodove in družine. Takšna delitev je oslabila gospodarsko in
kulturno življenje in destruktivno deluje na kurdsko družbo. Takšna nenaravna razdelitev
Kurdov proti njihovi volji velja že več kot 90 let. Vse do danes Kurdom preprečuje lastno
državo ali avtonomijo (Deschner, 2007).

4.1.3. VZPOSTAVITEV KEMALISTIČNE POLITIKE
Oktobra l. 1923 je narodna skupščina razglasila ustanovitev Republike Turčije. Ankara je
postala glavno mesto države, Mustafa Kemal pa je postal prvi predsednik. Z zmago nad
notranjim in zunanjim sovražnikom je nacionalno gibanje mladoturkov doseglo samostojnost
Turčije, a so bili z nastankom nove države soočeni z novim izzivom - zagotovitev varnosti in
obstanek Turčije. Želeli so ustvariti močno in suvereno Turčijo, ki bi se bila sposobna ubraniti
pred zunanjimi silami. Način za dosego tega cilja so videli v modernizaciji države po zgledu
zahodnega sveta. Verjeli so, da je ta cilj nedosegljiv v okviru starih struktur osmanske družbe.
Spremembe so bile potrebne, saj je bil Mustafa Kemal ob prevzemu oblasti soočen z obilico
problemov. Območje novonastale Turčije je gospodarsko močno zaostajalo za Evropo. Za
zmanjšanje te razlike so bile potrebne korenite družbene reforme. Reformni program Mustafe
Kemala je bil kmalu po začetku izvajanja znan pod imenom kemalizem, za to politiko pa je
veljalo šest glavnim načel. Načela nacionalizma, sekularizma in modernizma naj bi zagotovila
strogo ločenost države in vere, kar je posledično prineslo ukinitev sultanata in kalifata. Načela
republikanizma, popularizma in etatizma pa so zahtevala, da interese ljudstva zastopa ljudska
stranka in da gospodarstvo vodi država. Načela so bila oblikovana že pred nastankom države
pod vodstvom mladoturkov in drugih intelektualcev (Azarian 2011, Mirnik, 2011).

Med najpomembnejše reforme štejemo ukinitev sultanata in kalifata ter uvedba republike in
sekularizacija države. Kot eno izmed ključnih reform uvrščamo sekularizacijo države, ki naj
bi ločila vero od države. V obdobju osmanske države je bila religija povezovalni element
sistema. Verske skupnosti so imele lastne zakone in sodišča. Ustava je zagotavljala
spoštovanje verskih pravic in avtonomije na najvišji ravni. Sekularizacija države pa je
pomenila pravno izenačenje vernikov, saj religija v pravnem pomenu ni več igrala nobene
vloge. Sekularizacija pa v Turčiji ni pomenila samo ločitev vere in države, ampak je država
prevladovala in obvladovala religijo. Država je ukinila številne verske ustanove, zamenjala
islamski lunarni koledar s solarnim gregorijanskim koledarjem ter posegla tudi na področje
posameznika, saj je nova oblast predpisala zahodni način oblačenja. Med druge pomembne
reforme spadajo: enakopravnost žensk in s tem ženska volilna pravica, družinski priimki so
zamenjali nazive, ki so nakazovali na socialni in družbeni položaj posameznika, arabsko
abecedo so nadomestili z latinsko, civilno pravo je zamenjalo do tedaj veljavno šiitsko. Vse te
reforme kažejo na očitno proevropsko usmeritev. Oblast je težila k temu, da se Turčija čim
bolj približa evropskemu modelu države (Mirnik, 2011).

Poleg modernizacije države so ustanovitelji države želeli razširiti turško narodno zavest.
Njihova želja je bila država, ki bi temeljila na enotnem turškem ljudstvu, zato je oblast vse od
nastanka Turčije izvajala asimilacijsko politiko. Za takšno asimilacijsko politiko obstajajo
tako notranji kot zunanji vzroki. Nova oblast je želela pretrgati vezi z miletskim sistemom, ki
je veljal vse od nastanka Osmanske države l. 1299. V tem sistemu so v času imperija vse
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verske in etnične skupine pripadale istemu narodu, ki so sicer imele določeno stopnjo
samostojnosti, a so bile podložne centralni oblasti. V miletskem sistemu tako Kurdi kot
muslimani niso veljali za poseben narod, kljub jezikovnim, etničnim in kulturnim razlikam.
Takšen koncept je bil v nasprotju z idejami mladoturkov, ki so želeli oblikovati državo enega
(turškega) naroda, zato je nova oblast izvajala asimilacijsko politiko oz. politiko turcifikacije,
ki je izključevala vse narode razen turškega. Skupna identiteta preko vere, ki je bila več
stoletij povezovalni element v imperiju, je bila zamenjana z novo ideologijo, v kateri so vsi
prebivalci države Turki. Preoblikovanje države v moderno nacionalno državo je bil glavni cilj
oblasti, homogenizacija države pa ena glavnih prioritet mladoturkov. Želeli so oblikovati
družbo brez socialnih, etničnih, kulturnih in verskih razlik. Posledice takšne politike so prvi
občutili Armenci l. 1915. Po podpisu lozanske pogodbe pa so to občutili še Kurdi. Kurdi so
kot najštevilčnejša manjšina predstavljali grožnjo za nadaljnjo delitev novonastale države
(Akyol, 2006; Arakon, 2014).

Tudi zunanji dejavniki so pripomogli k takšnimi dejanji mladoturkov. Pomemben vzrok za
takšno asimilacijsko politiko najdemo v strahu nove oblasti po razpadu osmanske države.
Razdrobljenost ozemlja bivšega imperija je vzbudila strah, da bodo različni narodi zahtevali
nadaljnjo delitev ozemlja in tako Turkom odvzemali ozemlje. Ta strah ni bil povsem
neupravičen. Mustafa Kemal se je zavedal, da so države zaveznice po 1. svetovni vojni sprva
podprle idejo o samostojnem Kurdistanu. Zaradi tega je menil, da bi vsakršna dodelitev večjih
pravic kurdski manjšini privedla do oživitve pogojev iz sevreške mirovne pogodbe in s tem
razkosanje nove turške države. Prioriteta republike je bila v tem obdobju zagotovitev varnosti
in obstanek države. Oktobrska revolucija v Rusiji je prav tako predstavljala skrb za turško
oblast, saj je območje Kurdistana mejilo na Sovjetsko zvezo. To območje je bilo zato l. 1925
razglašeno za vojaško cono, saj si je država želela zagotoviti večji nadzor. Z asimilacijo
manjšin, še posebej najštevilčnejše kurdske, so želeli preprečiti njihovo potencialno
sodelovanje z zunanjimi sovražniki, še posebej z Rusijo, Veliko Britanijo in Francijo. Mustafa
Kemal je odraščal v obdobju, ko se je zaradi nacionalnih gibanj spremenil politični zemljevid
Evrope. Dogajanje v Evropi je vplivalo na njegovo politiko, saj je v večkulturnosti videl
grožnjo za državo. Pri oblikovanju nacionalne države je želel posnemati zahodnoevropske
države. Želel se je izogniti usodi osmanske države, zato je želel ustvariti močno državo, ki je
temeljila na enotnem ljudstvu. Na turško notranjo politiko je vplival tudi vzpon nacionalizma
v medvojnem obdobju v evropskih državah (Španija, Italija in Nemčija). Ustanovitelji turške
države so posnemali takšen način vladanja in se navduševali nad nacionalističnimi gesli, kot
so en narod, ena država, ena stranka, en vodja. Kljub temu, da se je Turčija po nastanku
oblikovala v demokratično republiko, je v praksi od l. 1925 do 1946 veljal enostrankarski
sistem pod avtoritarnim vodstvom Mustafe Kemala. Enostrankarski sistemi in fašistične ideje
so se kazale kot ustrezna alternativa v času kriznega obdobja za Ankaro. Fašizem in
kemalizem sta si podobna v naklonjenosti do nacionalizma in sovraštvu do razrednega boja,
uspeh fašizma v Evropi pa je dajal zgled za turško oblast (Akyol, 2006, Mirnik, 2011,
Arakon, 2014).

Kemalistična politika pod vodstvom Republikanske ljudske stranke ni bila edina vizija nove
države. Ob nastanku Turčije je delovala še Progresivna stranka, ki je temeljila na osmanski
miselnosti. V svojem programu iz l. 1924 so se zavzemali za prosti trg in privatizacijo
podjetij, manj radikalen reformni proces, večji pomen religije in boljši odnos s Kurdi. Menili
so, da bi država morala vključiti Kurde v turško družbo s spodbujanjem kmetijstva in trgovine
29

ter z ohranjanjem skupnih muslimanskih vrednot. Kemalistična politika pa je na drugi strani
zagovarjala avtoritarne metode, kot je prepoved kurdskega jezika in uničevanje njihove
kulture. Nasprotja med strankama ni trajalo dolgo, saj je oblast l. 1925 ukinila Progresivno
stranko, njeni voditelji pa so bili izključeni iz politike. S to prepovedjo je bil vse do l. 1946
uveljavljen enostrankarski sistem, za to obdobje pa je bil značilen proces sekularizacije vseh
sfer javnega življenja. Vse, kar je spominjalo na islamsko preteklost, je bilo odrinjeno v
ozadje. Islamska ideologija je bila zamenjana z ideologijo, ki je temeljila na turškosti in kultu
osebnosti Mustafe Kemala. Do 2. svetovne vojne je oblast uspešno zatrla politično opozicijo,
kakor tudi nasprotnike režima med civilno družbo. Demokratična ureditev se je uveljavila šele
po koncu 2. svetovne vojne (Akyol, 2007; Akyol, 2010).

4.2.

RAZVOJ KURDSKEGA NARODNEGA GIBANJA V TURŠKI DRŽAVI

4.2.1. KURDI V ČASU MED 1. IN 2. SVETOVNO VOJNO
Kurdi so kmalu po podpisu pogodbe iz Lozane spoznali realnost nove oblasti. Še istega leta je
Mustafa Kemal prepovedal uporabo kurdščine kot uradnega jezika, hkrati pa so večino imen
kurdskih naselij poturčili. Oblast se ni potrudila niti sporočiti spremembo imena naselja. Cilj
politike je bila popolna asimilacija Kurdov, po novem v Turčiji ni smelo biti nikogar drugega
kot Turkov. Kurdi so postali »gorski Turki« in njihov jezik je moral biti turški (Deschner,
2007).

Leta 1924 je parlament po sultanatu odpravil še kalifat, kar je razočaralo plemenske
poglavarje vzhodne Anatolije. Kalifat in sultanat sta bila v času osmanske države vezi, ki sta
združevali islamske narode. Z odpravo kalifata pa je bila ta vez pretrgana in zamenjana s
turškim nacionalizmom. Mustafa Kemal je v času boja proti tujim silam sodeloval s
kalifatom. To institucijo je učinkovito uporabil v času turške stiske. Ko je bila država rešena
okupacije, je bilo potrebno državo modernizirati. Obstoj kakršne koli druge politične
institucije razen parlamenta bi pomenil oviro pri suverenosti države in procesu modernizacije.
Z odpravo kalifata je oblast storila korak k oblikovanju moderne države, vendar je s tem
izgubila lojalnost Kurdov (Akyol, 2006).

V povojni Turčiji je prva večja kurdska vstaja izbruhnila v februarju leta 1925 pod vodstvom
šejka Saida. Organizacija, ki je organizirala vstajo, je bila Azadi (kar pomeni »svoboda«).
Ustanovljena je bila l. 1923 v Erzerumu. Njeni člani so bili kurdski oficirji in plemenski
voditelji. Z vstajo so želeli priti do samostojnega Kurdistana. Vstaja se je razširila na območje
med zgornjim tokom Tigrisa in Evfrata ter zahodno od jezera Van. Upor je potekal na
ozemlju, ki je segal 300 kilometrov od vzhoda proti zahodu in 200 kilometrov od severa proti
jugu. Šejk Said je vstajo začel s sedem tisoč možmi, kasneje pa je število naraslo na trideset
tisoč. Oblast je upor presenetil. Kurdske enote so bile sprva premočne za turške. Konec marca
so Turki s pomočjo Francozov oblikovali korpus s petintrideset tisoč možmi. V začetku maja
1925 je Turčija začela ofenzivo in vstaja je bila v nekaj tednih zadušena. Šejk Said je bil z
lahkoto premagan in je bil skupaj z ostalimi kurdskimi voditelji usmrčen zaradi poskusa
oblikovanja kurdske države (Deschner, 2007; Zeynep, 2012).
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Oblast je izvajala teror nad Kurdi še mesece po zadušitvi vstaje. Požigali so kurdske hiše,
ubitih je bilo najmanj petnajst tisoč civilistov. Mnogo Kurdov so preselili na zahod, da bi jih
poturčili. Kurdi od zunaj niso dobili nobene pomoči in tako se je takrat začel genocid nad
Kurdi, ki z menjajočo intenzivnostjo traja še vse do danes. Vseeno vstaja šejka Saida pomeni
pomemben dogodek v kurdski zgodovini. Bila je pomembna prelomnica v turški zgodovini pred tem je bil kurdski nacionalizem šibek, po vstaji pa je kurdski nacionalizem postal
pomemben dejavnik v državi (Akyol, 2006; Deschner, 2007).

Kurdi so leta 1927 sklicali skupen kongres v Siriji, kjer so sklenili, da združijo vse kurdske
organizacije v skupno organizacijo pod imenom Khoybun (neodvisnost). Cilj Khoybuna je
bila promocija kurdskega nacionalnega vprašanja in ustanovitev kurdske države na teritoriju
Turčije. Načrtovali so, da vstajo začnejo na vzhodu Turčije ob meji s Sovjetsko zvezo. Kurde
je tokrat vodil izkušen oficir Ihsan Nuri. Njegov namen je bil širiti upor od vzhoda proti
središču kurdskega območja. Po začetnih uspehih je turška vojska v odločilni bitki porazila
Kurde. Ihsan Nuri se je z vojsko umaknil na območje Ararata. Na neprehodnem terenu je
računal na to, da se bo lahko še dolgo branil. Umik na Ararat je imel političen cilj. Območje
na tromeji med Turčijo, Rusijo in Perzijo naj bi ubranili in nato tam ustanovili neodvisen
Kurdistan (Deschner, 2007; Zeynep, 2012).

Turška vojska je imela na težkem terenu velike izgube. Odločilno vlogo pri zadušitvi vstaje je
zaradi neprehodnega terena odigralo turško bojno letalstvo. Z gore Ararat so Kurdi klicali na
pomoč. Pozivali so Kurde iz drugih držav, naj jim priskočijo na pomoč. Nekaj bojnih skupin
se je odzvalo na klice, a je turška vojska hitro zaustavila njihove pohode. Na pomoč so
pozivali tudi velesile in Društvo narodov, a Kurdi niso dobili nobene pomoči. Ko je
upornikom zmanjkalo streliva in orožja, so se morali predati. Po porazu je sledilo maščevanje.
Turki so porušili okoli sedemsto kurdskih vasi, na območju Ararata so ubili okoli 10.000
Kurdov, voditelje upora so po vojaškem procesu obglavili ali obesili. Okoli sto kurdskih
izobražencev so, z namenom preprečitve nadaljnjih uporov, zvezane vrgli v jezero Van. Vlada
je ukazala deportacijo kurdskih rodov, vpletenih v upor, na območja na zahodu (Deschner,
2007).

Glavno območje asimilacijske politike je bila provinca Dersim, kjer so v tridesetih letih
izselili več deset tisoč kmetov. Leta 1934 je bil sprejet zakon, ki je tudi uradno dovoljeval
deportacijo kurdskih kmetov. Po tem zakonu je vlada Turčijo razdelila na tri cone. Prva cona
je bila območje, kjer je turška kultura med prebivalci močno zasidrana. Drugo območje so
bile pokrajine z večinskim kurdskim prebivalstvom in jih je bilo potrebno »zaradi
zdravstvenih, gospodarskih, kulturnih, vojaških in varnostnih razlogov izprazniti«. Vse
izseljene Kurde pa so nameravali naseliti v tretji coni. Nova naselitvena območja so bila
raztresena na več območjih. To so bili predeli na zahodu, posebno ob Sredozemskem,
Egejskem in Marmarskem morju ter Trakiji. Zakon je tudi določal, da vlada lahko izseli
določena nomadska plemena iz države, če je varnost države ogrožena (Roth, 1981; Deschner,
2007).
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Po objavi zakona so se začeli množični vpadi policije v kurdske vasi. Z izgovorom, da iščejo
orožje, so mučili kurdske kmete in uničevali njihove pridelke. Ti vpadi so privedli do zadnje
večje vstaje v tem obdobju. Kmetje iz Dersima so se najbolj zagrizeno uprli nenehnim
vpadom na kurdske vasi. Vstaja se je začela junija l. 1937, ko so kmetje pobili policijsko
enoto, ki je iskala orožje. Po tem dogodku se je v kratkem času zbralo več tisoč mož pod
vodstvom šejka Rize. Voditelji upora so pisali Društvu narodov, kjer so svetovno javnost
seznanili z vzroki za vstajo in pozvali mednarodno skupnost k pomoči. Toda l. 1937 je imelo
Društvo narodov druge skrbi, zato kurdski pozivi niso bili uslišani (Deschner, 2007).

Kurdi so pri tej vstaji uporabljali gverilski način bojevanja. Vlada je razglasila splošno
mobilizacijo. Boji so se stopnjevali, saj Turki niso mogli zlomiti odpora Kurdov. Večina
bojev je potekala v visokem pogorju. Šejk Riza in nekaj ostalih voditeljev so bili konec leta
1937 ujeti in usmrčeni, a se je upor nadaljeval tudi v letu 1938. Turki so sprva menili, da je
vstaja zadušena, a so se Kurdi v visokogorju še naprej uspešno borili. Vlada je bila prisiljena
zbrati vojsko skoraj sto tisoč mož. Sredi leta 1938 so boji dosegli vrhunec. Turki so
bombardirali provinco Dersim in uspeli zlomiti odpor Kurdov. Po ocenah je bilo v času vstaje
pobitih 50.000 Kurdov, čez 100.000 pa jih je bilo pregnanih iz Dersima (Roth, 1981; Akyol,
2006).

Skupno število Kurdov, ki so v teh vstajah izgubili življenje, je težko ugotoviti. Ocene se
gibljejo med 100.000 in 1,5 milijona. Na drugi strani je znano število deportiranih, število
znaša 1.462.076 oseb. Za preseljevanje Kurdov na zahod niso krive le vojaške aktivnosti,
temveč tudi namerna gospodarska in socialna nerazvitost vzhoda. Vlada ni nikoli mislila na
industrializacijo vzhoda, državne investicije so bile usmerjene pretežno v srednjo Anatolijo
(Roth, 1981).

Razloge za izjemno nenaklonjeno politiko turške oblasti do Kurdov najdemo v specifičnih
okoliščinah obdobja. Prioriteta oblasti v tem času je bila zagotovitev varnosti in preživetje.
Narodi, ki so tvorili Osmansko državo, so razglasili neodvisnost in se povezovali s turškimi
sovražniki, kot sta bili Rusija in Velika Britanija. Reakcija vlade na kurdske vstaje je
posledica teh okoliščin. Po razpadu imperija je bilo potrebno po mnenju Mustafe Kemala
narediti preobrat v politiki. Tako kot večina sodobnikov se je Mustafa Kemal zgledoval po
francoskih revolucionarjih. Turke je bilo strah nadaljnjega razkosanja turške države. Zavedali
so se, da so velesile v sevreški pogodbi podpirale idejo samostojnega Kurdistana. Zato so
menili, da bi priznanje kurdske manjšine privedlo do obnovitve pogojev iz Sevresa. Oblast je
takrat uvedla pojem »gorski Turki«, s katerim so označili kurdsko prebivalstvo v državi
(Akyol, 2006).

4.2.2. POLOŽAJ KURDOV PO UVEDBI VEČSTRANKARSKEGA SISTEMA
Po koncu 2. svetovne vojne je v Turčiji prišlo do velikih političnih sprememb. Opozicija proti
kemalistični Republikanski ljudski stranki, ki je dve desetletji sama vladala državi, se je
okrepila. Nasprotja v stranki so po smrti Mustafe Kemala l. 1938 narasla, ljudstvo je bilo vse
bolj nezadovoljno. Januarja 1946 je bila kot opozicijska stranka ustanovljena Demokratska
stranka, ki se je zavzemala za liberalizacijo gospodarstva. Zavzemali so se za razširitev
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državljanskih svoboščin. Zavedali so se, da posebej na podeželju ljudstvo ni podpiralo
kemalističnih verskih reform. Ker so vedeli, koliko glasov lahko prinesejo verski voditelji in
njihovi sledilci, so zagovarjali versko svobodo. Zaradi strahu pred opozicijsko stranko je
Republikanska ljudska stranka l. 1947 dovolila verski pouk v šolah, poleg državnih šol pa je
dovolila tudi oblikovanje muslimanskih šol. S temi ukrepi pa stranka ni mogla popraviti
slabega ugleda, saj je še vedno veljala za stranko, ki je nenaklonjena muslimanski veri. Na
parlamentarnih volitvah l. 1950 je opozicijska Demokratska stranka dobila absolutno večino,
premier je postal Adnan Menderes. V skladu z obljubami je nova vlada verskim
dostojanstvenikom priznala občutne olajšave. Z verskimi reformami so skušali islam in
njegove vrednote vrniti v del narodne identitete, kar so z navdušenjem sprejeli še posebej
Kurdi. Na področju gospodarstva se je nova vlada zavzemala za svobodno privatno
gospodarstvo in s tem odklon od nacionalnega gospodarstva s podržavljeno industrijo.
Politika privatnega kapitala je pripeljala Turčijo v povezavo z ZDA. Turčiji je bil odobren
kredit nad 100 milijonov dolarjev letno pod pogojem, da odstrani vse ovire za državno
gospodarstvo in opusti državno načrtovanje. Turška vlada je kmalu postala popolnoma
odvisna od ameriške (McDowall, 2004).

Na nekaterih področjih se je položaj Kurdov z novim državnim vodstvom izboljšal. Na
območju Vzhodne Anatolije je oblast začela vračati podržavljeno zemljo, povečali pa so se
tudi finančni vložki v razvoj regije, kar se je odražalo v gradnji cest, šol in bolnišnic.
Kmetijstvu kot glavni gospodarski panogi pa je država še vedno namenjala premalo denarne
pomoči. Na državni ravni je nova vlada spremenila dotedanji volilni sistem. Po novem je
vsaka provinca izglasovala svojega predstavnika. Po zaslugi tega sistema so bili izvoljeni
številni Kurdi, ki so zastopali interese vzhoda, a so pogosto delovali v korist posameznikov, ki
so že prej imeli ugoden družbeni položaj. Takšna dejanja so prav tako ovirala gospodarski
napredek turškega Kurdistana. Kurdsko politično udejstvovanje je bilo v drugi polovici 20.
stoletja vse pogostejše. Uveljavitev Kurdov na političnem območju je sprva sovpadalo z
razvijajočem se levičarskim gibanjem. Nastajale so mešane levičarske organizacije, ki so
združevale tako Turke kot Kurde, ter se prizadevale za večjo splošno strpnost. Ta pojav je
podrobneje opisan v nadaljevanju poglavja. V verskem pogledu se je položaj Kurdov po
oblikovanju nove vlade izboljšal, hkrati pa se na nacionalnem področju ni kaj dosti
spremenilo. Vlada je zanikala obstoj Kurdov kot samostojnega naroda. Uradni jezik je bila še
naprej samo turščina, prepovedano je bilo celo nošenje kurdske narodne noše salpike. Oblast
je celo zanikala fizični obstoj kurdske manjšine. Iraška revolucija l. 1958, ki je privedla do
kulturne avtonomije Kurdov v Iraku, je spodbudila tudi turške Kurde. Zavzemali so se za
razširitev kulturnih pravic. Poleti l. 1959 je Menderes zaradi kulturnega delovanja dal zapreti
devetinštirideset kurdskih intelektualcev. Vlada je zapornike obtožila, da ogrožajo državno
varnost, čeprav so le izdajali publikacije o kurdskem jeziku, literaturi in zgodovini (Deschner,
2007; Mirnik, 2011).

Kljub ameriškim kreditom se splošni položaj prebivalstva ni izboljšal, saj so bila sredstva
uporabljena predvsem za razvoj vojske. Šolstvo je ostalo na predvojni stopnji, nepismenost je
naraščala. Kmečki sloj je še vedno živel v fevdalnih in polfevdalnih razmerah. Leta 1959 so
cene narasla za več kot 70 odstotkov. Zaradi poslabšanja gospodarskih razmer je vse
pogosteje prihajalo do protestov, zato je Menderes razglasil obsedno stanje. Njegovo vladanje
se je končalo 27. maja 1960, ko je vojaški udar izvedla skupina kemalističnih oficirjev.
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Razpustili so parlament in razveljavili ustavo, šef države pa je postal general Kemal Gursel
(Roth, 1981; Deschner, 2007).

Nov režim je še bolj zaostril odnose s Kurdi. Novi oblastniki so bili strogi kemalisti, zato so
bili upi Kurdov po izboljšanju položaja zaman. Gursel se je takoj po prevzemu oblasti odločil,
da petdeset najvplivnejših kurdskih plemenskih voditeljev preseli na turška območja na jugu
in zahodu. Izgon teh poglavarjev je v kurdskem območju povzročilo povečanje
nezadovoljstva. Turško-kurdski odnosi so se zaostrili v maju l. 1961, na dan obnove procesa
proti devetinštiridesetim kurdskim intelektualcem, ki jih je dal zapreti že Menderes. Na ulice
Diyarbakirja, Vana, Bitlisa, Sivereka in v ostala mesta na vzhodu Turčije je prišlo več deset
tisoč protestnikov, ki so se zavzemali za kulturno avtonomijo in politično svobodo. Policija in
vojska so s silo pregnali demonstrante (Roth 1981; Deschner, 2007).

Kurdska problematika je bila za turške stranke in njihove propagande vse bolj priljubljena
tema. Kurde so označevali za glavne krivce za vse gospodarske, politične in socialne težave.
Leta 1965 je na parlamentarnih volitvah zmagala Stranka pravičnosti, premier je postal
Süleyman Demirel. Nova vlada je omejevala delovanje Turške delavske stranke in drugih
demokratičnih organizacij, zlasti učiteljskega sindikata. Bojevali so se proti naraščajoči levi
opoziciji. Socialistična opozicija je dobila mnogo privržencev med Kurdi, saj je le-ta čedalje
bolj podpirala zahteve Kurdov po ekonomski in kulturni svobodi. Demirelova vlada je z
zakonom iz l. 1967 popolnoma prepovedala kurdski jezik. S tem zakonom je vlada
prepovedala vse publikacije v kurdskem jeziku in kurdsko glasbo. Turški časopisi in
organizacije so vladi pomagale ustvarjati vzdušje, naperjeno proti Kurdom. Kurdski študenti
so se v univerzitetnih mestih povezovali s socialističnimi in revolucionarnimi turškimi
organizacijami. Leta 1969 so ustanovili lastno organizacijo z imenom Revolucionarno
kulturno združenje vzhoda, potem ko je prišlo do spora s Turško delavsko stranko, katerim so
očitali oportunizem. To gibanje se je kmalu razširilo po mestih na vzhodu države. Organizirali
so množična zborovanja, kjer so nasprotovali represiji nad Kurdi in zahtevali razširitev
njihovih pravic. To je bil prvi večji upor po vstajah v tridesetih letih in hkrati prvi večji urbani
upor po ustanovitvi Turčije. Pred tem so vstaje organizirali predvsem plemenski voditelji, ki
so mobilizirali kmečko prebivalstvo, sedaj pa so množična zborovanja vodili izobraženi
študenti. V tem času so imeli pomembno vlogo pri kurdskem gibanju ljudski pevci in zbori.
Ker je bil kurdski jezik prepovedan, hkrati pa je bilo večino kmetov nepismenih, so tako s
pevskimi nastopi agitirali ljudstvo. Na teh nastopih se je pogosto zbralo več tisoč Kurdov
(Roth 1981; McDowall, 2004; Deschner, 2007).

Marca 1971 je znova prišlo do vojaškega udara. Turški generali so prevzeli oblast in razpustili
parlament. Glavni namen vojaškega udara je bil zajezitev kurdskega gibanja. V treh provincah
na vzhodu so razglasili vojno stanje, vojaška okrožja v turškem Kurdistanu so se okrepila. V
provinci Diyarbakir so zaprli pet tisoč Kurdov, ki so se zavzemali za avtonomijo turškega
Kurdistana. Nova oblast je skušala ločiti turške Kurde od Kurdov v Iraku, Iranu in Siriji. V ta
namen so na vzhodu in jugovzhodu države oblikovali ogromna državna posestva, na katerih
so bili zaposleni predvsem delavci iz zahodne Turčije. Pučisti so se ukvarjali predvsem s
socialistično opozicijo in zajezitvijo kurdskega gibanja, v času njihove oblasti se niso preveč
ukvarjali z gospodarskimi in socialnimi vprašanji (Roth, 1981; Deschner, 2007).
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Jeseni 1973 so bile razpisane parlamentarne volitve, na katerih je zmagala socialdemokratska
Republikanska ljudska stranka in postala vodilna stranka nove koalicije. Za kratek čas je
nastopilo upanje za Kurde, saj je novi premier Bülent Ecevit kot prvi predsednik vlade v
zgodovini turške republike (v intervjuju za revijo Der Spiegel) govoril o Kurdih in ne o
gorskih Turkih, ter s tem priznal obstoj Kurdov. Zaradi nasprotovanja koalicijskih partnerjev
je Ecevit kmalu prenehal s spravno retoriko do Kurdov. Tudi obe naslednji vladi v
sedemdesetih letih nista spremenili politike do Kurdov. Turške vlade in vojska je bila
vseskozi v bojnem odnosu s Kurdi. Oblast je vodila vojaško politiko tako, da so turški vojaški
obvezniki služili vojaški rok v pretežno kurdskih krajih, kurdski naborniki pa so vojsko služili
ob sredozemski ali črnomorski obali, kjer so bili izpostavljeni poturčevanju. Turški naborniki
so na vzhodu države izvajali številne racije, v katerih so iskali orožje, kurdske publikacije in
upornike. Oblast je na kurdskem območju uporabljala propagandistične in zastraševalne
ukrepe. V vseh uradih je morala viseti slika Mustafe Kemala, najhujšega preganjalca Kurdov
v zgodovini republike, uporaba kurdščine ali arabščine je bila prepovedana. Vojska se ni
ukvarjala le s propagando, saj je z nasiljem odgovorila na nemire, ki so zajeli turški
Kurdistan. Vojaki so s pomočjo policije iskali orožje in preganjali člane kurdskih organizacij.
Tako kot v tridesetih letih so kurdski kmetje trpeli zaradi napadov policije (Deschner, 2007).

Kurdski osvobodilni boj je vedno bolj dobival značaj protiimperialističnega, delno socialnega
boja po vzoru osvobodilnih bojev v Tretjem svetu. Nad takim načinom kurdskega narodnega
gibanja se je navduševala zlasti kurdska mladina. Usmeritev k politični levici ima več
razlogov. Obstoj kurdskega naroda je prvič priznala ravno socialistična Turška delavska
stranka, kar je na Kurde pustilo globok pozitiven vtis. Na enem izmed kongresov te stranke so
razpravljali o tem, da na vzhodu Turčije živi kurdsko ljudstvo in da so vse vlade od
ustanovitve države obravnavale Kurde s politiko zatiranja, terorja in asimilacije. Stranka je
ugotovila, da je takšna politika do Kurdov privedla do gospodarske in socialne nerazvitosti
tega dela države. Eden najpomembnejših razlogov za prepoved delavske stranke je bilo ravno
priznanje kurdskega naroda. Zaradi zatiranja, nerazvitosti, socialne stiske in nezaupanja do
zahodnega sveta, se je od sedemdesetih let dalje začelo združevati vedno več mladih Kurdov.
Začeli so iskati nove rešitve za rešitev kurdskega vprašanja, saj se niso želeli več zadovoljiti s
kulturno avtonomijo ali majhnim izboljšanjem socialnih razmer. Mlado kurdsko gibanje je
postalo socialno in narodno-osvobodilno (Deschner, 2007).

4.2.3. USTANOVITEV PKK IN NJENI SPOPADI S TURŠKO DRŽAVO
Turško-kurdski konflikt je oborožen spopad med Republiko Turčijo in različnimi kurdskimi
upornimi skupinami, ki zahtevajo oblikovanje samostojnega Kurdistana ali dosego
avtonomije znotraj turških meja. Glavna uporna kurdska skupina je Kurdska delavska stranka
(PKK). Oborožen spopad se je začel v letu 1984 in z vmesnimi neuspelimi premirji traja vse
do danes. Večina bojev poteka na jugovzhodu države (Urrutia, Villellas, 2012). V tem
konfliktu, ki je višek dosegel v devetdesetih letih, je od začetka umrlo okoli 40.000 ljudi, več
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tisoč kurdskih vasi je bilo uničenih, v druge predele Turčije pa se je izselilo več sto tisoč
Kurdov (Profile: Kurdistan …, 2015).

Ustanovitev Kurdske delavske stranke in njen vzpon je delo praktično enega moža –
Abdullaha Öcalana. Öcalan je bil v sedemdesetih letih študent politologije v Ankari, kjer je
bil član več socialističnih skupin. S šestimi kolegi je sprožil posebno kurdsko narodno
gibanje, ki je temeljilo na idejah marksizma in leninizma. Leta 1975 so zapustili turško
območje in začeli širiti svoje ideje na pretežno kurdskih območjih. To gibanje je bilo
drugačno od dozdajšnjih na območju Turčije, saj jo je sestavljal pretežno delavski sloj,
nezadovoljen z življenjskim položajem. S tem so v kurdsko narodno gibanje vcepili idejo
razrednega boja. Njihovi glavni nasprotniki so bili vladni agenti in njihovi podporniki, turška
levica (očitali so jim, da se ne ukvarjajo aktivno z reševanjem kurdskega vprašanja) in
izkoriščevalski kurdski veleposestniki. Leta 1978 je ta skupina oblikovala Kurdsko delavsko
stranko (turško ime je Partiya Karkeren Kurdistan oz. PKK). Njihova glavna zahteva je sprva
bila ustanovitev samostojnega Kurdistana v jugovzhodni Turčiji in delih sosednjih držav,
poseljenih s Kurdi. Danes je cilj predvsem dosega avtonomije v turškem Kurdistanu. V boju
proti turški oblasti so se že od samega začetka posluževali načrtnega terorja. Zanašajo se na
gverilski način bojevanja, ki je vključeval ugrabitve turistov v Turčiji, samomorilske bombne
napade in napade na turške diplomate v Evropi. PKK je večkrat izvedel napade tudi na tiste
civiliste, ki so zavrnili pomoč skupini. Največ napadov je PKK izvedel na turške varnostne
sile (McDowall, 2004; Bruno, 2007).

Leta 1980 je znova prišlo do vojaškega udara v Turčiji. V času triletne vojaške oblasti je bilo
ujetih kar 1790 članov Kurdske delavske stranke, a je ključnim članom stranke uspelo
pobegniti v Sirijo, kjer so se pripravljali na vrnitev. V tem času je bilo njihovo delovanje
precej šibko, občasno so napadali vojake na meji med Sirijo in Turčijo. Na kongresih stranke
PKK so pripravljali taktiko za spopad s turškimi silami in vzpostavljali odnose s Kurdi v
regiji. Na podeželju so želeli spremeniti socialne razmere, saj je naraščalo njihovo
nezadovoljstvo do plemenskih vodij, ki so še vedno vodili pogovore z lokalno in centralno
oblastjo. PKK je začel z nasiljem postopati proti njim, mnogo so jih pobili. S tem so želeli
opozoriti na njihove metode delovanja in pokazati državi njihovo moč, saj so hkrati ugrabili
več članov vladnih varnostnih sil. Vzdušje na podeželju se je spremenilo, saj je PKK s svojim
delovanjem ustvaril klimo, prežeto s strahom. Kurdistan je bil v svoji zgodovini vedno
konservativna dežela, kjer je imela vera velik pomen, zato je bil odziv Kurdov na socialistične
ideje Kurdske delavske stranke mešan. Nekateri so se njihovega delovanja bali in mu
nasprotovali, drugi so ga sprejeli zaradi varnostnega vidika, nekateri pa so njihovo delovanje
oboževali, predvsem zaradi kurdskega nacionalnega vidika (McDowall, 2004).

Öcalan je pri svojem delovanju dobil podporo tajnih služb držav, ki so imele neporavnane
račune s Turčijo. Sovjetski zvezi je bil cilj destabilizacija Turčije kot natovske države. Druge
države, ki so pomagale Kurdski delavski stranki, so bile Grčija, Bolgarija, Sirija in po razpadu
Sovjetske zveze tudi Armenija. Najtrajnejše pomoč je prišla s strani Sirije. Öcalan je prebival
v Siriji vse do l. 1998. Pod sirsko zaščito so na planoti Bekaa v Libanonu bila vojaška
taborišča PKK za urjenje borcev (Deschner, 2007).
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PKK je 15. avgusta 1984, opirajoč se na sirsko pomoč in dobavo orožja iz drugih držav, začel
z ofenzivo proti turški oblasti. Takrat je skupina izvedla napada na policijski postaji v Eruhu
in Semdinliju. V teh napadih je en vojak izgubil življenje, ranjenih pa je bilo 7 vojakov, 2
policista in 3 civilisti. S tem se je začela serija napadov in ugrabitev na turške varnostne sile
na kurdskem območju. Boji med skupino PKK in turškimi varnostnimi silami so izbruhnili v
državljansko vojno. Člani PKK so hoteli z nasiljem izsiliti avtonomni in socialistični
Kurdistan. Streljali so na učitelje, ki so poučevali v turškem jeziku, in vaške straže, ki jih je
oblast najela za sodelavce, napadali so policijske postaje in turška vojaška oporišča
(Deschner, 2007; Chronology of the …, 2007).

Na napade PKK sta turška vojska in policija odgovorili s preganjanjem kurdskih borcev.
Zasledovali so jih s helikopterji, utrjevali so mejo s Sirijo s stražnimi stolpi, bodečo žico in
napravami za nočno opazovanje ter sledili bežečim enotam PKK v kurdski severni Irak. Ker
je PKK napadal tudi lokalne kurdske veljake, je vlada oblikovala posebne enote – vaške
straže. Najemali so vaščane, ki so nasprotovali socialističnim idejam, v zameno pa so jih
oborožili, da bi jih zaščitili pred napadi PKK. Sredi devetdesetih let je bilo okoli 42.000
članov vaških straž, ne ve pa se, koliko od teh članov se je prostovoljno vključilo v
organizacijo. Mnogo ljudi je bilo v dilemi – če so zavrnili članstvo v vaški straži so tvegali
svoje življenje ali vsaj mučenje zaradi sodelovanja s PKK, če pa so sprejeli članstvo pa so
tvegali podobne ukrepe s strani PKK. Zato ni presenetljivo, da se je mnogo ljudi s podeželja
preselilo na zahod države ali v mesta zahodne Evrope. Od leta 1987 strategija PKK vključuje
tudi napade na vaške straže. Vlada je želela povečati kontrolo na kurdskih območjih, zato je
premaknila ogromno število vojakov v Kurdistan – v začetku devetdesetih let jih je bilo okoli
200.000. Leta 1987 je oblast razglasila izredno stanje v osmih kurdskih provincah ter za te
province imenovala posebnega guvernerja. Njegova naloga je bila, da poveže delovanje enot,
ki se borijo proti kurdskim borcem. Svojo moč je uveljavljal predvsem s fizičnim nasiljem.
Nasilju so se izognili le oblasti naklonjeni vaščani, medtem ko so mnoge aretirali in mučili, da
bi priznali sodelovanje ali pomoč s kurdskimi borci (The Kurds: Caught …, 1994; McDowall,
2004; Deschner, 2007).

Metode oblasti pri zatiranju kurdskega gibanja so radikalizirale kurdsko prebivalstvo. Vlada
je še lahko računala na pomoč konservativnejšega sloja, a je naraščalo število ljudi (predvsem
med mladimi), ki je začelo nasprotovati avtoritetam tradicionalnega življenja na podeželju.
Država se do devetdesetih let ni zavedala preobrazbe prebivalstva. Šele v letu 1990, ko je
prihajalo do množičnih protestov v kurdskih mestih proti delovanju varnostnih sil, se je oblast
zavedala sprememb v kurdskem gibanju. Marca tega leta je bilo v protestih s strani varnostnih
sil ubitih okoli 100 civilistov. Kot odgovor na proteste je v naslednjih mesecih naraslo število
porušenih kurdskih vasi in deportiranih ljudi. PKK je konec leta prenehal z napadi na tiste
vaške straže, ki so jim predale orožje. Sedaj se je tudi na zahodu države začelo polemizirati o
spopadih na vzhodu države. Mnogi politiki in mediji so dvomili o uspešnosti turške vojske v
spopadih. Vlada je začela ukinjati medije, ki so »napačno poročali in komentirali dogajanja na
vzhodu države«. S tem ukrepom so želeli doseči ignoranco ljudi do dogodkov na vzhodu.
Opozicijske stranke so se v svojih poročilih zavzemale za razširitev kurdskih pravic, a so bili
Kurdi skeptični do takih poročil, češ da želijo s temi besedami le pridobiti kurdske glasove. V
tem času je postalo jasno, da je kurdsko vprašanje največji notranji problem republike
(McDowall, 2004).
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V letu 1991 se je vojaški spopad umiril, saj se je spopad preusmeril v politična dogovarjanja.
V tem času je bil turški predsednik Turgut Özal (član liberalne stranke in sin kurdske matere),
ki se je znašel v dilemi – na eni strani si je želel vojaške zmage nad PKK, na drugi strani pa si
je želel sprave s številnim kurdskim ljudstvom. Februarja 1991 je storil korak k spravi s
kurdskim ljudstvom, ko je parlamentu predstavil osnutek zakona, s katerim bi dovolili
uporabo kurdskega jezika, z izjemo medijev, publikacij in v šolah. Zaradi nasprotovanja je
bilo sprejetja zakona preloženo. Očitali so mu odmik od kemalistične politike. Nov korak k
spravi je predsednik storil, ko se je srečal z vodjo iraških Kurdov Talabanijem, ki bi bil
nekakšen posrednik za pogovore z Öcalanom. Decembra 1991 je vlada dovolila izhajanje
časopisa Rojname v kurdskem jeziku, medtem ko so bile ostale publikacije v kurdščini še
naprej prepovedane. Tudi PKK se je vse bolj nagibal k politični rešitvi spora. Öcalan se je
preobrazil od vodje, ki je želel doseči samostojni Kurdistan s pomočjo orožja do vodje, ki je s
pogajanji želel doseči kompromis. Özal je presenetil Ankaro z izjavo, da je pripravljen na
pogajanja o avtonomiji Kurdistana. Öcalan je ponudil Ankari premirje in pogajanja v zameno
za izpust zapornikov PKK, zaustavitev bojev v Kurdistanu, dovolitev političnih aktivnosti in
spoštovanje premirja. PKK je bil politično vse bolj aktiven z namenom napredka kurdskega
gibanja. Na novembrskih volitvah l. 1991 je zmagala stranka Süleymana Demirela. Takoj po
volitvah je Demirel obiskal Kurdistan, kjer je obljubil razširitev pravic, ukinitev vaških straž
in ukinitev izrednega stanja v osmih kurdskih provincah. Kljub neizpolnjenim obljubam je
kurdsko gibanje vseeno doseglo napredek, saj so še pred nekaj leti politiki zanikali obstoj
kurdskega ljudstva. Sedaj niso več zanikali obstoja Kurdov, Özal je podpiral nov pristop
turške politike do kurdskega gibanja, a so konservativci pod vodstvom Demirela takšen
pristop označili za neustaven (McDowall, 2004).

Turške desničarske stranke so vse bolj pritiskale na predsednika Özala, naj bolj ostro pristopi
do PKK. Pod njihovimi pritiski je predsednik popustil in s tem se je vojaški spopad v
Kurdistanu znova okrepil. V letu 1992 je umrlo okoli dva tisoč ljudi. Vendar turška vojska ni
mogla doseči nič drugega kot vojaški pat položaj. Ne PKK ne turškim silam ni uspelo doseči
odločilne vojaške zmage. PKK se je s težavo upiral turškemu vojaškemu pritisku, zato se je
Öcalan začel zavzemati za politični dialog in opustitev terorističnih akcij, opustitev
separatističnih idej in demokratični proces reševanja spora. 17. marca 1993 je Öcalan
enoglasno razglasil premirje do 15. aprila, v tem času se bodo njegove sile borile le, če bodo
napadene. Glede na odziv vlade je bil Öcalan pripravljen podaljšati premirje. V Turčiji so to
premirje videli kot znak šibkosti PKK in da s premirjem le želijo rešiti, kar se rešiti da, po
politični poti. 16. aprila je Öcalan premirje podaljšal za nedoločen čas. Ob podaljšanju
premirja se je zavzemal za kulturno svobodo Kurdov, pravico do uporabe kurdskega jezika v
javnosti, opustitev sistema vaških straž, ukinitev stroge varnostne zakonodaje in politične
pravice kurdskih organizacij. V svojih zahtevah ni omenil samostojnega Kurdistana. Po
razglasitvi premirja je Özal pripravil paket reform, s katerim je želel razširiti pravice kurdske
manjšine na naslednjem srečanju državnega varnostnega sveta. Kazalo je, da je pogajalska
rešitev med obema sprtima stranema blizu, a je Özal 17. aprila, dan po podaljšanju premirja,
umrl zaradi srčnega napada. S to smrtjo se je končalo politično reševanje spora s PKK. Težko
je oceniti, ali bi bila zgodovina odnosov med oblastjo in Kurdi drugačna, če Özal ne bi umrl.
Vsekakor pa lahko rečemo, da je Öcalan z njegovo smrtjo izgubil edinega turškega državnika,
ki je bil pripravljen reševati kurdsko vprašanje v Turčiji (McDowall, 2004; Deschner, 2007).
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Novi predsednik Turčije je postal Süleyman Demirel. Po parlamentarnih volitvah l. 1991 je
Kurdom obljubljal razširitev pravic, a se je po prevzemu predsedniškega mandata reševanja
kurdskega vprašanja lotil z nasiljem. Öcalanovo premirje je vzel kot znak šibkosti PKK in
vojski dal proste roke v boju proti kurdskim borcem. S tem je dal jasno vedeti, da se ne
namerava pogajati s PKK. Oblast je v naslednjih šestih tednih ubila okoli 100 kurdskih borcev
in civilistov, na stotine jih je bilo aretiranih in obnovila uničevanje vasi. Del kurdskih borcev
je na te dogodke odgovoril z zasedbo avtobusa v mestu Bingol in ustrelitvijo 35 potnikov,
članov turških varnostnih sil. S temi dogodki je Öcalan prekinil premirje, čeprav sam ni
naročil tega napada, a kaj drugega mu niti ni preostalo. PKK je nadaljeval z boji, ker turška
oblast ni izpolnila njihovih zahtev ob premirju (McDowall, 2004).

Spopadi v turškem Kurdistanu so bili sredi devetdesetih let na vrhuncu. Turške enote so
izpraznile na tisoče vasi na jugovzhodu Turčije, jih požigale, prebivalstvo so izselili ali ga
pregnali v ubožne predele velemest (v Diyarbakirju se je v tem času prebivalstvo potrojilo),
načrtno so posekali gozdove, omejevali so porabo živil. S takim načinom so turški vojaki
potiskali kurdsko prebivalstvo k PKK. Namesto da bi z dobro socialno in gospodarsko
politiko razvijali Kurdistan, so v njem razglasili izredno stanje in ga vojaško nadzirali. S tem
pa turško vojsko Kurdi niso videli kot zaščitnika, temveč kot nasprotnika. Zaradi tega je k
kurdski uporniški armadi prihajalo vedno več borcev in podpore. PKK je bil vedno bolje
oborožen, začeli so z napadi izven območja Kurdistana. Napadali so turistična središča na
južni obali, evropske turiste so zajemali kot talce, napadali so Turke v zahodnih evropskih
mestih. V letu 1993 je skupno število žrtev v spopadih naraslo na deset tisoč. PKK je bil lahko
zadovoljen z vojaško situacijo. Uspešno je razširil območje vojaških operacij in predstavljal
največji izziv v zgodovini Turčije. Imel je dva glavna cilja – poenotenje kurdskega gibanja in
da prepriča turško državo v pogajanja. Bolj uspešni so bili pri poenotenju kurdskega gibanja,
vsa ostala kurdska gibanja so uspešno omejevali. Niso dopuščali nobenega drugega mišljenja
kot je bilo mišljenje njihovega voditelja. Na drugi strani pa je bila dosega pogajanj z državo
težje izvedljiva (McDowall, 2004; Deschner, 2007).

Država je konflikt s Kurdi nadaljevala izključno po vojaški poti. Ker odpora PKK niso mogli
zlomiti, so povečali število vojaških enot na 300.000. Le-ti so bili podprti s helikopterji in
satelitskimi posnetki s strani ZDA o gibanju kurdskih borcev. Vlada je načrtno evakuirala
kurdske vasi in jih praznila. Med letoma 1993 in 1999 so Kurde evakuirali iz okoli 3500 vasi,
posledično je več kot 3 milijone ljudi ostalo brez domov. Namen teh evakuacij je bilo uničiti
zatočišča za kurdske borce. Evakuacij so se lotili na izjemno krut način, posluževali so se
aretacij, nasilja, mučenj, izvensodnih usmrtitev, posilstev, uničevali so posestva, pobijali
živino in pobirali zaloge hrane. Večina evakuiranih je zatočišče iskalo v bližnjih mestih v
regiji, kasneje pa je del njih nov dom našlo v obalnih mestih na jugu in zahodu države. Število
usmrčenih s strani policije je upadlo, a je hkrati naraslo število ugrabitev in izginotij s strani
policijskih enot. Od leta 1996 je PKK v vojnih spopadih vse bolj prehajal v defenzivo. Dostop
do hrane in zatočišč je bil zaradi izpraznitev kurdskih vasi vse težji, število žrtev med
kurdskimi borci je vse bolj naraščalo. Območij pod nadzorom PKK je bilo vse manj. Vse bolj
je bilo jasno, da bo PKK doživel vojaški poraz, zato je Öcalan septembra 1998 ponudil
premirje, ki pa ga je Turčija zavrnila (McDowall, 2004).
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S pomočjo Izraela, sirskega sovražnika, je Turčija okrepila svoj strateški položaj proti Siriji.
Izraelska letala so imela turško dovoljenje za vajo v njihovem zračnem prostoru, enote obeh
držav pa so krepile vojaško sodelovanje. To je za Sirijo pomenilo nevarnost boja proti dvema
državama. Turčija je jeseni l. 1998 zahtevala izgon članov PKK iz Sirije in izročitev Öcalana,
ki so imeli bazo v Siriji vse od vojaškega udara v Turčiji l. 1980. Sirija se je bala vdora močne
turške vojske, zato je hitro ustavila aktivnosti PKK in s Turčijo podpisala sporazum o
vzajemnem varovanju in preprečevanju aktivnosti PKK okoli turško-sirske meje. Öcalana pa
niso mogli izročiti, saj je na skrivaj pobegnil v Rusijo, nato v Italijo, Grčijo, od koder je šel v
grško ambasado v Keniji. V sodelovanju turških, ameriških in izraelskih sil so 15. februarja
1999 odkrili Öcalana in ga odpeljali v Turčijo na otok za zapornike Imrali. Med enomesečnim
sojenjem je dejal, da so bila vojaška dejanja PKK napaka. 29. junija je bil zaradi izdaje
obsojen na smrt. Kasneje so kazen spremenili v dosmrtno kazen, saj je Turčija odpravila
smrtno kazen zaradi začetka pogajanj o vključitvi v Evropsko unijo. Po izgonu PKK iz Sirije
je Turčija ostro nasprotovala kakršnemu koli kurdskemu gibanju, vse proteste v podporo
Öcalanu so ostro zatrli. Vse od izgona PKK iz Sirije je bilo njihovo gibanje v globoko krizi.
Bombni napadi kurdskih borcev so bili skromni, boji so potekali bolj ali manj v goratih
predelih. Avgusta 1999 je Öcalan iz zapora poklical poveljnike PKK in pozval k prenehanju
vojaških aktivnosti. Organizacija je upoštevala njegovo odločitev in 1. septembra 1999
razglasila premirje. Öcalanovo obžalovanje je bilo bolj taktične narave, saj je s tem želel
zmanjšati ogorčenje javnosti nanj in obstanek PKK (McDowall, 2004; Deschner, 2007).

Turčija l. 1999 uspela zadušiti kurdsko gibanje, a pri tem utrpela veliko škodo. Letno je
država samo za vojaške potrebe porabila 10 milijard dolarjev, ogromno škode je država
utrpela zaradi številnih žrtev ter škode na področju kmetijstva in okolja, četudi na najbolj
obrobnem delu države. Turizem je do konca devetdesetih let upadel za 30%, glavni razlog za
upad pa je bil strah Evropejcev pred napadi. Turško ravnanje s Kurdi je državo pripeljalo v
konflikt z Evropo, saj je Turčija kršila evropske konvencije o človekovih pravicah. Ob
začetku pogajanj o vstopu v Evropsko unijo je Turčija obljubila izboljšanje njihovega
ravnanja na področju človekovih pravic, a so evropske institucije večkrat ugotovila kršenja na
tem področju. Ekonomske in prisiljene migracije Kurdov so privedle do tega, da so mnoga
mesta z večinskim turškim prebivalstvom do konca tisočletja postala mesta z večinskim
kurdskim prebivalstvom. Tudi večja mesta so imela vse večji delež kurdskega prebivalstva.
Nasprotja med turško in kurdsko skupnostjo so bila velika. Ankete v devetdesetih letih so
kazale, da velik delež Turkov meni, da sobivanje s Kurdi v sožitju ni mogoče. Menili so, da
Kurdi še vedno želijo doseči samostojnost znotraj države, strah pred napadi je bil še vedno
prisoten. Posledica tega strahu se kaže tudi v volilnem rezultatu ekstremne desnice na volitvah
l. 1999, ki je pridobila ogromen delež glasov (McDowall, 2004).

Po razglasitvi premirja septembra 1999 je PKK svoje sile umaknil iz Turčije in se nastanili v
gorovje Qandil na severu Iraka. Opustili so zahteve o samostojnem Kurdistanu, od takrat
naprej se zavzemajo za avtonomijo znotraj turške države. Organizacija je začela trditi, da je
spremenila svojo strategijo v miroljubno iskanje politične rešitve s turško državo. Njihove
zahteve so bile razširitev jezikovnih in kulturnih pravic, odprava diskriminacije, politična
participacija, decentralizacija Turčije in skupen dogovor o reintegraciji kurdskih borcev v
turško družbo. Kljub takim trditvam je organizacija še vedno organizirala napade predvsem
na jugovzhodu države, ki pa so bili manj obsežni kot tisti pred letom 1999 (Urrutia, Villellas,
2012; PKK/KONGRA-GEL …, 2016).
40

PKK je aprila 2002 spremenil ime v KADEK (Congress for freedom and democracy in
Kurdistan). Spremembo imena so utemeljevali z razlogom, da je PKK svoje poslanstvo
opravil. S tem so skušali prepričati mednarodno skupnost, da je KADEK politična
organizacija, ki se ne bo ukvarjala z vojaškimi dejavnostmi. Ime so znova spremenili oktobra
2003, ko se je KADEK preimenoval v KONGRA-GEL (Kurdistan peoples congress). Znotraj
organizacije je prihajalo do nasprotij glede načina delovanja skupine. Reformisti so se
zavzemali za opustitev boja in politični dialog, tradicionalisti pa so želeli nadaljevati z
oboroženim spopadom. V boju za prevlado v organizaciji je zmagal konservativni del, ki je
bil mnenja, da bo politični boj Kurdov brez oboroženega upora neuspešen. KONGRA-GEL je
oblikoval razne vojne skupine, ki so po njihovih navodilih izvajale napade na civiliste. Te
skupine so nato prevzemale odgovornost za napade, KONGRA-GEL pa je zavračal lastno
odgovornost. Aprila l. 2005 so se znova preimenovali v PKK (Kurdistan workers …, 2016).

Ne glede na ime so vodilni člani organizacije ostali isti. Še vedno so bili vodeni s strani
Öcalana, ostale vodilne osebnosti PKK pa so še naprej prevzemale pomembne vloge v
skupini. Mnogi vodilni člani so s strani mednarodne skupnosti uvrščeni na listo teroristov.
Januarja 2004 je ameriška vlada PKK in njene enote vključila na listo terorističnih
organizacij, aprila tega leta je enako storila tudi EU. PKK/KONGRA-GEL je še vedno imel
mnogo borcev, hkrati pa rekrutiral nove. Skrajneži se niso želeli predati, niti po sprejetju
zakona avgusta 2003, s katerim je oblast ponudila amnestijo za dobo 6 mesecev tistim
skrajnežem, ki niso sodelovali v zločinih. Večina skrajnežev je bilo situiranih v severnem
Iraku, njihovo število pa je bilo ocenjeno na pet tisoč. Organizacija je le navidezno trdila, da
je spremenila svoje delovanje v politično, saj ni oklevala z uporabo sile za dosego svojih
namenov. Kljub spremembam imen so težko zanikali krivdo za napade (Chronology of the …,
2007; PKK/KONGRA-GEL …, 2016).

29. maja 2004 je KONGRA-GEL izdal deklaracijo, s katero so opozorili turško oblast, da
bodo prekinili premirje ter da bodo s 1. junijem odgovorili na vsak napad turških varnostnih
sil. 1. junija so prekinili premirje in nadaljevali z vojaškimi dejavnostmi ker so trdili, da vlada
ignorira njihove pozive k pogajanjem in napada njihove borce. Vodstvo je menilo, da kurdsko
gibanje brez boja ne bo doseglo svojih zahtev, Öcalan pa je njihova stališča podprl
(Chronology of the …, 2007; PKK/KONGRA-GEL …, 2016).

Organizacija je v bojih uvajala spremembe v taktiki, katerih namen je bil povečanje pritiska
na Turčijo in s tem prisiliti oblast v pogajanja. Dve glavni strategiji od junija 2004 sta bili
bombni napadi v mestih zahodne Turčije in upori v goratem območju na jugovzhodu države.
Nekateri vojni poveljniki PKK so sicer nasprotovali nadaljevanju bojev, ker so menili da je
vojaška opremljenost prešibka, borcev premalo in da so finančna sredstva preskromna. PKK
se je zavedal relativne šibkosti na bojišču v primerjavi s turškimi silami, zato so prilagodili
vojaško taktiko. Napade je v povprečju na terenu izvajalo 6 do 8 skrajnežev, medtem ko je
bilo število v devetdesetih med 15 in 20. Izogibali so se neposrednim spopadom s turško
vojsko. Njihove zasede so bile majhne, pripravljali so jih predvsem za zasego rudnikov,
ostrostrelnega orožja in vojaških oporišč. Po zasedah so se enote hitro razmaknile, preden bi

41

turška vojska na pomoč priklicala okrepitve. Sprememba v taktika je bila tudi ta, da PKK ni
več poskušal zavzemati ozemelj (Jenkins, 2007).

Nasilje se je po vsej Turčiji v letih 2004 in 2005 povečalo. Turške varnostne sile so se
zoperstavile zoper PKK, ki je samo v letu 2005 izvedel več deset bombnih napadov v večjih
mestih zahodne Turčije, v katerih je prihajalo tudi do civilnih žrtev. Po trditvah PKK je
organizacija v letu 2006 utrpela več kot 500 žrtev. V marcu je prišlo do izbruha nasilja v
Diyarbakirju med PKK in njihovimi podporniki na eni, in turškimi varnostnimi silami na
drugi strani. Spopadi so privedli do številnih smrtnih žrtev, poškodovanih in uničevanja
lastnine v mestu. Vojska je občasno zapirala ceste, mnoge šole in podjetja pa so prekinila z
delom. Varnostne sile so na proteste odgovorile s solzivcem, vodnimi topovi in strelnim
orožjem. Drugi večji izbruh nasilja v letu 2006 se je sprožil konec avgusta, ko je med 25. in
28. avgustom PKK organiziral več terorističnih napadov v Adani, Istanbulu, Marmarisu in
Antalyi. PKK je 1. oktobra 2006 znova razglasil premirje, ki je zmanjšal intenziteto nasilja.
Kljub temu je še vedno prihajalo do napadov, saj je PKK odgovarjal na aktivnosti turških
varnostnih sil v boju proti terorizmu (Kongra-Gel/Kurdistan …, 2016).

Maja 2007 se je intenziteta konflikta znova povečala s terorističnim napadom v Ankari, v
katerem je življenje izgubilo 6 ljudi, več kot 100 pa je bilo poškodovanih. Junija je prišlo do
napada v Tunceliju, 7. oktobra pa so kurdski skrajneži v Sirnaku zajeli 13 turških specialcev
in jih ubili. To je bil najbolj smrtonosen napad PKK od devetdesetih let. Še v oktobru je v
novem napadu PKK življenje izgubilo 12 turških vojakov. Po teh dogodkih je turško vodstvo
organiziralo izreden sestanek. Turška javnost je bila ogorčena in je od premierja Erdogana
zahtevala vojaško posredovanje proti PKK. Turški parlament je dal dovoljenje vladi za
vojaško posredovanje v Iraku proti kurdskim borcem, kljub iraškemu in ameriškemu
nasprotovanju. Konec l. 2007 so turške sile prestopile mejo z Irakom in začele posebno
operacijo v boju proti kurdskim borcem. Turški specialci so iskali kurdske borce s pomočjo
letalskih sil, ki so bombardirala njihove vojaške baze. Turške vojaške operacije v Iraku so se v
manjšem obsegu nadaljevale še globoko v l. 2008. Po podatkih turške vlade je v boju proti
PKK v letu 2008 umrlo 49 civilistov, 252 je bilo poškodovanih, število smrtnih žrtev med
turškimi varnostnimi silami je bilo 143, poškodovanih 256, na drugi strani pa je umrlo 657
kurdskih borcev. Število žrtev in poškodovanih med civilisti je znatno naraslo glede na l.
2007 (Kongra-Gel/Kurdistan …, 2016).

V l. 2009 je sprva prišlo do pozitivnega razvoja dogodkov v reševanju turško-kurdskega
konflikta. S prvim dnevom v letu je državna televizija TRT zagnala 24-urni televizijski in
radijski program v kurdskem jeziku. 19. marca so potekale lokalne volitve, v katerih je
kurdska stranka DTP dobila večino glasov na jugovzhodu države. Kmalu zatem je na
Öcalanovo pobudo PKK 13. aprila razglasil novo premirje. Recep Tayyip Erdogan, ki je s
svojo Stranko za pravičnost in razvoj (AKP) prišel na oblast l. 2003, je jeseni začel s
programom Kurdska iniciativa. Vlada je že v l. 2003 zmanjšala omejitve pri uporabi
kurdskega jezika, deloma tudi zaradi izboljšanja možnosti vstopa Turčije v EU. Glavni namen
Kurdske iniciative je bil izboljšanje položaja kurdskih prebivalcev na področju človekovih
pravic in zaustavitev spopada med Turčijo in PKK. Program predvideva razširitev jezikovnih
in kulturnih pravic in zmanjšanje vojaške prisotnosti na jugovzhodu države. Vključuje načrte
o preimenovanju kurdskih vasi (ki so jim bila dana turška imena), razširitev pravic na
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področju svobode izražanja, povrnitev turškega državljanstva kurdskim beguncem, krepitev
lokalne oblasti in delno oprostitev kurdskim borcem. Iniciativa je sprožila optimizem med
Kurdi, a je bilo izvajanje programa onemogočeno zaradi nasprotovanja dveh opozicijskih
strank. Republikanska ljudska stranka (CHP) in Stranka nacionalnega gibanja (MHP), ki vse
do danes ostro nasprotujeta iniciativi, češ da program deli Turčijo in predstavlja nevarnost za
državo. Situacija se je zaostrila, ko je decembra 2009 turško ustavno sodišče prepovedalo
kurdsko stranko DTP. Vodilni člani stranke so bili obtoženi sodelovanja s teroristi. Ta
odločitev je privedla do spopadov med kurdskimi in varnostnimi silami po vsej državi, od
Istanbula do pretežno kurdskih mestih (Starr, 2009; PKK has repeatedly …, 2010; Nykänen,
2013).

PKK je 1. maja 2010 z napadom v Tunceliju razglasil konec premirja. Konec meseca je
Öcalan razglasil konec njegovih poskusov pri vzpostavitvi dialoga s turško vlado, najvišjim
poveljnikom PKK pa je dal pooblastila za nadaljevanje oboroženega spopada. V naslednjih
mesecih so stopnjevali vojaške aktivnosti. Od maja do avgusta, ko je PKK v znak spoštovanja
do ramadana znova razglasil premirje, je življenje v spopadih izgubilo okoli 100 turških
vojakov. Turška policija je l. 2010 ob različnih priložnostih zadržala več kot 100 članov nove
kurdske stranke BDP. Poleg njih je policija podobno postopala tudi proti članom organizacij
za človekove pravice, novinarjem in osebam, ki so jih imeli na sumu zaradi »članstva v
nezakonitih organizacijah« ali »širjenja teroristične propagande«. Osman Baydemir, župan
Diyarbakirja, največjega mesta na jugovzhodu države, je bil ena izmed glavnih tarč
preganjanj. Soočil se je s številnimi kazenskimi ovadbami in preiskavami zaradi uporabe
kurdskega jezika in promocije terorizma. Novembra je bilo premirje podaljšano do splošnih
volitev v juniju 2011, kljub trditvam PKK, da je v času premirja turška vojska proti njim
izvedla več kot 80 vojaških operacij. Ne glede na podaljšanje premirja se je PKK na te
dogodke odzival s povračilnimi akcijami (PKK has repeatedly …, 2010; PKK steps up …,
2010; Kongra-Gel/Kurdistan …, 2016).

Premirje do volitev junija 2011 je bilo preklicano konec februarja, odgovornost za preklic pa
so očitali Erdoganovi vladi. Očitali so jim neiskren odnos do reševanja problematike
kurdskega vprašanja, njihovo iniciativo za rešitev problema pa so označili za taktično potezo,
saj naj bi bil cilj vlade še vedno asimilacija Kurdov. Kakršen koli kompromis vlade pri
izboljšanju položaja Kurdov je bil pred parlamentarnimi volitvami malo verjeten, saj bi
popuščanje v boju lahko vplivalo na volilni izid. PKK je ob preklicu premirja izjavil, da se
bodo njihove sile le branile pred napadi varnostnih sil. Turška vojska je kmalu po preklicu
izvedla več vojaških operacij okoli meje z Irakom, v katerih je bilo ubitih več kurdskih
borcev. V znak protesta proti vojaškim posegom so marca pod vodstvom kurdske stranke
BDP po vsej Turčiji izbruhnili protesti, v katerih sta umrli 2 osebi, poškodovanih je bilo čez
300, aretiranih pa 2506. PKK je sredi l. 2011 okrepil vojaške aktivnosti, samo v juliju so
kurdski borci ubili 20 turških vojakov, na kar je turška vojska v avgustu odgovorila z
letalskimi napadi na kurdska oporišča v severnem Iraku. Po podatkih varnostnih sil je v
turško-kurdskih bojih l. 2011 umrlo 31 civilistov, okoli 220 članov varnostnih sil in 303 člani
PKK. Število žrtev v primerjavi s prejšnjim letom je močno naraslo (Champion, 2011; Gökce;
2011; Kongra-Gel/Kurdistan …, 2016).
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Leto kasneje je prišlo do najbolj krvavih spopadov med turškimi in kurdskimi silami po letu
1999. Ti spopadi so povezani z razvojem dogodkov v sirijski državljanski vojni, ko je sirski
predsednik Bašar Al Asad odstopil sirskim kurdskim borcem nekaj mest v severni Siriji,
Turčija pa je oborožila borce Islamske države in druge islamske skupine v boju proti Kurdom.
Turčija se je bala oblikovanja avtonomne kurdske pokrajine v Siriji, s tem bi nastala druga
avtonomna kurdska pokrajina v regiji, poleg že priznane v Iraku. Ti pokrajini bi predstavljali
navdih in nudili podporo turškim Kurdom pri dosegi avtonomije. Poleti je bil konflikt na
vrhuncu. PKK je skušal zavzeti Semdinli, na kar so turške varnostne sile 23. julija odgovorile
z obsežno vojaško operacijo na jugovzhodu države, v kateri je sodelovalo dva tisoč enot.
Operacija je bila 11. avgusta zaključena, v njej so ubili 115 kurdskih upornikov, sami po so
utrpeli 6 žrtev. Po vladnih podatkih je od junija 2011 prišlo do okoli 160 spopadov ali
incidentov, a je verjetno številka precej večja. Po poročilih PKK je samo v avgustu 2012
prišlo do okoli 400 vojaških incidentov (Gutman, 2012; Turkey: The PKK and …, 2012;
Kongra-Gel/Kurdistan …, 2016).

Konec l. 2012 so se začela pogajanja med turško vlado in vodjo kurdskih upornikov
Öcalanom. Erdogan je javnost 28. decembra obvestil, da se je vlada že večkrat sestala z
zaprtim vodjo PKK. Cilj teh pogajanj je bil konec sovražnosti na obeh strani in razorožitev
kurdskih borcev v zameno za izboljšanje pravic turških Kurdov. V času pogajanj je prišlo do
nekaj incidentov, a sta bili obe strani odločeni, da ti dogodki ne bodo ovirali pogovorov. Kot
del mirovnega procesa je vlada dovolila, da nekaj obiskov predstavnikov kurdskih organizacij
obišče Öcalana. Nekaj posnetkov zaupnih pogovorov v času obiskov je prišlo v medije, v teh
pogovorih Öcalan podpiral premirje, a je grozil z novo vojno, če vlada ne bo rešila kurdskega
vprašanja. Kljub zatrjevanju vlade, da posnetki ne bodo ovirali pogajanj, je občasno prihajalo
do nezaupanja med sprtima stranema. Vlada je prav tako izpustila nekaj kurdskih županov, ki
so bili obtoženi sodelovanja s PKK, parlament pa je z zakonom dopustil uporabo kurdskega
jezika obtožencem v sodnih procesih. V nasprotju z letom 2009 je pogajanja podprla tudi
glavna opozicijska stranka CHP, medtem ko je nacionalistični MHP na pogajanja gledal bolj
skeptično. Tudi kurdski politiki so se pozitivno odzvali na mirovni proces, vendar so mnogi
menili, da je dosega miru možna le z ustavitvijo vojaških operacij na cilje PKK (Nykänen,
2013).

Po več mesecih pogajanj je Öcalan 21. marca 2013 v pismu pozval k premirju. Pismo je bilo
prebrano v kurdskem in turškem jeziku pred več sto tisoč zbranimi ljudmi v Diyarbakirju.
Pozval je k razorožitvi in umiku kurdskih čet iz turškega ozemlja in h koncu vojaških
spopadov. Prebiranje pisma je bilo v živo predvajano na turški televiziji, s tem so bili kurdski
simboli prvič javno prikazani. Erdogan je pozdravil njegov poziv in obljubil, da turške
varnostne sile ob spoštovanju premirja ne bodo izvajale novih akcij. V naslednjih mesecih je
sledil umik kurdskih čet v težko dostopno gorovje Qandil na severu Iraka (Turkey Kurds:
PKK chief …, 2013).

Premirje se je začelo krhati oktobra 2014. Takrat so v številnih turških mestih izbruhnili
protesti zaradi zavzetja pretežno kurdskega mesta Kobani na severu Sirije s strani Islamske
države. Turški Kurdi so vladi zaradi pomanjkanja podpore Kurdom v Kobaniju očitali
podporo Islamski državi. V znak protesta so organizirali proteste, ki so se od jugovzhoda
države razširili po vsej Turčiji. Poleg protestov je mnogo turških Kurdov želelo na vsak način
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prečkati dobro varovano turško-sirsko mejo in pomagati pri obrambi mesta, ki leži v bližini
meje, le redkim pa je to uspelo. Policija je med protesti in varovanjem meje večkrat uporabila
solzivec in vodne topove. Protesti so se kmalu zaostrili, kar je povzročilo več smrtnih žrtev.
Erdogan, ki je bil avgusta izvoljen za predsednika države, je v času protestov kurdskim
politikom očital, da želijo krizo v Kobaniju izkoristiti za izsiljevanje Turčije. Pripravljen je bil
napasti Islamsko državo v Siriji le, če koalicija držav proti Islamski državi napade tudi režim
Bašarja al Asada (Turkey Kurds: Kobane protests …, 2014).

Premirja, vzpostavljenega l. 2013, je bilo konec sredi l. 2015. Obe strani sta za konec premirja
krivilo drugo stran. Pred parlamentarnimi volitvami v juniju 2015 sta vladna stranka AKP in
nova prokurdska Ljudska demokratična stranka (HDP) zaostrila retoriko v boju za volilne
glasove. Zaradi vse večjega kurdskega nasprotovanja vladni stranki po dogodkih ob zavzetju
Kobanija je vse več Kurdov podpiralo kurdsko stranko, ki je želela kot prva kurdska stranka
na parlamentarnih volitvah priti v parlament. Erdogan je HDP obtožil sodelovanja s
terorističnim PKK. Na drugi strani so kurdski politiki očitali vladi, da s premirjem ne želi
doseči rešitve kurdskega vprašanja, ampak pripravo na novo vojno. Na kurdskih območjih se
je pospešeno gradilo jezove, ceste, vojaške in policijske postaje za potrebe vojske. Turško
vlado so opozarjali, naj ustavijo gradnjo, saj bi to pomenilo konec premirja in nadaljevanje
spopadov. Na junijskih volitvah je AKP sicer dosegel novo zmago, a prvič po prevzemu
oblasti ostal brez parlamentarne večine, predvsem na račun zgodovinskega vstopa kurdske
stranke v parlament. Ker AKP v mesecih po volitvah ni uspel najti koalicijskega partnerja, so
bile novembra razpisane nove volitve. Mnogi špekulirajo, da je nov izbruh spopadov
posledica Erdoganove politične strategije po junijskih volitvah, s katero je želel do
novembrskih volitev zmanjšati podporo HDP in preprečiti njihov vstop v parlament. (Gruden,
2015a; MacDonald, 2015; Salih, 2015).

20. julija je v obmejnem mestu Suruč prišlo do eksplozije. Islamska država je prvič izvedla
napad na turškem ozemlju. Do eksplozije je prišlo na zborovanju socialistične mladine in
prokurdskih aktivistov, ki so obnavljali Kobani. Ubitih je bilo 33 ljudi, število ranjenih pa je
bilo več kot 100. Po dogodku sta Erdogan in premier Ahmet Davutoglu napovedala obračun z
Islamsko državo. V kurdskih območjih pa je prišlo do protestov proti policiji in vladi –
označili so jih za sokrive za napad, ker niso ukrepali proti Islamski državi in ignorirali
dogodke v Siriji. Tri dni kasneje so v bližnjem mestu Ceylanpinar našli dva ustreljena
policista. Napad na policista je izvedel PKK, ker naj bi policista spuščala pripadnike Islamske
države preko meje. Turčija je 23. julija reagirala s prvim bombardiranjem Islamske države na
severu Sirije, le dan kasneje pa je začela z bombardiranjem položajev PKK na severu Iraka.
Čez nekaj dni so turška vojaška letala napadala le še kurdske položaje. Turčija je samo do 29.
julija v protiterorističnih akcijah aretirala 137 simpatizerjev Islamske države in 847
privržencev PKK. PKK je, zavedajoč se strateške napake, umaknil priznanje na napad
policistov in jih pripisal lokalnim mladincev, ki niso del njihove organizacije (Gruden,
2015a).

Intenziteta spopadov je, še posebej od decembra 2015, dosegla vrhunec. PKK je sicer 10.
oktobra, slab mesec pred predčasnimi volitvami, ponudil prekinitev spopadov, a je vlada
premirje zavrnila, češ da je premirje le taktična poteza pred volitvami. Erdogan je javnosti
obljubil boj proti PKK dokler ne bo ubit zadnji njihov borec. Na dan ponudbe premirja je v
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Ankari prišlo do dveh eksplozij na shodu prokurdskih aktivistov, ki sta zahtevali več kot 100
žrtev. Število žrtev v spopadih močno narašča. Od julija 2015 do marca 2016 je umrlo okoli
350 članov turških varnostnih sil, samo v prvih dveh mesecih letošnjega leta 140. Prestolnico
Ankaro sta v letošnjem letu pretresla dva bombna napada – 17. februarja je eksplozija
avtomobila bombe v bližini parlamenta ubila 25 članov varnostnih sil in 4 civiliste, 13. marca
pa je v samomorilskem napadu eksplozija na avtobusni postaji ubila 37 civilistov. Oba napada
je izvedel TAK (kurdska vojaška skupina, povezana s PKK). Država je v kurdskih mestih,
kjer je PKK podpiral mladino k vzpostavitvi barikad, uvedla policijsko uro za dosego javnega
reda in miru. Policijske ure v teh mestih so privedle do večmesečnih spopadov, v katerih je
bilo okoli 350.000 civilistov razseljenih in vsaj 250 ubitih. Ankara je obljubila, da bo obnovila
škodo v teh mestih, a hkrati okrepila varnostne sile s postavitvijo več policijskih postaj in
kontrolnih točk, na kar se PKK in njegovi simpatizerji gotovo ne bodo pozitivno odzvali.
Čeprav se kurdska parlamentarna stranka HDP zavzema za mirno rešitev spora, so njihove
pisarne in aktivisti pogoste tarče napadov s strani turških nacionalistov, ki menijo da so
njihovi člani odgovorni za napade PKK (Butler, 2015; MacDonald, 2015; The human cost of
…, 2016).

4.3.

KURDSKO POLITIČNO GIBANJE

4.3.1. LEGALIZACIJA KURDSKE PARTICIPACIJE V POLITIKI
Opozicija v Turčiji se je oblikovala šele po 2. svetovni vojni. Zakonodaja je dopuščala le tiste
stranke, ki so sprejemale idejo enega turškega naroda, zato je država prepovedovala tiste
stranke, ki niso temeljile na tej ideji. Šele po l. 1960 so nekatere leve in desne stranke začele
izkoriščati verska in etnična vprašanja za politične namene. Turška delavska stranka je bila
prva stranka, ki je priznavala obstoj kurdskega naroda. Ta stranka je sicer zavračala ideje
regionalizma in separatizma, a je trdila, da so Kurdi v Turčiji diskriminirani. V programu so
podpirali kurdski boj, njihove ustavne državljanske pravice in druge demokratične pravice.
Kurdsko gibanje v šestdesetih letih je bilo dele turške politične levice. Štirje Kurdi so bili kot
člani Turške delavske stranke na volitvah l. 1965 izvoljeni v parlament. Po vojaškem udaru l.
1971 je Ustavno sodišče prepovedalo Turško delavsko Stranko, ker naj bi kršila načelo
celovitosti države in njene nedeljivosti. Prva kurdska stranka, Demokratična stranka
Kurdistana (PDKT), je bila ustanovljena l. 1965, a je bila razglašena za ilegalno zaradi
zavzemanja za avtonomijo Kurdistana in, od leta 1977, za njegovo popolno samostojnost
(Taucher, Vogl, Webinger, 2015).

Prelomno obdobje v kurdskem političnem gibanju je bilo obdobje liberalnega turškega
predsednika Turguta Özala, ki je legaliziral kurdsko participacijo v politiki. Junija l. 1990 so
se kurdski člani Turške social-demokratske stranke odcepili in oblikovali Ljudsko delavsko
stranko (HEP), ki velja za prvo uradno priznano kurdsko stranko. Kurdi so tako prvič lahko
legalno promovirali rešitev kurdskega narodnostnega vprašanja in sodelovali na volitvah.
Njihove glavne zahteve so bile razširitev jezikovnih pravic, svoboda izražanja, pravica do
objavljanja, izobraževanje v kurdskem jeziku, odprava izrednega stanja in odprava sistema
vaških straž. Na parlamentarnih volitvah l. 1991 so člani HEP kandidirali na listi Turške
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social-demokratske stranke in dobili 22 sedežev v 450-članskem parlamentu. Po vstopu v
parlament so ti poslanci večkrat spregovorili v kurdskem jeziku in bili odeti v simbole PKK,
kar je pripeljalo do razkola s social-demokratsko stranko. Ustavno sodišče je julija 1993
stranko HEP prepovedalo. Očitali so jim prevelike zahteve o razširitvi kurdskih političnih in
kulturnih pravic, ogrožanja turške enotnosti in povezovanje s PKK (Taucher, Vogl, Webinger,
2015).

Še istega leta po prepovedi HEP je nastala Demokratska stranka (DEP). Člani te stranke so
bili sprva razdeljeni v zmerno in radikalno krilo, kasneje je nadzor v stranki prevzela
radikalna frakcija. Njihova dejanja so se izkazala za še bolj radikalna in kontroverzna kot so
bila dejanja njihove predhodnice. Da bi si zagotovili obstanek v parlamentu, je večina članov
HEP prešla v novo stranko DEP. Voditelji DEP so bili povezani s kurdskimi nacionalisti in se
udeleževali kurdskih protestov izven Turčije, ki jih je pogosto organiziral PKK. Januarja 1994
je bilo šest njihovih članov aretiranih, zaradi česar je stranka umaknila svoje kandidate za
lokalne volitve v februarju. Marca je parlament odvzel imuniteto šestim aretiranim
poslancem, kasneje pa so bili obtoženi na 15 let zapora zaradi izdaje in pripadnosti PKK.
Sojenje članom DEP je bilo v luči vključevanja Turčije v Evropsko carinsko unijo deležno
obsežne mednarodne pozornosti. Razne mednarodne organizacije so kritizirale Turčijo zaradi
kršenja človekovih pravic. Junija 1994 je bil DEP po odločitvi Ustavnega sodišča razpuščen
(Taucher, Vogl, Webinger, 2015).

Z vsako prepovedjo kurdske stranke je nastala nova stranka. Ob pričakovanju prepovedi
stranke DEP je maja 1994 nastala Ljudska demokratska stranka (HADEP). Vodstvo stranke je
opuščalo radikalno politiko s turško oblastjo, bolj se je usmerilo na zahteve po izboljšanju
človekovih pravic in širjenje demokracije. HADEP je bil prva kurdska stranka, ki je
samostojno nastopil na parlamentarnih volitvah v letih 1995 in 1999. V nobenem primeru,
kljub številnim glasovom iz kurdskih območij, ni dosegel volilnem praga, ki znaša 10% - v
obeh primerih je bil rezultat dobre 4%. Na lokalnih volitvah l. 1999 pa je stranka dosegla
uspeh z zmago v 37 občinah. Čez nekaj časa je stranka doživela enako usodo kot njene
predhodnice - marca 2003 je bila prepovedana s strani Ustavnega sodišča, hkrati pa je bilo 46
ustanovnih članov stranke izključenih iz političnih dejavnosti (Taucher, Vogl, Webinger,
2015; History of kurdish political …, 2016).

Naslednja v vrsti kurdskih strank je bila Demokratska ljudska stranka (DEHAP), ustanovljena
l. 1997. Stranka je na parlamentarnih volitvah l. 2002 dosegla okoli 7% glasov (kar znese
okoli 3 milijone glasov), a kljub temu ostala brez sedeža v parlamentu. Novembra 2005 je
stranka sama prenehala z delovanjem, odločitev so sprejeli v času preiskave Ustavnega
sodišča proti stranki zaradi njihovih separatističnih dejavnosti in povezav s PKK, njeni člani
pa so nato prestopili v novonastalo Stranko demokratične družbe (DTP). DTP na
parlamentarnih volitvah l. 2007 ni nastopil samostojno, ampak so njegovi člani nastopili kot
neodvisni kandidati in si zagotovili 22 sedežev v turškem parlamentu. S tem so kurdski
poslanci po skoraj desetih letih znova prišli v parlament. Ko so bili izvoljeni, se je teh 22
poslancev povezalo v poslansko skupino pod vodstvom DTP, saj po turškem zakonu lahko po
izvolitvi skupina vsaj 20 poslancev oblikuje posebno politično skupino znotraj parlamenta.
Skupina je bila s strani vlade deležna obtožb, da so politično krilo PKK. Na lokalnih volitvah
je stranka zmagala v skoraj 100 mestih v kurdskih območjih. Hkrati je na kurdskih območjih
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narasla podpora vladnemu AKP, kar je posledica programa Kurdska iniciativa, s katerim je
vlada skušala razširiti kurdske pravice. Decembra 2009 je Ustavno sodišče obtožilo 37 članov
stranke zaradi sodelovanja s PKK, vključno z dvema poslancema in jim prepovedalo politične
dejavnosti v roku petih let. S tem je bilo njihovo število poslancev zmanjšano na 19, kar je
onemogočalo njihovo zakonsko delovanje (Taucher, Vogl, Webinger, 2015; History of
kurdish political …, 2016; Political parties in Turkey, 2016).

Leta 2008 je pred zaprtjem DTP nastala Stranka miru in demokracije (BDP), v katero so se
vključili mnogi kurdski poslanci. Na parlamentarnih volitvah l. 2011 so člani BDP kandidirali
kot neodvisni kandidati in si zagotovili 36 poslanskih sedežev. Cilj stranke je bila
demokratična rešitev kurdskega vprašanja v Turčiji na miroljuben način in temeljne pravice
Kurdov. Zavzemali so se za decentralizacijo države, izobraževanje v maternem jeziku in več
manjšinskih pravic. Strategija vladne AKP se je v času volilne kampanje spremenila, saj je
Erdogan vse bolj ostro nastopal v izjavah, vezanih na kurdsko vprašanje. Strategija AKP je
bila vse bolj nacionalistično naravnana, z namenom pridobitve glasov s strani skrajno desnega
volilnega bazena (Taucher, Vogl, Webinger, 2015; History of kurdish political …, 2016).

Decembra 2012 je nastala stranka Hüda-Par, ki za razliko od zgoraj omenjenih strank temelji
na muslimanskih vrednotah. Zavzemajo se za pravice sunitskih Kurdov. Namen ustanovitve
stranke je bila vzpostavitev konservativne in islamsko orientirane stranke, ki je takrat ni bilo,
saj so bile vse takratne kurdske stranke levo usmerjene, ki jih polovica Kurdov ne voli na
volitvah. Na prvi pogled sta vladni AKP in Hüda-Par rivala zaradi boja za glasove kurdskih
konservativcev, a imata skupne nasprotnike v PKK in HDP. Vlada tako vidi to stranko kot
zaveznika, ki jemlje glasove glavni kurdski stranki HDP. Hüda-Par se zavzema za priznanje
kurdske manjšine in kurdskega jezika – Kurde je treba obravnavati kot enega od sestavnih
narodov v državi, kurdski jezik pa postati drugi uraden jezik. Od države želijo opravičilo za
njihove zločine nad Kurdi in kazen za odgovorne. Podpirajo večjo vlogo religije v družbi. Na
gospodarskem področju se zavzemajo za odpravo obdavčenja pri minimalni plači in
brezplačno vodo, elektriko in plin za revne. Za nerazvita območja na vzhodu države si želijo
znatne finančne investicije. Njihovi volilni rezultati so skromni. Na lokalnih volitvah l. 2014
so na državnem nivoju dobili le 0,19% glasov, na parlamentarnih volitvah l. 2015 pa so upali
na vstop v parlament s podporo neodvisnih kandidatov, a nobenemu kandidatu ni uspelo
(Taucher, Vogl, Webinger, 2015).

4.3.2. STRANKA LJUDSKE DEMOKRACIJE (HDP)
Stranka HDP je bila ustanovljena l. 2013 in je združevala Kurde, druge manjšine, levičarje in
člane okoljskih organizacij. Nastala naj bi na pobudo zaprtega Öcalana, ki je članom BDP
priporočal njeno oblikovanje. Öcalan je opazil veliko praznino na turški levici in v novi
stranki videl organizacijo, ki bi združevala turška levičarska gibanja. Njena sorodna stranka
BDP naj bi po njegovem mnenju imela problem, ker apelira le na Kurde na jugovzhodu
države. Ob ustanovitvi je bil cilj HDP, da pridobi glasove turških levičarjev. V volilnih
kampanjah se Turkom predstavlja kot volilna opcija vsem tistim, ki nasprotujejo režimu
Erdogana. Stranka je bila v obsežnih protivladnih protestih l. 2013 zelo aktivna in si je že
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takrat med Turki pridobila nekaj simpatij. HDP se zavzema za demokracijo, svobodo,
enakost, mir, delavske pravice, decentralizacijo države, enakost med spoloma in skrb do
okolja. Poleg tega je HDP edina večja stranka v Turčiji, ki se zavzema za pravice LGBT
skupnosti. Stranka je zagovornica manjšin v Turčiji – zavzema se za ustavno priznanje
manjšin, lokalno samoupravo in izobraževanje v maternem jeziku. Njena levo-politična
usmeritev je vidna z njenim opisom kot delavske stranke, kritiziranjem kapitalističnega
sistema in bojem proti odpravi revščine in nezaposlenosti (Celep, 2014; Taucher, Vogl,
Webinger, 2015).

Predhodnik Stranke ljudske demokracije, BDP, je na parlamentarnih volitvah l. 2011 preko
neodvisnih kandidatov prišel do 36 sedežev v parlamentu, kar je bil do takrat največji uspeh
kurdskega političnega gibanja. Na lokalnih volitvah marca l. 2014 sta BDP in HDP še
nastopala ločeno. Seštevek deleža glasov obeh strank je na državnem nivoju narasel na 6,5%
(na zadnjih lokalnih volitvah l. 2009 je delež kurdskim strankam znašal 5,7%). Po lokalnih
volitvah je BDP ukinil svoje delovanje in se priključil HDP. Nekaj mesecev po lokalnih
volitvah je prišlo še do predsedniških, rezultati teh volitev pa so za kurdsko gibanje pomenili
veliko prelomnico. V senci Erdoganove zmage je bil volilni rezultat kandidata HDP
Selahattina Demirtasa, ki je dobil 9,77% glasov oz. le malo manj kot je potrebno za vstop v
parlament. Rezultat je posledica njegove karizme in retoričnih sposobnosti, saj se je v debatah
kot edini uspešno zoperstavil Erdoganu (Celep, 2014; Gruden, 2015a; Taucher, Vogl,
Webinger, 2015).

Poseben izziv za stranko HDP je bila dosega podpore pri konservativnih Kurdih iz
podeželskih območij, ki so v preteklosti podpirali vladni AKP, ki je po prevzemu oblasti
Kurdom razširil nekaj pravic. HDP je sprejel religiji naklonjeno politiko in želel v stranko
vključiti čim več vodilnih verskih osebnosti. HDP je podpiral dejavnosti islamske skupnosti
in organiziral več delavnic o islamu. Kar se tiče verskih vprašanj je stranka ubrala dokaj
nevtralno politiko. Njen zmeren odnos do religije je tudi posledica volilne baze, saj je večina
Kurdov sunitskih muslimanov, ki so zelo pobožni in so od stranke želeli določeno povezavo z
vero. Vodja stranke Selahattin Demirtas je sebe opisal kot levičarja, a hkrati gorečega
muslimana. Stranka je bila pri pridobivanju glasov konservativcev zelo uspešna. Uspeh za
širšo podporo najdemo tudi v vse večjem nezadovoljstvu Kurdov do politike vladne stranke v
zadnjih letih, saj pričakovanja po podpisu premirja l. 2013 niso bila izpolnjena, dejanja vlade
ob zavzetju Kobanija pa so razočarala številne Kurde (Celep, 2014; Taucher, Vogl, Webinger,
2015).

Po odličnem rezultatu HDP na predsedniških volitvah l. 2014 se je stranka odločila tvegati in
za parlamentarne volitve v juniju 2015 vložila strankarsko listo. Če ji ne bi uspelo doseči
parlamentarnega praga 10%, bi ostala brez sedežev v parlamentu, velika večina poslanskih
mest v kurdskih območjih pa bi pripadla AKP. V predvolilnem obdobju sta HDP in AKP vse
bolj zaostrovala retoriko. Pri tem je bila bolj uspešna kurdska stranka, ki je dobivala vse več
podpornikov tako med Kurdi, kakor tudi med levo usmerjenimi Turki na zahodu države.
Kurdi so bili vse bolj nezadovoljni, ker vlada obljub po podpisu premirja ni izpolnila, prav
tako so bili jezni zaradi pasivnosti oblasti ob dogodkih v Kobaniju. Največjo napako v
predvolilnem obdobju je Erdogan naredil marca 2015 z izjavo, da »Turčija nima kurdskega
problema» ter da imajo Kurdi enake pravice kot ostali. Turški levičarji so stranko podpirali
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predvsem iz taktičnih razlogov, saj bi z vstopom HDP v parlament vladni AKP ostal brez
večine. Ni skrivnost, da si Erdogan želi uvedbo predsedniškega sistema, kar njegovim
nasprotnikom ni po godu. Sprememba parlamentarnega sistema v predsedniška je mogoča le z
oblikovanjem dvotretjinske večine. Vodstvo Republikanske ljudske stranke je v času
kampanje izrazilo željo po vstopu HDP v parlament in del svoje volilne baze pozvala h
glasovanju za kurdsko stranko v znak nasprotovanja Erdoganu. Na junijskih volitvah je HDP
presegel pričakovanja in dosegel 13,12% glasov in si pridobil 80 sedežev v 550-članskem
parlamentu. To je bil za kurdsko gibanje zgodovinski dosežek, saj je HDP kot prva kurdska
stranka prišla v parlament. Po pričakovanjih je zmagal AKP, ki je dobil 40,87% glasov, a je
prvič po prevzemu oblasti ostal brez večine. Izgubil je 69 poslancev, skoraj vse na račun
uspeha HDP (Gruden, 2015a; Salih, 2015; Taucher, Vogl, Webinger, 2015).

Slika 5: Turški politični zemljevid na volitvah junija 2015

Vir: Gruden, 2015a

Zgornji zemljevid prikazuje rezultate parlamentarnih volitev v Turčiji junija 2015. V rumeno
obarvanih območjih je največ glasov dobila Stranka za pravičnost in razvoj (AKP), v rdečih
Republikanska ljudska stranka (CHP), v rjavih Nacionalistična stranka akcije (MHP), v
vijolični barvi pa so prikazana območja, kjer je največ glasov dobila prokurdska Stranka
ljudske demokracije (HDP). V skladu s poselitvenimi značilnostmi je ta stranka največ glasov
dobila na jugovzhodu in vzhodu države, kjer Kurdi predstavljajo večino prebivalstva.

Ker AKP na junijskih volitvah ni dosegel parlamentarne večine, je bil primoran za
oblikovanje koalicije najti partnerja. Pogajanja niso bila uspešna, zato so bile za jeseni
razpisane nove volitve. Po junijskih volitvah so se obnovili spopadi med Turčijo in PKK,
nasilje in bombni napadi so se razširili po celotni državi in ogrožali varnost prebivalcev.
Kurdski optimizem po volitvah je bil kratkotrajen. HDP je bil v obdobju pred jesenskimi
volitvami deležen obtožb s strani vlade o njihovem povezovanju s terorističnim PKK. AKP je
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v volilni kampanji okrepil sovražno retoriko proti HDP. S tem so želeli diskreditirati
političnega nasprotnika in pridobiti glasove nacionalistov, saj je med konservativnimi Kurdi
vlada izgubila preveč glasov. Če bi HDP na ponovnih volitvah ostal pod 10%, ali pa bi AKP
dosegel vsaj parlamentarno večino, bi Erdogan lahko sprožil postopke za razširitev njegovih
pooblastil. Hkrati je vzpon HDP na turškem političnem zemljevidu motil tudi vodilne člane
PKK, ki so v njihovem uspehu videli konec lastnega vpliva. Zaradi številnih napadov PKK po
državi je HDP izgubil del podpore med turškimi levičarji. Nekateri vodilni člani HDP so
javno pozivali k premirju, hkrati pa se mnogi člani stranke niso popolnoma distancirali od
Kurdske delavske stranke. Prav tako so nekateri župani na jugovzhodu države pozivali k
avtonomiji Kurdistana, kar je mnoge Turke motilo. HDP se je v kampanji pred novembrskimi
volitvami osredotočil na retoriko, naperjeno proti predsedniku Erdoganu, hkrati pa so Kurdski
delavski stranki pripisovali premalo odgovornosti za izbruh nasilja. Erdogan in AKP sta se
osredotočila na element varnostne stabilizacije, češ da bi močna vlada lahko zajezila nasilje v
državi in omogočila gospodarsko stabilizacijo (Gruden 2015a; Kadercan, 2015; Paul, Seyrek,
2015).

Ankete so pred volitvami predvidevale podobne rezultate kot v juniju, a je v zadnjem trenutku
prišlo do preobrata. Na volitvah 1. novembra je AKP dosegel 49,4% glasov, v 550-članskem
parlamentu pa je dobil 316 poslanskih sedežev in s tem parlamentarno večino. Na drugi strani
je HDP izgubil del podpore, a z 10,7% dosegel volilni prag. V primerjavi z junijskimi
volitvami so izgubili 21 poslanskih sedežev (iz 80 na 59). Vladi je zmanjkalo 14 sedežev za
sklic referenduma o spremembi parlamentarnega sistema v predsedniškega oz. 60 sedežev, da
bi parlament to odločitev sprejel brez referenduma, a ima vlada vseeno zagotovljen trden 4letni mandat, v katerem bo skušala najti način za spremembo sistema. AKP je pridobil
glasove v vseh turških območjih, vključno s pretežno kurdskimi območji. Strah pred
gospodarsko nestabilnostjo Turčije je igral pomembno vlogo pri novembrskih volitvah.
Mnogo Turkov, ki so na junijskih volitvah namenili glas proti politiki AKP, je ob neuspešnih
koalicijskih pogajanjih menilo, da je gospodarska stabilnost države ogrožena in so zato
novembra raje dali glas vladi. HDP je v primerjavi z junijem izgubil okoli milijon glasov,
največjo izgubo je stranka imela v vzhodnim in jugovzhodnim mestih, kjer naj bi stranka
imela trdno podporo. Ta padec podpore strokovnjaki pripisujejo neučinkoviti strategiji
stranke, ki po junijskih volitvah ni predstavila prave alternative vladi. Ponoven izbruh
spopadov s PKK, številni bombni napadi, nejasna usoda mirovnega sporazuma in boj proti
terorizmu so bili elementi, ki so vplivali na spremembe v rezultatih. Zaskrbljenost Kurdov
zaradi ogrožene varnosti v regiji in njihova želja po mirnem iskanju rešitve je privedlo do
tega, da je mnogo njih glasovalo za AKP. Vlada je uspela pridobiti tudi del glasov
nacionalistov. Kurdi in turški levičarji, ki so junija glasovali za HDP, so bili razočarani nad
njihovimi potezami v zvezi z napadi PKK. Eden od razlogov za uspeh HDP na junijskih
volitvah je bilo pričakovanje, da bo stranka nadaljevala mirovni proces v okviru parlamenta,
a tega stranka ni upravičila. Mnogo njihovih županov se je zavzemalo za avtonomijo, hkrati
pa so razne njihove skupine organizirale demonstracije v številnih mestih na jugovzhodu
države, kar je privedlo do številnih povračilnih ukrepov turških varnostnih sil, ki so želele
ponovno vzpostaviti red. HDP kot politični predstavnik Kurdov ni uspel odgovorno reagirati
na izbruh nasilja, saj ni zavzel močnega stališča proti napadom kurdskih teroristov. HDP ni
uspel obvladati krizne situacije in predstaviti politično in civilno alternativo PKK. Dejanja
stranke so uničila njihovo pozitivno podobo (Kadercan 2015; Kanat, 2015; Turkey election:
Rulling …, 2015).
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Nasprotja med AKP in HDP se kažejo tudi v dogajanjih po parlamentarnih volitvah, hkrati pa
so se spopadi med Turčijo in PKK stopnjevali. Stranko HDP vlada redno obtožuje
povezovanja s teroristi. Turško državno tožilstvo je decembra začelo s preiskavo proti vodji
HDP Demirtasu zaradi kršenja turške ustave. Vodja kurdske stranke se je v eni izmed izjav
zavzel za samoupravno pokrajino in samovlado kurdske večine na jugovzhodu države ter
podprl upravičen odpor proti nasilju turških varnostnih sil. Erdogan, ki je državljanom
obljubil obračun s teroristi, se je marca letos zavzel za razširitev definicije terorizma, po
katerem bi država obračunala ne le s teroristi samimi, temveč tudi z njihovimi »podporniki«,
za katere je označil novinarje in kritike njegovega režima. Povod za to predsednikovo
iniciativo je bila peticija, v kateri je več kot 1000 turških znanstvenikov obsodilo obnovljen
spopad s kurdskimi uporniki. Aprila letos se je začelo sojenje štirim turškim akademikom, ki
so obtoženi zaradi »ukvarjanja s teroristično propagando« in »spodbujanja sovraštva«. Vlada
se je že večkrat zavzela za odvzem imunitete poslancem HDP, da bi jih lahko preganjala
zaradi »teroristične propagande«. Turški premier Ahmud Davutoglu je že konec lanskega leta
poslance HDP izločil iz pogovorov o ustavnih spremembah, s katerimi želijo parlamentarni
sistem spremeniti v predsedniškega (Gruden, 2015b; Turkey academics …, 2016; Turkey
president wants …, 2016).

4.4.

SODOBNA TURŠKA POLITIKA DO KURDSKEGA VPRAŠANJA

Prvi konkretnejši koraki k izboljšanju kurdskega položaja v Turčiji so bili storjeni v času
delovanja Turguta Özala (1983 – 1993), ki se je zavzemal za sintezo liberalizma in vere in se
s tem odmaknil od kemalistične politike. Njegove ideje o politični, ekonomski in verski
svobodi so naletele na pozitiven odziv med do tedaj marginaliziranimi sloji družbe, sploh med
konservativnimi muslimani in Kurdi. Leta 1991 je predsednik razglasil zakon o ukinitvi
prepovedi kurdskega jezika. S tem je bilo prvič v zgodovini republike Kurdom dovoljena
uporaba maternega jezika v javnem življenju. Zakon se je nanašal izključno na govorjenje,
pisanje v kurdskem jeziku pa je bilo še vedno prepovedano. Z omejeno rabo kurdskega jezika
je vlada želela povečati turški ugled v mednarodni skupnosti in se približati »zahodni
demokraciji«. Özal je v času mandata prav tako legaliziral kurdsko participacijo v politiki. Od
takrat dalje je turška država postopoma uvajala reforme na področju človekovih in
manjšinskih pravic. Glavno vlogo pri izboljšanju položaja kurdske manjšine ima proces
vključevanja Turčije v Evropsko unijo (Akyol, 2007; Mirnik, 2011).

4.4.1. VPLIV ZUNANJIH SIL NA TURŠKO POLITIKO
Republika Turčija je bila vse od njenega nastanka zahodno orientirana. Proevropska
usmeritev se ni kazala le z reformami pri modernizaciji države, ampak tudi s turškim
vključevanjem v zahodne organizacije. Leta 1932 je Turčija postala članica Društva narodov,
l. 1949 članica Sveta Evrope in l. 1952 članica zveze NATO. Vse tesnejšo povezovanje
Turčije z Zahodom ne smemo obravnavati ločeno od tedanjih političnih in socialnih okoliščin.
Proces je potekal sredi hladne vojne, zaradi geografske lege pa je imela Turčija tudi velik
strateški pomen. Pri vsem tem ni šlo le za turško željo do približevanja k Zahodu, ampak tudi
za interes Zahoda, da ima Turčijo za zaveznico. Sprva vsa ta članstva v organizacije niso
vsebovale določb, ki bi Turčijo prisilile k spremembi notranje politike in s tem izboljšanje na
področju človekovih pravic. Turški notranji spori so za več desetletij ovirali turški napredek
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pri približevanju k Evropski uniji. Zunanjepolitična situacija na prelomu v devetdeseta je
pomembno vplivala na pomen Turčije v svetovnem merilu. Na eni strani se je s propadom
Sovjetske zveze zmanjšal pomen Turčije v svetovni politiki kot braniteljice meja zveze
NATO, hkrati pa je začetek zalivske vojne na začetku devetdesetih znova okrepil turško
vlogo. V tej vojni Turčija sicer ni neposredno sodelovala, a je na mejo z Irakom poslala okoli
100.000 vojakov in dovolila prelete letal zaveznikov. Njihova dejanja so posledica turških
prizadevanj za vstop v EU, novonastala situacija v regiji pa ji je prinesla ugodno izhodišče za
pogajanja. S svojim hitro rastočim gospodarstvom v zadnjem obdobju pa je Turčija postala
vse pomembnejši gospodarski center v svetovnem merilu. Turčija se je, da bi pokazala
pripravljenost za sodelovanje, lotila reform na področju človekovih pravic (Mirnik, 2011).

Formalno prošnjo za polno članstvo v EU je Turčija podala 14. aprila 1987, po vnovičnem
nastopu civilne oblasti, ki je zamenjala oblast vojaške hunte. Pristopna pogajanja v tem času
niso bila mogoča zaradi zaostrenih odnosov Turčije s Kurdi. Do napredka v pogajanjih je
prišlo 6. marca 1995 s podpisom sporazuma, ki je Turčiji odprl pot na evropsko tržišče. Ob
podpisu je bilo od Turčije zahtevano, da izpolni kriterije spoštovanja človekovih pravic.
Minimalni standardi, ki jih je morala izpolniti Turčija, so bili določeni s t.i. kopenhagenskimi
sklepi iz l. 1993. Države, ki so želele članstvo v Evropski uniji, so po teh sklepih morale
zagotoviti stabilnost institucij, ki zagotavljajo demokracijo, vlado zakona, človekovih pravic
in zaščito manjšin. Turčija, ki je zaostajala za Evropo v zagotavljanju človekovih pravic, je
bila s tem postavljena pred težak izziv. Konec devetdesetih let je prišlo do zmanjšanja nasilja
na jugovzhodu države, hkrati pa se je EU zavzemala za nadaljnjo širitev unije na vzhod. L.
1999 je Turčija uradno postala država kandidatka za vstop v EU. Za vstop v EU so morale
Turčija in ostale kandidatke izpolniti kopenhagenske sklepe. Zaradi teh določil je Turčija med
letoma 1999 in 2005 izvedla mnogo reform na področju človekovih pravic. Ukinili so smrtno
kazen, sprostili zakone, ki so politična združevanja in izražanja, sprostili represivne ukrepe, ki
so zadevali javna zborovanja, povečali pravice verskih skupnosti, z zakonom so dovolili
poučevanja neturških jezikov na zasebnih šolah ter uporabo na javnih radijskih in televizijskih
postajah. Dne 17. decembra 2004 je Evropski svet odprl formalna pogajanja s Turčijo o
vstopu v EU. Pristopna pogajanja so počasna. Proces ovirajo predvsem omejevanje
človekovih pravic, nerešena kurdska problematika, teroristična zakonodaja, sporni sodni
procesi (Yildiz, 2005; Mirnik, 2011).

15 milijonov turških Kurdov bi ob potencialnem vstopu Turčije v Evropsko unijo
predstavljajo okoli 3% celotne populacije v EU. Kurdi so vseskozi podpirali turški vstop v
unijo, saj v tem vidijo priložnost za konec dolgoletne represije in zlorab s strani turške države
ter zagotovilo za priznanje in spoštovanje njihove identitete. Ena izmed glavnih točk turških
pogajanj z EU je kršenje človekovih pravic, zaradi česar je v Turčiji prišlo do sprememb na
tem področju. Pogajanja Kurdom nudijo priložnost, da se zavzamejo za svoje pravice in se
zagotovi izboljšanje njihovega položaja. Od začetka pogajanj se evropski politiki in mediji
bolj osredotočajo na migracijske tokove in gospodarske zadeve, manj pa na področje
človekovih pravic v širšem smislu. Kar se Kurdov tiče, so v ospredju bolj njihove kulturne in
jezikovne pravice, manj pozornosti pa je bilo namenjeno končanju oboroženih spopadov na
jugovzhodu Turčije in politični rešitvi kurdskega vprašanja v državi. Kurdi se nadejajo k
vzpostavitvi uspešnega dialoga med kurdskimi predstavniki in turško državo pod nadzorom
EU. Evropska unija ob pogajanjih s Turčijo nosi jasno odgovornost za rešitev kurdske
problematike. S kopenhagenskimi merili je sama postavila merila za članstvo v EU, poleg tega
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pa je Evropa odgovorna tudi zaradi njene vloge pri nastanku turško-kurdskega problema ob
razpadu Otomanskega imperija (Yildiz, Muller, 2006).

Razlog za počasen proces proevropskih reform je tudi sprememba turške zunanje politike v
zadnjem obdobju. Časi, ko sta EU in ZDA lahko računali na neomajno podporo Turčije v
regionalnih in globalnih zadevah, so minili. Turčija je Zahodu dolgo časa služila kot most do
Bližnjega vzhoda, a je država spremenila regionalno diplomacijo. Poleg zavezništva z
Zahodom se Turčija poskuša povezovati s sosednjimi državami. Turčija je vse bolj orientirana
na vzhod, z državami v regiji pa skuša vzpostaviti čim boljše odnose. Namen takšne
spremembe v zunanji politiki je, da država okrepi strateški položaj ter postane vodilna sila
regije. S takšno politiko je država postala manj zanesljiv zaveznik EU in ZDA. Zahod se boji
turškega povezovanja z Bližnjim vzhodom in Rusijo ter turškega odmika od sekularizma proti
islamizmu. Evropa v tem vidi Turčijo kot državo, ki se odmika od evropske ideje in se vrača k
osmanskim koreninam. Turčija svojo novo politiko vidi kot sodelovanje tako z Zahodom in
Vzhodom, ne pa kot opustitev zavezništva z Zahodom. Nekatera dejanja Turčije so v skladu z
interesi zahodnih sil, spet druga pa so v nasprotju z njihovimi interesi. Nadaljni proces
demokratizacije Turčije, vključno z reševanjem kurdske problematike, je tako odvisen tudi od
prihodnjih odnosov med Turčijo in Zahodom (Tolay, Linden, 2012; Getting to zero …, 2016).

Turčija se nahaja v izredno nestabilni regiji, kjer so prisotni številni socialni nemiri in
državljanske vojne. Država se je zapletla v nekatere notranje spore držav Bližnjega vzhoda,
zato so njeni odnosi s sosednjimi državami napeti. Zelo pomemben vpliv na turško politiko
ima dogajanje v Siriji in Iraku, saj je turška vlada osredotočena na boj proti terorističnima
skupinama Islamski državi in PKK. Posebno pozornost namenja dogajanju v sirski
državljanski vojni. V tej vojni podpirajo sirske upornike v boju proti Asadovem režimu, hkrati
pa občasno obstreljujejo položaje kurdskih borcev in Islamske države. Vojna v Siriji vpliva
tudi na varnostno ogroženost Turčije, saj je vojna sprožila val 3 milijonov beguncev v
Turčijo, kar predstavlja nevarnost za Turčijo. Vojaški uspehi sirskih Kurdov pod vodstvom
PYD ter ameriška in ruska podpora kurdskim borcem v boju proti ISIS ni v skladu s turškimi
interesi, ki to stranko vidi kot podaljšek PKK. Sirski Kurdi dobivajo vse več politične
podpore, da dobijo besedo pri reševanju sirskega konflikta. Turške oblasti skrbi, da bi
avtonomna kurdska pokrajina na severu Sirije ob turški meji spodbudila separatizem med
turškimi Kurdi. Sočasno z napadi turške vojske na položaje Islamske države potekajo tudi
napadi na položaje kurdskih borcev, tako v Siriji, kakor tudi na severu Iraka, kjer so
nastanjeni borci Kurdske delavske stranke. Erdogan je zaradi številnih terorističnih napadov s
strani PKK in ISIS pod hudim pritiskom domače javnosti, ki pričakuje dokončen obračun
države s terorizmom. Na JV Turčije zato potekajo intenzivni oboroženi spopadi, vlada pa se
vse bolj aktivno vključuje tudi v boje v Siriji in Iraku. Turčija ostro nasprotuje kakršnikoli
obliki samostojnosti kurdskih pokrajin v regiji. Čeprav je turška država vzpostavila predvsem
gospodarske stike z avtonomno kurdsko pokrajino na severu Iraka pod vodstvom
Kurdistanske regionalne vlade (KRG), ne odobrava njihovih želja po samostojnosti. Turška
vlada podpira obstoj trenutno obstoječih meja, saj bi nadaljnja delitev ozemlja Bližnjega
vzhoda še dodatno destabilizirala regijo (Totten, 2015; Independence of …, 2016; Kirisci,
2016).
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4.4.2. PRIDOBLJENE KURDSKE PRAVICE
L. 2001 je nastala konservativna Stranka za pravičnost in razvoj (AKP), ki je začela opuščati
tradicionalno kemalistično politiko. Zavzema se za proevropsko politiko, a velja za stranko, ki
se zavzema za sintezo religije in demokracije. Na oblast je prišla novembra l. 2002, njeno
priljubljenost pa pripisujejo njihovi ideji o večjem pomenu religije. Kemalistična politika ni
privlačila mnoge vernike, ki so v novi stranki videli priložnost za versko svobodo. Podporniki
stranke podpirajo proevropske reforme, tudi na področju manjšinskih pravic. Vodja AKP,
Recep Tayyip Erdogan, je kmalu začel z liberalnimi reformami v luči pogajanj o vstopu v EU
in ustvaril uspešno gospodarsko politiko. Stranka se je izkazala za najbolj odprto, moderno in
liberalno stranko v turški zgodovini. To še posebej velja za področje manjšinskih pravic, saj je
od prevzema oblasti dodelila številne pravice Kurdom in nemuslimanski manjšini, prav tako
pa je izvedla mnoge proevropske reforme (Akyol, 2007).

Ob prevzemu položaja predsednika vlade v l. 2003 je Erdogan, sprva le z besedami, nakazal
voljo za rešitev kurdskega vprašanja v Turčiji. Šest let kasneje je njegova vlada storila
konkreten korak, ko je začela z izvajanjem programa kurdska iniciativa, ki bi se ukvarjal z
rešitvijo dolgoletnega problema. Namen programa je bila normalizacija razmer v državi in
prekinitev spopadov na jugovzhodu države ter doseči rešitev spora na demokratičen način.
Izvajanje programa se je začelo natanko deset let po turški pridobitvi statusa kandidatke za
vstop v Evropsko unijo. Še v istem letu je vlada vzpostavila 24-urni kurdski program na
državni televiziji, v nekaterih privatnih šolah pa je bila dovoljena uporaba kurdskega jezika.
Hkrati je oblast dopustila kurdščino med obiski v zaporih in razširila rabo jezika v javnem
življenju in v glasbi. Izvajanje programa je kmalu naletelo na številne ovire. Opozicija je ostro
nasprotovala izvajanju programa, češ da je državna varnost ogrožena. Začetni optimizem
Kurdov se je kmalu spremenil v dvome in kritike do vlade. Povečanje intenzitete spopadov
med državo in PKK je preprečevalo nadaljnje širjenje kurdskih pravic vse do druge polovice l.
2012, ko so se začeli dogovori o premirju. Za razliko od l. 2009 je vlada tokrat imela večjo
podporo opozicije pri rešitvi kurdskega vprašanja. Še v času pogajanj je država v javnih šolah
omogočila učencem, da si za izbirni predmet izberejo kurdščino (v šestem, sedmem in osmem
razredu). Vlada je v času premirja med marcem 2013 in julijem 2015 postopoma širila pravice
kurdske manjšine. Oblast je na področju izobraževanja legalizirala kurdski jezik v vseh
zasebnih šolah in ukinila jutranjo zaobljubo vdanosti državi. Na področju politike je država
nudila finančno pomoč tistim kurdskih strankam, ki imajo na državnem nivoju vsaj 3%
podpore ter dovolila politično propagando v kurdskem jeziku. Turčija je dovolila ponovno
vzpostavitev kurdskih imen za naselja, ki jih je država pred tem poturčila. Turčija je prav tako
izpustila mnogo zapornikov, ki so bili obtoženi sodelovanja s Kurdsko delavsko stranko.
Proces širjenja pravic kurdski manjšini je od obnovitve spopadov s PKK sredi prejšnjega leta
zaustavljen, saj je država osredotočena predvsem na zajezitev terorizma (Nykänen, 2013;
Turkey and the PKK …, 2014; A sisyphean task …, 2015).

Poleg turške nepripravljenosti za nadaljevanje procesa širitve kurdskih pravic, je problem za
kurdsko manjšino tudi omejena podpora s strani Evropske unije. EU je bila v času širitve
kurdskih pravic najbolj pomembna zunanja sila in je pripomogla k demokratizaciji Turčije. V
času pogajanj o vstopu Turčije v evropsko skupnost so bile realizirane mnoge reforme, ki so
delovale v prid človekovim pravicam. V zadnjem obdobju se je evropski vpliv v zvezi z
reševanjem kurdskega vprašanja v Turčiji precej zmanjšal. Mnogi kritiki očitajo evropski
skupnosti, da ignorira kršitve človekovih pravic v Turčiji. Pozivi evropskih predstavnikov k
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rešitvi spora s Kurdi so skromni, saj je trenutna prioriteta EU zajezitev begunskega vala v
Evropo, Turčija pa je z okoli tremi milijoni beguncev njena pomembna partnerica. Preveliko
vmešavanje unije v turške notranje spore bi lahko ogrozile dogovor o zajezitvi begunskega
vala med EU in Turčijo, sprejet marca letos. Po tem dogovoru bi Turčija zaustavila
nezakonite prihode beguncev v EU, v zameno za finančno pomoč v višini 3 milijarde evrov in
vizumsko liberalizacijo za turške državljane. Ob tem se je Turčija zavezala, da bo izpolnila 72
zahtev, postavljenih s strani EU. Usoda dogovora trenutno še visi v zraku, saj je Evropski
parlament pred kratkim zamrznil postopek odprave vizumov za turške državljane, ker Turčija
še ni izpolnila pet zahtev. Le-te se nanašajo na bolj proti korupciji, varovanje osebnih
podatkov, sodelovanje z evropskimi pravosodnimi organi in spremembo protiteroristične
zakonodaje. Kamen spotike med EU in Turčijo je še posebej protiteroristična zakonodaja, saj
njeni odpravi ostro nasprotujeta turška vlada in predsednik Erdogan. Evropska unija in
organizacija za človekove pravice menita, da Turčija to zakonodajo uporablja za preganjanje
političnih nasprotnikov in kritičnih novinarjev, medtem ko Ankara zatrjuje, da je taka
zakonodaja nujna v boju proti skrajnim skupinam, kot sta PKK in ISIS. Nekateri predstavniki
turške vlade so v zadnjem mesecu napovedali, da bo Turčija znova v Evropo začela pošiljati
begunce, če EU ne odpravi vizume za njihove državljane. V primeru neuspelega dogovora je
pričakovati ostrejše evropske kritike do Turčije v zvezi z njihovim odnosom do turških
Kurdov, kakor tudi Kurdov v regiji. Verjetno bi EU sprejel ostrejše stališče do vojaških
aktivnosti na jugovzhodu Turčije, sprožil postopke na Evropskem sodišču za človekove
pravice, pozvali Združene narode naj na jugovzhod Turčije pošljejo posebne skupine
opazovalcev in se začel zavzemati za kurdsko samoupravo v okviru turške države (Salih,
2015; Isik, 2016; Juncker od Ankare …, 2016).

4.4.3. IZZIVI ZA PRIHODNOST
Ne glede na vse novo pridobljene pravice se večina Kurdov zavzema za nove demokratične
pravice in priznanje kurdske identitete, hkrati pa socialno-ekonomski razvoj regije. Do sedaj
sprejete reforme niso zadovoljile njihovih apetitov. Tako miroljubni kot militantni del
kurdskega gibanja imata zelo podobne cilje. Zavzemajo se za jezikovne pravice, enakovreden
status, večjo avtonomijo in politično participacijo. Kurdsko gibanje se zavzema za
spremembo ustave in redefinicijo državljanstva - trenutna ustava označuje za Turke vse
državljane, alternativa bi lahko bila »državljani Republike Turčije«. Ker je priznanje Kurdov
v ustavi vsaj kratkoročno gledano malo verjetno, si želijo vsaj enakovrednosti. Prizadevajo se
za popolno rabo kurdskega jezika v vseh sferah javnega življenja. Ker je Turčija centralistično
naravnana, si želijo decentralizacije države. Turški Kurdi si prav tako želijo spremembe v
zakonodaji v zvezi s svobodo govora ter zakonov, ki prizadenejo predvsem Kurde. Zahteve se
nanašajo predvsem na teroristični zakon in del kazenskega zakonika. Za Kurde sporen je del
zakonodaje, ki obtožuje tiste ljudi, ki se udeležujejo raznih demonstracij in ne sodelujejo v
terorističnih akcijah. Vlada vztraja, da trenutna situacija ni primerna za spremembe v
teroristični zakonodaji. Kurdi zahtevajo tudi temeljite preiskave v zvezi s preteklimi in
sedanjimi kršitvami človekovih pravic in preprečitev novih kršenj (Turkey: The PKK and …,
2012; Turkey and the PKK …, 2014; A sisyphean task …, 2015).

Ključen element za nadaljnji turško-kurdski odnos bo soočenje države z glavno kurdsko
zahtevo, da država območjem z večinskim kurdskim prebivalstvom preda oblast. Turčija je
močno centralizirana država, kjer so vsi posli skoncentrirani v glavnem mestu Ankari.
Problem se že pojavi pri tem, kako omejiti pretežno kurdsko območje. Na drugi strani pa
56

okoli polovica turških državljanov s kurdskimi koreninami živi na zahodu države. Kljub temu
ne gre prezreti dejstva, da so v zadnjem obdobju Kurdi dobili del oblasti z naraščajočim
številom kurdskih županov – na lokalnih volitvah l. 2014 so Kurdi izvolili 23 »svojih«
županov na vzhodu in jugovzhodu države. Politični uspehi Kurdov v Iraku in Siriji so
prispevali k optimizmu in upanju za turške Kurde. Večina njih se zavzema za federacijo
znotraj turške države, manjši del pa si želi samostojno državo. PKK je sredi devetdesetih let
opustil cilj o samostojnem celotnem Kurdistanu in je začel iskati rešitev v okviru turške
države. Glavni cilj je postal visoka stopnja avtonomije. Öcalan se je zavzel za koncept
demokratične avtonomije, po katerem bi bila Turčija razdeljena na 20 do 25 regij glede na
socialno-ekonomske in kulturne značilnosti in bi imela skoraj vsa pooblastila. Vseeno PKK ni
enoten v svojih ciljih, saj nekateri kadri še vedno niso opustili ideje o samostojni državi.
Zmerno kurdsko gibanje ima podobne cilje. Želijo si, da bi se zdravstvo, izobraževanje,
kultura in turizem upravljalo lokalno. Ideje manjšinskega deleža Kurdov o samostojnem
Kurdistanu, nasprotno od uradnih stališč kurdskega gibanja, niso dobro premišljene in le
jezijo turško politiko in javno mnenje. Cilj samostojne države je nerealističen, saj nima
ustrezne mednarodne podpore. Takšne zahteve so problematične tudi iz gospodarskega
vidika, saj nerazvito območje razen nekaj naftnih polj in rudnikov nima dovolj virov, da bi se
preživljalo samostojno, ločeno od Turčije (Turkey and the PKK …, 2014).

Vojaški pristop Turčije do kurdskega vprašanja se je izkazal za neupešnega in je povzročil, da
konflikt med državo in kurdsko manjšino traja še danes. Kljub še vedno trajajočih spopadih,
je bil od prihoda vladne stranke AKP l. 2002 vseeno storjen napredek pri zagotavljanju pravic
kurdskega prebivalstva. Za dosego trajne rešitve problema pa je potrebno nadaljnje izvajanje
tega procesa, rešitev konflikta pa je odvisna od politične volje obeh sprtih strani. Potrebni so
še številni koraki za dosego trajnostne in uspešne rešitve problema. Eden od teh korakov je
zagotovitev enakih državljanskih in človekovih pravic v ustavi, priznanje vseh manjšin
znotraj Turčije in s tem izenačenje vseh državljanov. Obe strani morata tudi doseči spravo za
vse zgodovinske spore, dogodke in razlike ter priznati svoje napake. Poleg tega se morajo
izboljšati odnosi med turško vlado in kurdskimi strankami, saj morajo pri iskanju rešitve
sodelovati vsi ključni akterji. Prav tako je potrebno najti način za decentralizacijo Turčije in s
tem predajo določene mere oblasti kurdskemu prebivalstvu. Eden večjih problemov pri
širjenju kurdskih pravic je tudi nasprotovanje turške opozicije pri tem procesu. Odnos med
vsemi strankami, tako turškimi in kurdskimi, je potrebno izboljšati. Dialog med vsemi stranmi
je potrebno izboljšati, vlada pa mora reforme v zvezi s kurdskim vprašanjem sprejemati v
sodelovanju z opozicijskimi strankami. Obe strani pa bi lahko razmislili tudi o vključitvi tretje
strani za rešitev spora. Sedanja turška vlada je od prevzema oblasti uspela doseči pozitivne
spremembe za Kurde, za nadaljnji napredek pa se mora soočiti še s številnimi izzivi. Zgoraj
našteti koraki so ključni za prihodnji proces pri reševanju spora. Država bi morala biti glavni
akter pri tem procesu, za nadaljnje spremembe pa mora poskusiti prekiniti vojaške spopade na
JV države in začeti s političnim dialogom s kurdskimi predstavniki (Yildiz, 2012).

Trenutni val spopadov med Turčijo in PKK ter povečane napetosti v kurdskih območjih je
oslabil doseženo zaupanje med turško in kurdsko skupnostjo in ogrozil kurdske dosežke v
času premirja. Vrnitev k oboroženemu spopadu ne ustreza nobeni strani. Turčija se je znašla v
boju na dveh frontah, proti PKK in ISIS. Mnogi Kurdi nasprotujejo nasilnim metodam PKK,
saj so v času premirja dosegli določen napredek pri dosegi kurdskih pravic, hkrati pa si želijo
podobno gospodarsko povezavo s Turčijo kot jo imajo iraški Kurdi. Vse od zadnjih
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parlamentarnih volitev novembra 2015 vlada zavrača pogajanja s PKK in je odločena
dokončno zaustaviti terorizem. Direktna pogajanja s PKK, vzporedno z realizacijo ključnih
kurdskih zahtev, kot sta decentralizacija in popolna uveljavitev kurdskega jezika, se vseeno
zdijo edina možna pot za končanje več kot tridesetletnega spopada. Vsako odlašanje premirja
prinaša le več smrtnih žrtev na obeh straneh, sočasno pa turško-kurdski konflikt ustreza
Islamski državi, ki je skupen sovražnik obema sprtima stranema. Za dosego premirja bi
morala država in PKK iskati skupne končne cilje, ki presegajo zgolj vzpostavitev miru.
Dogovor je možen je ob kompromisu obeh strani. Oblast bi morala nadaljevati s procesom
demokratizacije kurdske manjšine, hkrati pa bi moral PKK prepričati turško in kurdsko
skupnost, da je pripravljen opustiti orožje in se preoblikovati v demokratično politično
skupino. V takšnih razmerah bi se skrhano medsebojno zaupanje znova okrepilo. Le na tak
način bi Turčija presekala dolgoletno breme državljanske vojne. Zahteve in cilji obeh strani
morajo biti realistični. Vsakršne zahteve o samostojnem Kurdistanu so nerealne tako z
gospodarskega, kot tudi z notranjepolitičnega vidika. Morebitni mirovni proces bo v
primerjavi s prejšnjimi potreboval bolj obsežen program, natančnejši časovni okvir, večjo
vključenost skupnosti, dogovorjena temeljna pravila in merila za spremljanje (Turkey and the
PKK …, 2014; A sisyphean task …, 2015; Salih 2015).
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5. ZAKLJUČEK
Kurdi imajo svojo, že tisočletja staro zgodovino in kulturo. Že vse od najstarejših zapisov o
tem ljudstvu živijo na istem območju, a razen kratkega obdobja po 2. svetovni vojni – kurdska
republika Mahabad (1946 – 1947) – nikoli niso imeli svoje države. Ključni današnji problemi
Kurdov v Turčiji izhajajo iz obdobja po koncu 1. svetovne vojne, ko je po propadu
Osmanskega cesarstva nastala moderna turška država. Čeprav Kurdi že v tej državi niso
dosegli avtonomije, jih je s Turki in ostalimi narodi povezoval miletski sistem. Cesarstvo je
bilo decentralizirano in je temeljilo na multietničnosti. Sprva so velesile na mirovnih
pogajanjih v Sevresu po koncu vojne razbile velik otomanski imperij ter predvidele
oblikovanje Kurdistana, a je bila pogodba sklenjena s predstavniki oslabljenega osmanskega
imperija. Vzpenjajoče gibanje mladoturkov je sklenilo obračunati z okupatorji in skušalo
ohraniti čim več nekdanjega ozemlja. Pod vodstvom Mustafe Kemala je vojska nastopila proti
evropskim silam, k skupnemu boju je pritegnil tudi Kurde, katerim je obljubil enake pravice
kot evropske sile. Po zmagi Mustafe Kemala in ob podpisu nove pogodbe v Lozani so Kurdi
spoznali kruto realnost v novi turški državi. Območje Kurdistana je bilo kljub obljubam o
lastni državi razdeljeno na več držav in sicer med Turčijo, Irakom, Iranom in Sirijo. Te meje
so bile postavljene umetno, v skladu z interesi velesil in veljajo še vse do danes. Prevladali so
interesi kolonialnih sil in novih turških oblastnikov. V novih državah, kjer so bili na oblasti
nacionalisti, pa so Kurdi dobili obroben status.

Mustafa Kemal je po oblikovanju turške države začel z uvajanjem evropskega modela države,
katerega cilj je bil homogenizacija države. Moderna država je temeljila na narodni enotnosti,
v kateri ni bilo prostora za pravice drugih etničnih skupin. Vezi, ki so stoletja povezovale
Turke in Kurde v otomanskem imperiju, so bile pretrgane. Kurdi so postali obroben element
na vzhodu države oz. gorski Turki. Ker so bili najštevilčnejša manjšina v državi, so se
proturške reforme in zakoni lotevali predvsem njih, z namenom njihove asimilacije. Politika
turcifikacije države in zanikanja obstoja kurdskega naroda je kmalu naletela na oster odpor
kurdske manjšine, saj je že l. 1925 prišlo do prve vstaje v okviru Republike Turčije, ki je
pomenila veliko prelomnico v zgodovini, saj je bil kurdski nacionalizem do takrat dokaj
šibak. Od takrat naprej je do 2. svetovne vojne periodično prihajalo do kurdskih vstaj, ki jih je
oblast uspešno zadušila. Tudi po vojni se je politika asimilacije nadaljevala, kar je vključno s
težkimi življenjskimi pogoji privedlo do številnih migracij na zahod države ter v tujino.
Pomemben preobrat v kurdskem gibanju so predstavljala sedemdeseta leta 20. stoletja. V
obdobju kurdskih vstaj med obema vojnama so glavno besedo imeli razni verski in plemenski
voditelji, v omenjenem obdobju pa je gibanje dobivalo vse bolj socialističen značaj. Vzroke
za ta preobrat k levici najdemo v tem, da je prav turška socialistična stranka prva priznala
obstoj kurdskega ljudstva in kritizirala kemalistično politiko do te manjšine. Nad
socialističnimi idejami se je navduševala zlasti kurdska mladina, ki se je povezovala z raznimi
levičarskimi organizacijami. Rezultat tega preobrata je nastanek Kurdske delavske stranke
(PKK) l. 1978 pod vodstvom Abdullaha Öcalana. Glavni cilj PKK je bil sprva samostojni
Kurdistan, od devetdesetih let pa avtonomija turškega Kurdistana. Vse od l. 1984, ko je PKK
začel z ofenzivo proti državi, je država ujeta v začaran krog spopadov (z vmesnimi premirji)
med turškimi varnostnimi silami in kurdskimi borci, ki so vse skupaj zahtevali že več kot
40.000 žrtev. Kljub razširitvi kurdskih pravic, predvsem v luči turških pogajanj o vstopu v
Evropsko unijo, njihove želje še niso povsem uresničene. Vse bolj se zdi, da se bodo boji med
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Turčijo in PKK nadaljevali, dokler ne bosta izpolnjeni glavni želji - decentralizacija države s
kurdsko avtonomijo in popolna uveljavitev kurdskega jezika.

Upanje na boljšo prihodnost kurdske manjšine se kaže v izboljšanem političnem položaju.
Prelomno leto za kurdsko politiko je bilo l. 1990, ko je liberalni predsednik Turgut Özal
legaliziral njihovo participacijo v politiki. Kurdskemu gibanju je bilo s tem omogočeno
promovirati problematiko kurdskega vprašanja. Njihov največji politični uspeh je vstop v
državni parlament prokurdske Stranke ljudske demokracije (HDP) na lanskoletnih
parlamentarnih volitvah, ki je kot prva kurdska stranka presegla visok volilni prag 10%. Tudi
trenutna geopolitična situacija v regiji je naklonjena Kurdom. V Iraku in Siriji so že dosegli
avtonomijo (v Siriji za enkrat še enostransko). V teh dveh državah so Kurdi pomembna
vojaška sila v boju proti Islamski državi in uživajo predvsem vojaško, vse bolj pa tudi
politično podporo mednarodne skupnosti, kar predstavlja upanje tudi za Kurde v Turčiji.
Situacija za njih je nekoliko slabša, saj EU zaradi reševanja begunske krize Turčiji gleda skozi
prste glede njenih odnosov s Kurdi. ZDA pa se ne želijo preveč vmešavati v turške notranje
spore, saj je država njihova strateška partnerica in članica zveze NATO. Dosega avtonomije
za Kurde v Turčiji je v danih okoliščinah nedosegljiva, ob spremenjenih razmerah pa je ta cilj
v prihodnosti bolj realen.
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6. SUMMARY

The Kurds have their own, thousands of years old history and culture. Since the oldest
records, they live in the same area, but still never had their own state, with the exception of
short period after the world war II – Kurdish republic of Mahabad (1946-1947). Key problems
of modern era originates from the period after the end of world war I, when after the downfall
of Ottoman empire, modern Turkish state was created. In the time of empire Kurds also didn't
achieved autonomy, but they were connected with Turks and other nations with the millet
system. This empire was decentralized and was based on multi-ethnicity. At the peace
conference in Sevres, colonial powers firstly supported the creation of independent Kurdistan,
but the contract was signed by weakened Ottoman administration. The political movement of
Young Turks decided to go in battle with the occupiers and tried to preserve as much of the
former Ottoman territory. Under the leadership of Mustafa Kemal, Turkish army clashed with
European allies. He also attracted the Kurds to the common struggle, claiming that they will
have the same rights as promised in Treaty of Sevres. After the victory of Mustafa Kemal,
new treaty was signed in Lausanne. Kurds realized a cruel reality in the new Turkish country.
Despite promises of their own country, the area of Kurdistan was divided into several
countries – Turkey, Iraq, Iran and Syria. The new borders between states were set unnaturally,
in accordance with the interests of the colonial powers and new Turkish regime and remains
valid until today. In the new states, where nationalists were in power, the Kurds received
marginal status.

After the creation of the Turkish state, Mustafa Kemal began to initiate European model of
the country, with homogeneous state as the main goal. The new state was based on national
unity, in which there was no room for the rights of other ethnic groups. Bonds, that for
centuries connected Turks and Kurds in Ottoman empire, were broken. The Kurds became
marginal element in the eastern Turkey or mountain Turks. Because they are the most
numerous minority in Turkey, new pro-turkish reforms and laws were set mainly in order to
assimilate them. Turcification policy and denial of the Kurds was soon met with fierce
resistance by Kurdish minority. The first uprising in the new state was in 1925, which
presents a big milestone in their history. Until this moment, Kurdish nationalism was
relatively weak. In a period between world wars, Kurds occasionally prepared some uprisings,
which were succesfully suppressed by authorities. Even after the world war II, policy of
assimilation continued. Such a policy and difficult living conditions led to a number of
migrations to the west of the country and abroad. An important turning point in the Kurdish
movement represented the seventies of the 20th century. Leading roles in the Kurdish
uprisings between two world wars had various religious and tribal leaders, but in the seventies
the movement received increasingly socialistic character. The reasons for this shift to the left
can be found in the fact, that it was the Turkish socialist party which first acknowledged the
existence of the Kurdish people and criticized kemalist policy towards them. Socialist ideas
were particularly popular between Kurdish youth, who were associated with various leftist
organizations. The result of this process was the formation of the Kurdistan workers' party
(PKK) in 1978 under the leadership of Abdullah Öcalan. At first, the main objective of the
PKK was independent Kurdistan, but this goal was changed in the nineties into autonomy of
Turkish Kurdistan. Since 1984, when PKK began with an offensive against Turkish state,
Turkey is trapped in a vicious cycle of clashes (with intermediate ceasefires) between Turkish
security forces and Kurdish rebels, which resulted in more than 40.000 victims. Despite the
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extension of Kurdish rights, especially in light of negotiations about Turkey's accession to the
European union, their aspirations are not fully realized. It appears, that the fighting between
Turkey and PKK will continue until the two main objectives of the Kurds are realized –
decentralization of the Turkey with the Kurdish autonomy and full deployment of the their
language.

Hope for a better future is reflected in the improved political position. An important year for
the Kurdish policy was 1990, when the liberal president Turgut Özal legalized their
participation in politics. Since then, political movement was able to promote the Kurdish
issue. Their greatest political success is an entry into the state parliament on last year's
parliamentary elections, where pro-kurdish Peoples' democratic party (HDP) exceeded the
high electoral threshold of 10%. Also, the current geopolitical situation in the region is in
favor of the Kurds. In Iraq and Syria, Kurds already achieved autonomy (in Syria for the
moment unilaterally). In these two countries, Kurds presents an important military force in the
fight against the Islamic state and are enjoying especially military, but also a growing political
support from the international community, which also represents hope for the Kurds in
Turkey. The situation for them at this moment is not so good, because EU is currently focused
on the refugee crisis and ignores Turkish relations with the Kurds. United states does not want
to interfere too much in the Turkish internal disputes, because Turkey is their important
strategic partner and a member of NATO. Autonomy for the Kurds in Turkey is in the current
circumstances out of reach. But with the changed conditions, this goal is more realistic in the
future.
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