
 

1 

 

 

Hansaring 82, 50670 Köln, Tel.:+49(0)221/16793945 

Fax: +49(0)221/16793948, Email: azadi@t-online.de 

 

 
  Hansaring 82, 50670 Köln, Tel.:+49(0)221/16793950,   

  Fax: 49(0)221/16793948,  Email: info@mafdad.org 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

III. ULUSLARARASI HUKUK KONFERANSI 
„Kürtler örneğinde ve uluslararası hukukun ışığında sözde anti-terör mücadelesi“ 

06 -08 Şubat 2015 
 

SONUÇ BİLDİRGESİ 
 

Katılımcıların aşağıdaki başlıklar altında yoğun görüş alışverişleri sonucunda vardıkları sonuçlar:     
 

 Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkı 

 Terörizm konsepti 

 Hukuki ve Politik Çözüm yolları  
 
Ortadoğu'da (Türkiye, Suriye, Irak, İran devletlerinde) yaşayan Kürt halkı kendi kaderini tayin 
hakkına sahiptir. Özerk Kürdistan Bölgesinin (Kuzey Irak) ardından Rojava'da yaşayan halk da  üç 
kantonda hayata geçirdiği demokratik özerk modeliyle birlikte bu hakkı başarılı bir şekilde ortaya 
koymuştur.  Tüm etnik, kültürel, dinsel ve seküler kimliklerin bu çerçevede gerçekleştirilen barışçıl 
ve birlik içindeki yaşamı özel bir takdiri hak ediyor.  
 
Katılımcılar DAİŞ ve diğer grupların Kürtlere, Êzîdîlere, Türkmenlere, Asuri-Süryanilere, Şiilere ve 
diğer azınlıklara yönelik uyguladığı şiddeti ve özellikle kadınlara karşı sayısızca devam etmekte olan  
köleleştirme, tecavüz ve cinayetleri en sert şekilde kınamaktadır. Sayısız Êzîdî kadının kaderi şu ana 
kadar hala belirsizlik içindedir. YPG/YPJ ve PKK’nin DAİŞ ve diğer grupların saldırılarına karşı silahlı 
mücadelesi meşru savunma hakkına dayanmaktadır.  
 
Mevcut iç savaşa dolaylı yada dolaysız bir şekilde katılmış bulunan tüm taraflara, uluslararası insancıl 
hukuka saygı göstermeleri ve bu hukuğun uygulanmasını sağlamaları çağrısı yapılır. Kadın cinayetleri 
ve insanlığa karşı işlenen suçların sorumlularına karşı uluslararası insancıl hukuk uygulanarak, bu 
kişiler takip ve mahkum edilmelidir. Bölgede yaşayan insanların sürekli olarak korunması için gerekli 
önlemlerin alınmalıdır.  
 
DAİŞ’e sunulan – burada somut olarak Türk hükümeti, Suudi Arabistan ve körfez ülkesi Katar 
belirtilmelidir - her türlü mali, lojistik ve askeri desteğe son verilmelidir. DAİŞ tarafından tahrip 
edilen Kobanê, Şengal ve diğer bölgelerin yeniden inşası için Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler 
(BM)’in acil yardımına ihtiyaç vardır. Bu desteklerin geçişi için komşu ülkelerin sınırlardan geçişlerde 
engel çıkarmaması sağlanmalıdır.   
 
Katılımcılar Rojava’daki demokrasinin inşasının devamında yargıyı desteklemek amacı ile tecrübe 
paylaşımı önerisinde bulunmaktadır. Bunun için Hukukçulardan oluşacak uluslararası bir delegasyon 
kurulacaktır. 
 
Bunun yanı sıra katılımcılar, özellikle Türk hükümeti ile PKK arasındaki barış görüşmeleri ve 
uygulanan ateşkes ile birlikte, PKK yasağının temellerinin ortadan kalktığı sonucuna varmıştır.  
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Bu bağlamda aşağıdaki adımlar özel zorunluluk taşımaktadır:  
 

 PKK ile Türk hükümeti arasındaki barış görüşmelerinin kalıcı barışı sağlayacak ve PKK ile ona yakın 
duran tüm kurumları legalleştirme amacını da içine alarak yapıcı bir şekilde devam ettirilmesi. 

 Barış sürecinin özellikle PKK’nin veya faaliyetlerinin yasak olduğu ülkelerce aktif bir biçimde 
desteklenmesi. Bu aynı şekilde Avrupa Birliği için de geçerlidir.  

 Barış görüşmelerinde yer alan her iki taraftan muhatapların güvenlik ve dokunulmazlıklarının 
sağlanması. 

 PKK adına başmüzakereci görevini engellere maruz kalmadan gerçekleştirebilmesi için Sayın 
Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması. 

 Türkiye Meclisi’ne gelen ve ‘Terörle mücadele’ adı altında gösteri hakkını sınırlayan, ağır cezalar 
ve yürütmenin yetkilerini genişleten yeni Güvenlik Paketi’nin reddedilmesi. 

 Avrupa Birliği ve diğer ülkelerdeki PKK ve ona yakın örgüt ve kurumlar ile medya kuruluşlarına 
yönelik yasakların ve faaliyet yasaklarının kaldırılması. 

 PKK ve ona yakın örgütlerin ve şahısların mevcut AB ve diğer ülkelerdeki ‘terör listelerinden’ 
silinmesi 

 Genel olarak AB ve diğer ülkelerdeki terör listelerinin tümüyle ortadan kaldırılması. 
 
 
Tüm avukatlar, EJDM/ELDH, MAF-DAD e.V ve AZADİ e.V tarafından gerçekleştirilen imza 
kampanyasını imzalamaya davet edilir: „PKK’yi AB terör listesinden çıkar – faaliyet yasağını kaldır – 
çözüm sürecini destekle – yeni bir hukuksal değerlendirme acilen gerekli“. 

 
EJDM/ELDH websitesi:  

http://www.eldh.eu/de/kampagnen/pkk-von-der-terrorliste-der-eu-streichen/  
veya  e-posta aracılığıyla: 
  info@mafdad.org ya da azadi@t-online.de  
 
Bonn, 8 Şubat 2015  
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