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İsmail Faruk AKSU 

 

 

 

 

 

 

 

Terör bir insanlık suçudur ve demokrasinin önündeki en büyük engeller-

den birisidir. Kökeni çok eskilere dayanan ve günümüzde küresel bir gü-

venlik sorunu hâline gelen terörizm; farklı biçimleri, yöntemleri ve ulus-

lararası aktörlerden aldığı desteklerle ülkemizin en önemli millî güvenlik 

sorunlarından birisi olarak öne çıkmaktadır. Terörizm bir taraftan Türki-

ye Cumhuriyeti’nin bekâsını ve Türk milletinin birliğini tehdit ederken, 

diğer taraftan da Türkiye’ye yönelik düşmanlığın en etkili aracı hâline 

gelmiştir. Türkiye terör yoluyla istikrarsızlaştırılmak ve hedeflerinden 

uzaklaştırılmak istenmektedir.  

Hangi düşünce ve amaç uğruna olursa olsun, terörü ve şiddeti bir 

yöntem olarak benimseyen, amacına ulaşmak için bunları meşru gören 

anlayış, hiç şüphesiz ki Türk milletinin birliğine, bütünlüğüne, huzur ve 

refahına ve insanlığa tehdit arz etmektedir.  

Küresel bir sorun olan teröre yönelik etkin, çabuk ve eşgüdüm hâlinde 

küresel cevaplar verilmesi gerekirken dünyada ortak bir terör tanımından 

bahsedilemeyeceği gibi ortak bir terörle mücadeleden de bahsetmek pek 

mümkün görünmemektedir. Terör eylemlerini cezalandıran ve üye dev-

letleri terörün çeşitli boyutlarıyla mücadelede işbirliğine zorlayan küresel 

hukukî bir çerçevenin olmaması nedeniyle Birleşmiş Milletler ve diğer 

ilgili uluslararası kuruluşların çabalarına rağmen etkili, faydalı ve âdil 

bir yaklaşım sergilenememektedir. Nitekim bir devletin terör örgütü ola-

rak tanıdığı bir organizasyon, bir başka devlet tarafından terör örgütü 
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olmadığı gerekçesiyle açıkça desteklenebilmektedir. Bu durum, uluslara-

rası arenada terörle mücadelenin etkili yürütülememesi sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır.  

Türkiye, Birleşmiş Milletler’in ilgili tüm terörle mücadele metinlerine 

taraf olmak suretiyle; 2006 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Terörle 

Mücadele Stratejisi’ni güçlü bir şekilde desteklemektedir ve Birleşmiş Mil-

letler Güvenlik Konseyi kararlarını ciddiyetle uygulamaktadır. Haklı olarak 

Türkiye, bu anlayış ve yaklaşımı diğer devletlerden de beklemektedir. Tür-

kiye, ASALA terörüyle başlayarak, on yıllardır PKK’dan FETÖ’ye, 

YPG’den IŞİD’e, DHKP-C’den El-Kaide’ye çeşitli organizasyonel ve ope-

rasyonel kapasitelere sahip, farklı motivasyonlardan beslenen terör örgütle-

riyle mücadelesini kararlıkla sürdürmektedir.  

Terörle mücadelenin, güvenlik birimlerinin yürüttüğü mücadelenin 

yanı sıra, terörü besleyen unsurların ortadan kaldırılması temelinde ön-

leyici tedbirler anlamında yürütülmesi de önem arz etmektedir. Ancak, 

terörizm konusunda akademik bir nosyonla, kapsamlı biçimde hem örgüt-

leri ve terör yöntemlerini hem de son dönemde daha fazla gündeme gelen 

temaları ele alan eserlerin olmaması ciddi bir eksiklik olarak göze çarp-

maktadır. Bu yönde üniversitelerimizde terör ve radikalleşme planında 

enstitü ve programların azlığı da dikkat çekmektedir. 

Terör meselesinin etraflıca ele alınması, Türk milletinin katlandığı 

sosyal ve ekonomik maliyet ile Türkiye’yi terör yoluyla lider ülke vizyo-

nundan uzaklaştırmaya, hedeflerinden caydırmaya dönük şer planların 

ortaya konulması, mücadelenin ehemmiyeti ve politikaların geliştirilmesi 

bakımından büyük önem ihtiva etmektedir. Türkiye’nin ülkesi ve mille-

tiyle bölünmez bütün olarak ilelebet pâyidar kalması için yürütülen terör 

mücadelesinin, bu yolda canla ve malla ödenen bedellerin, şehadetlerin, 

gaziliklerin anlamının idrak edilmesi, siyasî ya da kültürel arkaplana 

dayandırılmaya çalışılan terörün her boyutuyla kamuoyunda farkındalı-

ğının oluşturulması da önem arz etmektedir.  

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ve Cumhur İttifakı inisiyatifi ile 

demokrasisi güçlenen, etkin bir icra kabiliyeti kazanan Türkiye, terörle 

mücadelede daha sağlam adımlarla ilerlemektedir. Güvenlik güçlerimizin 

çok yönlü kapasitesinin artması, yerli ve millî savunma sanayi ürünleri-
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nin kullanımına başlanması, özellikle İHA/SİHA gibi yeni araçların kul-

lanılması, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon kapasitesinin güçlen-

mesi, hukukî altyapının uygun hâle getirilmesi ve siyasî kararlılık, Tür-

kiye için terörle mücadelede yeni bir safha başlatmıştır. 15 Temmuz son-

rasında terörle mücadeleyi sabote eden FETÖ yapısının tasfiye edilmesi, 

güvenlik güçleri içine sızmış hainlerin terör örgütleri ile işbirliği yapma-

sının önüne geçilmiş olması da mücadele kararlılığını ve etkinliğini artı-

ran unsurlardan birisi olmuştur.  

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) 

olarak, konuyu derinlikli bir şekilde ele alan bir çalışma yapılmasının ge-

rekli olduğu kanaatiyle, meseleyi bilimsel esaslara göre tüm boyutlarıyla 

incelemeyi, gelişmeleri Türkçe bakış açısıyla değerlendiren bir anlayışla ele 

almayı hedefledik. Bu düşüncelerden hareketle, Doç. Dr. Göktuğ Sön-

mez’in koordinasyonunda, terörizmi, Türkiye’ye yönelik terör tehditlerini 

ve ülkemizin terörle mücadelesini, bu mücadelenin aktörler ve temalar 

bazında derinlemesine irdelenmesini ve millî bir bakış açısıyla mücadeleye 

katkı verebilecek politika tavsiyelerinin sunulmasını amaçlayan “Türki-

ye’nin Terörle Mücadelesi: Kavramlar, Örgütler ve Aktörler” başlıklı bu 

kitabı hazırladık. 

Kitapta; terörizmin tanımı, terör örgütleri, terörü önleyici tedbirler, 

terörün tarihî arkaplanı, terörle mücadele yöntemleri, Türkiye’nin müca-

dele ettiği terör örgütleri, terör örgütlerinin fikrî zeminleri, öne çıkan 

taktikleri ve tarihî serüveni, terörün maliyeti ve finansmanı, sosyal med-

ya, propaganda ve terörizm ilişkisi, yabancı terörist savaşçılar, kadınlar, 

gençler ve terörizm ilişkisi ve dünyada öne çıkan terörle mücadele yön-

temleri ile Türkiye’nin bu alandaki tecrübesi bütün boyutlarıyla ele alın-

mış, istatistiksel verilerle desteklenmiştir. 

Referans bir eser olacağına inandığımız bu kitap, alanlarında temayüz 

etmiş Prof. Dr. Hilmi Demir, Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Dr. Cemil 

Doğaç İpek, Dr. M. Bora Sanyürek, Dr. Kürşad Korkmaz, Dr. Mehmet 

Şahin, Dr. Selim Öztürk, Dr. Müge Yüce, Dr. Aytekin Cantekin, Bilgay 

Duman, Sercan Çalışkan, Şerife Akıncı, Gökçen Yılmazlı, Çağatay Balcı, 

Süreyya Erdoğan ve Ahmet Cülük’ten oluşan güçlü bir akademik kadro-

nun çok kıymetli bilimsel katkısı ile hazırlanmıştır.  
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Çalışma ile terörün evrensel çerçevedeki gerçekliği ile Türkiye’nin te-

rörle mücadelesine dikkat çekilmesi, siyaset yapıcılara akademik çerçeve-

den katkı sağlanması ve bu konudaki nice çabalar zinciri içerisinde tarihe 

bir not düşülebilmesi hedeflenmiştir.  

Ortaya konulan eserin yararlı olması dileğiyle, başta Doç. Dr. Göktuğ 

Sönmez olmak üzere isimlerini zikrettiğimiz kıymetli akademisyenlere ve 

TASAV çalışanlarına, kitabın hazırlanması ve yayınında emeği geçen 

herkese teşekkür ediyorum. 

 

 

İsmail Faruk AKSU 
TASAV Başkanı 
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GİRİŞ YERİNE:  

TERÖR, TERÖRİZM, TANIMLAMALAR 

 
Doç. Dr. Göktuğ SÖNMEZ 

 
 

 

 

 
 

 

1. Terör, Terörizm Kavramlar, Uluslararası Belgeler 

Latince kökenli “terrere” kelimesinden türetilmiş olan terör; sindir-

me, korku uyandırma ve yıldırma gibi anlamlara gelmektedir. 

Türkçeye geçişi ise Fransızca üzerinden “terreur” kelimesiyle ol-

muştur. Kelimenin etimolojik kökeni kadar gerek siyaset yapıcılar 

gerek akademisyenler ve gerekse de anlatıcılar/ileticiler veya daha 

güncel ifadesiyle medya tarafından kullanımı da önemlidir. Terörün 

bir taktiksel seçim olarak varlığının izini yüzyıllar boyu sürmek 

mümkünse de isimlendirmenin sosyal bilimlerdeki pek çok olgu 

gibi daha sonra geliştiğini görmek mümkündür. Terör kelimesi, 

bugünkü anlamlandırmasına en yakın mânâsıyla ilk olarak bir ör-

gütü ya da illegal bir yapılanmayı değil, Fransız devriminden he-

men sonraki dönemi, devrim idaresini anlatmak amacıyla kullanıl-

mıştır. Bu dönemde Maximillien Robespierre ve Ulusal Konvansi-

yon’un “Fransız Devrimi’nin iç ve dış düşmanlarıyla mücadele” için 

özellikle ülke içerisinde devrim karşıtlarına karşı alışılmadık şiddet 

içeren yöntemlere başvurmalarını ifade eden “terör rejimi” tabiri, 

sonraki yıllarda da terörizm tartışmalarında kavramsallaştırmanın 
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temel çıkış noktası kabul edilmiştir. Bu kavram, süreci yorumlayan-

larca ve pejoratif olarak kullanılmamış, bizatihi rejim kendisini bu 

şekilde tanımlamıştır. Her ne kadar kavramın bu biçimde kullanılışı 

zaman içerisinde daha doğru bir şekilde “devlet terörü” kavramıyla 

ilişkilendirilmişse de bu tarihten sonra ve özellikle 20. yüzyılın ikin-

ci yarısındaki tartışmalarda farklı motivasyonlar ve yöntemlerle 

harekete geçen örgütlere dair isimlendirmeler bağlamında da kav-

ram sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Lenin ve Stalin döneminde 

SSCB içerisindeki Çin’de Mao’nun uygulamaları da literatürde sık-

lıkla “devlet terörizmi”nin örnekleri olarak ele alınagelmiştir. 

1934’te Yugoslav Kralı Aleksandr ile Fransa Dışişleri Bakanı Bart-

hou’nun Marsilya’da bir suikaste kurban gitmesi neticesi karşısında 

tırmanan tepki ve endişeden hareketle, Milletler Cemiyeti tarafın-

dan 1936’de “Terörizmin Önlenmesi ve Bastırılmasına İlişkin Ce-

nevre Sözleşmesi” kaleme alınmışsa da bu sözleşme hem fikir ayrı-

lıkları hem dönemin 2. Dünya Savaşı’na doğru ilerleyen gerilim 

iklimi neticesinde uygulamaya konamamıştır. Terörizm, bu ilk ana 

uluslararası metin olarak kabul edilen sözleşmede bir devlete yön-

lendirilen ve belli kişilerin ya da kişi gruplarının veya kamuoyunun 

bilincinde terör hâli oluşturmaya yönelik suç eylemleri olarak ta-

nımlanarak devlete yönelik tehditler ve kamuyu yıldırmaya yönelik 

eylemler olarak tanımlanmış, kamu mallarına bilinçli eylemler ta-

nım içerisinde ele alınmış, zaman içerisinde bu tanım farklı aktörler 

tarafından genişletilmiş ve detaylandırılmıştır. Yine zaman içerisin-

de konunun daha detaylı ve uluslararası toplum tarafından ele 

alınmasında öne çıkan Hava Araçlarında İşlenen Saldırı ve Diğer 

Bazı Eylemlere İlişkin 1963 Tokyo Sözleşmesi, Terörizmin Ortadan 

Kaldırılmasına İlişkin 1977 Strasbourg Sözleşmesi, Terörist Bomba-

lama Eylemelerinin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 1997 Sözleşmesi 

ve Terörizmin Finanse edilmesinin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 

2000 New York Sözleşmesi gibi metinler de kendi belirli odakları 

çerçevesinde konuya eğilmeyi hedefleyen girişimler olmakla birlik-

te 11 Eylül saldırısı öncesindeki uluslararası çabaların önemli atılım-
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lar yapamadığı görülmüş, 11 Eylül sonrası konu uluslararası top-

lumun en önemli gündemlerinden biri olarak bu tarihten sonraki 

ulusal ve uluslararası karar ve inisiyatifler de farklı bir mahiyette 

ortaya konmuş ve uygulanmıştır. Özellikle BM’nin 11 Eylül saldırısı 

sonrası 1386 ve 1373 sayılı kararlarıyla ilk kez uluslararası toplum bir 

bütün olarak konuya dair tepki etrafında toplanarak bu tarihten son-

ra sorunla küresel mücadeleye dair bir görünüm vermiştir.  

Terörizmin tanımlanması ise kavramın tarihsel ve etimolojik 

köklerinin aranmasına kıyasen çok daha zor ve farklı dinamiklerin 

etkisiyle karmaşıklaşan bir görünüm arz etmektedir. Bu durum ise 

terör hakkında genel bir tanım, terörist hakkında uluslararası kabul 

gören bir tasnif yapılamamasından ileri gelmektedir. Ancak öznel 

anlamda ve bir ülkenin kendi perspektifinden bir terör tanımlaması 

ve terörist tasnifi mümkündür. Öyle ki, kimi ülke ya da uluslararası 

örgüte göre bir grup, “terör örgütü” olarak nitelendirilebilirken, 

aynı grup başka bir topluluğa göre “özgürlük savunucusu” olarak 

da addedilmektedir. Uzun yıllardır akademisyenler, siyaset yapıcı-

lar ve medya farklı tanımlamalar üzerinden gitmiş, bu tanımlamalar 

mensubiyetlere ve şartlara göre değişmiş, zamanla revizyona uğra-

yabilmiş, ulusal çıkar değerlendirmeleri ışığında uzlaşıdan ziyade 

ayrışma nedeni olagelmiştir. Yalnız akademik literatürde değil, 

ulusal ve uluslararası belgelerde de yüzlerce farklı terör tanımı 

bulmak mümkündür. Bununla birlikte, asgarî müştereklerde bu-

luş(a)mamanın da taktiksel bir seçim olduğunu unutmaksızın bu 

asgarî müşterekler üzerinden bir tanımlamayı işaret edebilmek, 

konu üzerinde bir çalışma yapabilmek adına elzemdir. Temelde 

terörizm, pek çok farklı tanımlamanın kesişim noktasındaki üç ana 

unsur olarak, “terörize edici eylemlerde bulunmak”, düşünsel bir 

arkaplana sahip olmak ve yumuşak (sivil/silahsız) hedeflere yöne-

lik saldırılar gerçekleştirmekle tanımlanabilmektedir. Alex Schmid 

ile Albert Jongman’ın Political Terorism: A New Guide to Actors, Aut-

hors, Concepts, Data Bases, Theories and Literatures adlı eserlerinde 109 

tanım üzerinde gerçekleştirdikleri analiz de bu tanımlar içerisinde 
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öne çıkan ilk dört başlığın başlıkların şiddet, siyasal hedefler, korku 

ve şiddet ve sivil hedeflere yönelen saldırılar olduğunu tespit etmiş-

tir. Örgüt ve örgütlülük gereği özellikle son yıllarda artan bireysel 

ancak yukarıdaki şartlara uyan saldırılarla sorgulanır hâle gelirken 

eski terörizmden yeni terörizme geçişte hiyerarşik ve katı örgütlüğü 

yapıların giderek revize edilmesiyle de bu gereklilik sorgulanır ol-

muştur. Bu sorgulamaya sebep olan bir diğer faktör ise günümüzde 

online radikalleşme süreçlerinin belki geçmişte bizatihi yıllarca ör-

gütler içerisinde gerçekleşen endoktrinasyon süreçlerinden dahi 

daha etkin sonuçlar verebilmesidir. Bununla birlikte, gerek akade-

mide gerekse ulusal ve uluslararası siyasî iklimde terörizmin tanı-

mına ve hangi aktörlerin terörist örgüt olarak kabul edileceğine dair 

tartışmalar oldukça yaygındır. Bunun başta gelen sebepleri ise ko-

nuya dair felsefî ya da etimolojik tartışmalardan ziyade aktörlerin 

bu tasnifi sıklıkla kendi çıkar algılarıyla şekillendirmesi, tanımların 

genellikle ortaklaşan ancak etkisi sınırlı kavramsallaştırmalardan 

öteye gidememesi, somut çıktıların zaman, şartlar ve menfaat algı-

sına göre değişebilmesidir. Bu çetrefilli manzaranın ortaya çıkma-

sında ülkelerin ulusal tanımlamaları, uluslararası aktörlerin ülkele-

rin hassasiyetlerine farklı nedenlerle saygı göstermek istemele-

ri/zorunda olmaları ve/veya ulusal çıkar odaklı olarak ülkelerin 

hem stabil biçimde hem de kimi zaman konjonktürel olarak bazı 

aktörleri bu sınıflandırmadan hassaten uzak tutma gayretleri de 

önemli rol oynamaktadır. Bu durum gerek 11 Eylül öncesi gerekse 

sonrasındaki uluslararası konsensüs görünümündeki ortamda dahi 

terör ve terörizmle mücadelenin tam bir uluslararası eşgüdüm ve 

yardımlaşma içerisinde yapılamamış olmasının ana sebeplerinden-

dir. Özellikle ulusal metinlerde hâlihazırda mevcut farklılaşmalar 

siyasî ve diplomatik alanda çatışan menfaatler ve amaçlar netice-

sinde daha da derinleşmektedir.  

Türkiye Cumhuriyeti’nde terörizmin tanımlanması bağlamında 

ana referans noktası, 12/04/1991 tarih ve 3713 Sayılı Türkiye Cum-

huriyeti Terörle Mücadele Kanunu’dur. Mezkûr Kanun’a göre terör; 
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“cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit 

yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, 

siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve 

milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuri-

yetinin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak 

veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devle-

tin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıy-

la bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç 

teşkil eden eylemlerdir”. Konuya dair üzerine ciltlerce eser yazılabile-

cek olan, kimi nüanslarla ayrılan ulusal ve uluslararası tanımlama-

lara dair derin bir literatür taramasına girmek, genel itibarla konu-

dan sapmalara ve bu muğlaklık da uluslararası arenada terörle ve 

terörizmle mücadelede kimi zaman kayıpları ve işbirliği sorunlarına 

neden olmaktadır. Bu çerçevede yukarıda bahsi geçen üç ana unsur 

akılda bulundurularak tanımlardaki farklılıkların ve/veya aynı ta-

nımların farklı konumlanmalar ve tasnifler getirmesinin ve hatta 

aynı tasniflere karşı eyleme geçmede yaşanan sorunların ana nede-

ninin ulusal tehdit algısı ve ulusal stratejik dizaynlar olduğunun 

unutulmaması en önemli meseleler olarak karşımızda durmaktadır. 

Örneğin; Türkiye’nin on yıllardır mücadelesini sürdürdüğü PKK 

terör örgütünün bu biçimde tasnifini kendileri de yapmış olan pek 

çok NATO ve AB üyesi aktörün bu örgütün eylemlerine göz yum-

ması, ötesinde izin verir ve hatta destekler mahiyette hareketleriyle 

birlikte örgütün Suriye uzantısı olan YPG/PYD yapılanmasına da 

bir diğer terör örgütü IŞİD’le mücadelede taşeron rolü biçilme gay-

reti üzerinden olumlamanın yapıldığı, askerî ve siyasal çok ciddi bir 

destek aktarıldığı ve hatta örgütün propagandasının da aynı kitle-

lerce çarpan etkisiyle yayıldığı bir vak’adır. Benzer biçimde 

ASALA’nın aktif olduğu dönemlerde eylemlerinin ağırlık merkezi 

olan yerler ele alındığında uzun süre takip ve hazırlık gerektiren, 

üst düzey güvenlikli kadrolar ve binaların etrafında bu eylemlerin 

icrasını mecbur kılan eylem tarzının ilgili devletlerin yerli otoritele-

rince tespit edilememiş olması, tespiti hâlinde ise eyleme geçilme-
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miş olması üzerinde önemli soru işaretleri bulunmakta, DHKP-C ile 

Yunanistan ilişkisi sıklıkla gündeme gelmektedir. Yalnız Türkiye 

özelinde değil dünyada da pek çok terör örgütüne dair benzer tar-

tışmaları yapmak mümkündür ki benzer tartışmaların örneğin ETA 

ve IRA odaklı olarak yapıldığı geniş bir tartışma zemini yıllar içeri-

sinde özellikle Batı’da oluşmuş durumdadır.  

Öz itibarıyla, esasen dördüncü nesil savaş konseptinin parçası 

olan asimetrik savaşın ve hibrit savaş biçiminin vazgeçilmez unsur-

ları olarak hem maliyet düşürücü hem sorumluluktan kurtarıcı ma-

hiyetleriyle devlet dışı silahlı aktörler ve bunun bir alt başlığı olabi-

lecek biçimde terör örgütleri sıklıkla uluslararası toplumdaki aktör-

lerin küresel hamlelerinde farklı mahiyetlerde roller oynayabilen, 

farklı biçimlerde destek görebilen, zaman ve şartlar ile ulusal çıkar-

lara göre yeni yaklaşımlar geliştirilen aktörler olarak karşımızdadır. 

Bu çalışma ise bu genel karmaşık resimde Türkiye’nin tecrübesinin 

değerlendirilmesini, bu tecrübeye neden olan terör örgütlerinin 

tanınmasını, tematik olarak terörizmin yeni dönemde öne çıkan 

bileşenleri ve değişimlerinin ele alınmasını ve mücadelede büyük 

Türkiye’nin inşası için olmazsa olmaz şartlardan olan terörizmin 

bertaraf edilmesine yönelik güncel manzarada öneriler sunulmasını 

amaçlayacaktır.   

2. Terörizm Tarihi ve Devamlılık:  

Yaygın Hedefler, Taktikler, Yöntemler 

Terörizm, literatüre kavram olarak Fransız Devrimi sonrası girmiş 

olmakla birlikte çok daha öncelerden bugüne gelen, insanlığın her 

dönemde güvenlik iklimini tehdit eden temel sorunlardan biri ol-

muştur. Her ne kadar David Rapoport’un ünlü “4 dalga yaklaşımı” 

terörizmin tarihine dair tasnifi modern zamanlara getirse de terö-

rizmin asimetrik harbin bir biçimi olarak çok daha eski çağlardan 

bu yana var olduğu değerlendirilmektedir. Geriye dönük okumalar-

la milattan önce “tiran katli” olarak adlandırılan suikastler dışarıda 

bırakıldığında dahi en azından 1. yüzyılda Zealot/Sicarii yapılan-
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masına kadar götürülen (iki yapının tarihsel kayıtlar itibarıyla aynı 

yapılar olması mümkün iken aynı zamanda Zealot’lar içerisinde 

daha radikal grubun Sicarii’ler olarak adlandırılmış olması da 

mümkün gözükmektedir) terörizm tarihi, esas itibarıyla uygulama-

ları veya bir diğer ifadeyle modus operandi’si bakımından oldukça 

büyük oranda benzer motivasyonlu eylem tarzlarını sergilemekte-

dir. Terörizm literatüründe gereği kadar yer almamış olan Haçlı 

Seferleri’nde Haçlı ordularının güzergâhlarında Hristiyanlık taas-

subuyla sivil ve yumuşak hedeflere karşı gayrı insanî uygulamala-

rından EOKA’nın Kıbrıs Türklerine karşı terör eylemlerine, Çarlık 

Rusyası’nda 19. yüzyıl Anarşist terörizmin yükseliş döneminden El-

Kaide’ye kadar esasen terörizm, yöntemleri ve hedef seçimiyle bir 

devamlılık arz etmekte, zaman içerisinde gelişen ve değişen tekno-

lojik kabiliyetler özde aynı temellere farklı ve yeni araçlarla ulaşma 

çabalarını doğurmaktadır. Bu benzerliklerde insan psikolojisi, dev-

let sistematiği, bireyin sistemle ve otoriteyle ilişkisi, güvenlik arayışı 

ve özgürlüklerine olan düşkünlüğünün zaman içerisinde dönemsel 

değişikliklere uğramakla birlikte süreklilik arz eden pek çok bileşeni 

olması rol oynamıştır. Bir diğer ifadeyle, bireyin psikolojisi, ekosis-

temi ve devletin güvenliği sağlama ve bunu sağladığını gösterme 

pratiklerinde görülen tarihsel süreklilikler, terörizmin hedef ve tak-

tik seçiminde tekrar eden pratikleri de beraberinde getirmiştir. Bu 

durum etkin mücadelenin dizaynında da öncelikli savunma hatla-

rının nerelerde inşa edileceğine dair öngörüleri sunmak imkânını 

sunmakta, bununla birlikte yeni yöntem ve hedeflerin dinamik ve 

zamanlı biçimde takibine dair ihtiyacı ise elbette ortadan kaldırma-

maktadır. 

Bu kapsamda sıkça tekrarlayan hedef seçim stratejileri ve nihaî 

amaca götüren ana taktiksel yollar göze çarpmaktadır. Mevcut dü-

zenin değiştirilmesine yönelik süreçte terör örgütleri psikolojik dar-

benin önemine ilk çağlardan beri varmış, bu kapsamda sembolik 

hedeflerin seçilmesi yoluna gitmişlerdir. Burada sembolik hedefler, 

bir devletin, karşı görüşün ya da yapılanmanın önde gelen figürleri 
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olabileceği gibi, sembolik anlamı olan, kültürel kodlara işlemiş sem-

bolik yapılara da saldırılar düzenleyebilir. Sembolik figürlerin hedef 

seçilmesi Sicarii’lere kadar giden en temel terörist eylem biçimlerin-

den olmuş, daha 1. yüzyılda Sicarii’ler Romalı askerî ve sivil yetkili-

leri hedef almış, arkasından gelen yüzyıllarda da terörün değişme-

yen eylem biçimlerinden biri sivil ve silahlı yüksek kademeli kişile-

rin kaçırılması/öldürülmesi yoluyla mesajını vermek üzere kurul-

muştur ki yakın tarihten ve ülkemize dair olarak ASALA terörünün 

diplomatlarımızı ve DHKP-C’nin son yıllardaki en çok ses getiren 

eylemi olarak Savcılık makamını hedef alması da benzer örnekler 

olarak verilebilir. Böylesi bir yöntem ve hedef seçimi, esas itibarıyla 

muhatap devlete yönelik, kendi mensubunu dahi koruyamadığına 

yönelik bir algı oluşturmak suretiyle halk ile devleti arasındaki gü-

ven bağını zedelemeyi ve hatta mümkünse halkta devletine karşı 

öfke duygusuna sebep olmayı amaçlamaktadır. Kendi resmî çalı-

şanlarını koruyamayan bir sistemin sıradan vatandaşı koruyamaya-

cağı algısını oluşturmak suretiyle halkın korku seviyesini artırırken 

devletiyle olan bağının zayıflatılması da sağlanmak istenmektedir. 

Sembolik yapılar bağlamında ise, anarşist terörün öncüllerinden 

sayılan Ludditlerin Sanayi Devrimi’ni takiben tekstil makinalarına 

saldırıları ve akabinde bugüne kadar gelen “kamu mallarına saldı-

rının ve vandalizmin” de bir terör biçimi olduğu yönünde teröriz-

min tanımına yapılacak olan ekleme sembolik yapıların dönemsel 

olarak değişiklik gösterebilecek, tarihsel kodlarla birlikte günün 

değerleriyle özdeşleşmiş yapılar da olabileceğini göstermiştir ki 

böylesi bir algının en önemli tezahürlerinden bir diğeri de 11 Eylül 

saldırılarında Dünya Ticaret Merkezi’nin hedef alınması olmuştur. 

1993 yılında ilk kez hedef alınan yapıya saldırının ikinci kez de-

nenmesinin arkasında, yapının ABD emperyalizmi ve Batı tahak-

kümünü simgelediği algısı önemli olmuştur. Kültürel olarak sembo-

lik yapıların hedef alınması bağlamında ise pek çok örnekten biri 

IŞİD’in Foco stratejisini harekete geçirir biçimde El-Askeri Camii 

saldırısı ve bunun üzerinden Şii-Sünni ayrışmasını körükleyerek 
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hem cepheyi genişletme hem de safları sıklaştırma çabasıdır. Sem-

bolik yapılar devamlılık arz eden bir hedef olarak ele alındığında bu 

yapıların kimi durumlarda halkın etrafında birleştiği semboller kimi 

durumlarda düşman addedilen aktörü sembolize ettiği değerlendi-

rilen yapılar kimi zaman ise halkı etnik, dinî veya mezhepsel fay 

hatları üzerinden birbirine karşı düşmanlaştırıcı rol oynayacak kül-

türel merkezler olduğu dikkat çekmektedir. Tarihî ve kültürel mer-

kezlerin hedef alınması, psikolojik etkisi nedeniyle tarih boyu hem 

pek çok savaşta hem de terörizmin tarihi boyunca pek çok örgütün 

eylem havuzunda karşılaşılan bir olgu olarak karşımıza çıkmakta-

dır. Savaş ve çatışmanın her biçiminde ana ögelerden olan psikolo-

jik harbin en önemli örneklerinden birisinin bu minval üzere saldırı-

lar olduğu tarihsel olarak görülmektedir. Böylesi saldırılar bir yan-

dan yılgınlık ve moral kaybına neden olabilirken kimi durumlarda 

ise hedef olan aktörün kendi içerisindeki gruplar arasında çatışmayı 

tetikleyerek aktörün zayıflatılmasına ve/ya saldırıyı koordine eden 

yapının kendisine müzahir kişi ve gruplar kazanmasına neden ola-

bilmektedir.  

Sicarii’lerin borçlarından dolayı ezilen Yahudilerin borç senetle-

rinin bulunduğu depoları yakmasından IŞİD’in yükseliş döneminde 

en önemli eylem biçimlerinden birinin hapishane baskınları olması-

na uzanan bir devamlılık ise tarihsel olarak terörizmin gerçek veya 

hissedilen yoksunluk ve eksiklik durumlarından faydalanması, ça-

resizlik ve umutsuzluk üzerinden beşeri sermayesini genişletme 

eğilimi göstermesi, mevcut denklemdeki sosyo-ekonomik sorunları 

kendi mücadelesinin derinleştirilmesi için kullanması ve bu saikler-

le kendisine kattığı kişileri daha ziyade hızla çatışmalarda eriyen 

kadrolar arasına eklemlerken lider kadroların hayatiyetini bu kitle 

üzerinden sürdürmesinin sağlanmasıdır. Kişilere ortak vatandaşlık 

ve millî kimlikle aidiyet hissi vermenin, eğitim ve iş imkanlarına adil 

erişim imkânı sağlamanın, toplumdan nefret dili veya sosyo-

ekonomik araçlar nedeniyle ayrışan kitlelerin ortaya çıkmasının en-

gellenmesinin önemini de burada görmek mümkündür. Doğru di-
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zayn edilen, güvenlik-özgürlük ikileminde dönem, şartlar ve 

imkânlar nispetinde en doğru dengeyi kurabilen bir sosyo-ekonomik 

düzlemin terör örgütleri ve/veya destekçisi devletler tarafından 

istismar edilmesi önemli ölçüde zorlaşacaktır.   

Siyasî figürler, askerî figürler, uluslararası şirketlerin yöneticileri 

ve ülkede barış şartlarında konuşlu bulunan yabancı ve/veya ulus-

lararası örgütlerin askerî ve sivil yetkilileri, diplomatlar da hedef 

listesinde muhtemel figürler arasında yer alır. Yapılar anlamınday-

sa, kültürel olarak bulunulan ülkede/bölgede veya küresel ölçekte 

yankı uyandırabilecek, etnik, dinî, mezhepsel sembollerin yanı sıra, 

çok uluslu şirket binaları, ticaret merkezleri, askerî karargâhlar, em-

niyet müdürlükleri vb. seçilebilir. Bu iki noktayı örnekler biçimde 

Kızıl Tugaylar tarafından Fiat-Siemens yönetici kadrosunun ve İtal-

ya’da görevli ABD subaylarının hedef alınması da rastlantısal bir 

seçim olmaktan uzaktır. İlaveten, yine psikolojik etkiyi de artırıcı 

biçimde “sosyal rutin” üzerine gerçekleştirilen saldırılar da sıkça 

görülmektedir. Toplumun gündelik hayatta düzenli biçimde kul-

landığı araçlar, kurumlar ve yapılar üzerine saldırıları temel alan bu 

anlayışla toplumda bu düzenli kullanımın ve rutinin artık sürdürü-

lemez olduğu imajı oluşturularak bireyleri sindirmek ve bu eylem-

lerle potansiyel destekçilere güç gösterisi sergilemek mümkündür. 

Toplumsal rutinler, süregeldiği sürece dikkat çekmeyip bireysel 

olarak üzerinde durulmayan ancak kırılmaları hâlinde toplumsal ve 

bireysel derin travmalara neden olan, bu biçimiyle esas itibarıyla 

toplumsal huzur ve güven ortamının görünmez ancak hayatî halka-

larını oluşturan iş ve işleyişlerden müteşekkildir. Toplu taşıma araç-

larından okullara, hastanelere, toplantı mekânlarına ve restoranlara 

kadar uzun bir liste bu anlamda muhtemel hedefler olarak karşımı-

za çıkabilmektedir. Irak’ta Karada mahallesine yapılan IŞİD saldırı-

sından TAK’ın Türkiye’de toplu taşım araçlarına gerçekleştirdiği 

eylemlere, 1970’lerden bugüne değişim ve gelişimlerle birlikte gelen 

uçak kaçırma eylemlerine bakıldığında bu eğilim kendisini göster-

mektedir. İlk çağlardan beri Haçlı Seferleri’ndeki gibi tarım arazileri 
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ve yollara yönelik saldırıların hem savaşların hem savaş öncesi ve 

sonrası yıpratma süreçlerinin parçası olmasıyla birlikte özellikle 2. 

Dünya Savaşı’nda karşılaşılan Dresden’deki gibi şehir bombalama-

larına kadar devletlerin tarihsel süreçteki psikolojik etki hedefleyen 

kimi eylemlerinin de doğrudan insanoğlunun rutine olan tutumu 

ve rutin bozulduğunda oluşacak tepkisini odağa aldığını, bunun 

etkilerinin psikolojik analizinden temellendirildiğini söylemek de 

mümkündür. Böylelikle toplum, güvenliğinin sağlanamadığı algı-

sıyla birlikte hem sindirilmekte hem de hâkim otoriteyle arası açıl-

maktadır. Muhtemel destekçiler içinse eylem yoluyla propaganda 

taktiğinin de bir çeşidi olarak uygulanabilecek bu saldırılarla örgüt-

lerin varlığı, sistemle olan kavgasının nedenleri ve mevcut durumu, 

gücü ve yöntemlerine dair propaganda yapılabilmektedir.   

Terör ve terörizm, asimetrik harp içerisinde genel itibarla deza-

vantaj sahibi yapının eylemselliğine işaret ederken bu dezavantajın 

nispeten sınırlandırılmasına yönelik en önemli araçlardan biri yuka-

rıda defaten gündeme geldiği üzere propagandadır. Propaganda, 

karşısındaki otoriteye göre silahlı gücü oldukça sınırlı yapının sınırlı 

kapasitesiyle gerçekleştirdiği eylemin etkisini ve ulaşabildiği kitleyi 

artırmak suretiyle asimetrik güç ilişkisinde aleyhteki durumunu 

örgüt lehine eylemin ötesinde değiştirilmesini hedefleyerek kulla-

nır. Tam olarak bu sebepledir ki eylem yoluyla propaganda söyle-

minin en temel taşlarından biri olacak şekilde saldırıların etki çar-

panı üzerinde durulması hedeflenmiştir. Alman Anarşist dergisi 

Freiheit’te Johann Most’un “Teröristlere Öğütler” başlıklı yazısında 

“eylemlerin yol açtığı yankı kadar önemli olduğu” ve bundan dola-

yı “salt eylemi değil, propaganda aracı olarak eylemi” önermesi bu 

anlamda öncü söylemlerden biri, tarihsel süreçte mevcut olan bir 

olgunun en önemli kavramsallaştırma noktalarındandır. Eylem yo-

luyla propaganda, saldırının sonrasının da planlanması, bilgilen-

dirme kanallarının ya örgüt tarafından doğrudan etki altına alınma-

sı ya da örgütün kendi kanalları aracılığıyla bilgi havuzuna gerekli 

girdileri sunmasını gerektirmekte, saldırıyı, öncesi ve sonrasıyla 
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planlama açısından çok daha karmaşık hâle getirmektedir. Eylem 

ancak doğru bir eylem sonrası propaganda süreciyle beslendiğinde 

yerine ulaşmış sayılır ve bu süreç saldırının en az kendisi kadar 

önemli addedilir. Eylem yoluyla propaganda stratejisinin etkisinin 

artışı ve literatüre girmesi içinse 19. yüzyıla kadar beklemek gereke-

cektir. Adım adım telgraf, gazete, bildiri gibi daha konvansiyonel 

araçların artışı ve yaygınlaşmasıyla önem kazanan propaganda, 

iletişim ve bilişimde ardı ardına gelen devrimsel adımlarla özellikle 

internetin ve daha önemlisi sosyal medyanın atılımıyla başka bir 

boyuta ulaşmıştır. Bir gazete bildirisi ya da radyo açıklamasıyla 

eylem sahiplenme ve örgütün “dava”sını aktarma süreçlerinden 

sonra önce TV eylem yoluyla propaganda bağlamında yeni bir kapı 

açmış, arkasından ise online dünya örgütlere tarihteki öncüllerinin 

hayal dahi edemeyeceği bir etki alanı sunmuştur. “Unabomber” 

olarak bilinen neo-Luddityen çizgide kabul edilebilecek, kapitalizm-

le mücadelesini odağa alan bir söylem geliştirmiş olan Ted 

Kaczynski, New York Times ve Washinton Post’ta 1995’te meşhur 

manifestosunu yayımlatırken, Brezilya’daki Ulusal Kurtuluş Hare-

keti ve MR-8 1969’da kaçırdığı ABD büyükelçisini serbest bırakmak 

için manifestosunun radyoda yayınlanması şartını getirirken ya da 

Çakal Carlos olarak bilinen Ilich Ramirez Sanchez 1975’teki OPEC 

krizinin TV kameraları gelene kadar sürdürürken bu faktörü hep 

göz önünde bulundurmuş, eylemlerinin etkisini artırmak adına 

dönemin kendilerince en etkin/erişilebilir araçlarını kullanmaya 

gayret etmişlerdir. Her dönem, yerel şartlar ve günün teknolojisiyle 

şekillenen propaganda çabası güncel durumda en önemli örnekleri-

ni forumlar, sosyal medya platformları, video paylaşım ortamları 

vb. çevrimiçi ortamlarda vermektedir. Bu araçların hızla değişimi 

iletişim devrimi neticesinde mücadelenin de günün araç ve teknik 

kapasitesiyle uyumlu, devlet dışı aktörler ve bir alt başlığı olarak 

terör yapılanmalarından bir adım önde biçimde takibi noktasında 

devletler açısından zorlayıcı bir dinamik oluşturmuştur.  
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Bununla birlikte, dezenformasyon ve algı yönetimi imkânı da 

sunan bu araçlar, eylem yoluyla propaganda fikrinin öncü teorisyen 

ve uygulayıcılarının hayâl dahi edemeyeceği bir etki alanı oluştur-

muştur. Bununla birlikte mücadele bağlamında da aktörlere bu 

araçlar üzerinden yeni stratejiler dizayn etme ve örgütlerin inovatif 

yöntemlerine cevaben zamana karşı yarışma mecburiyeti getirdiği 

de söylenebilir ki bu işin, ayrıca ele alınması gereken farklı bir boyu-

tudur. Özellikle entelektüel köklerini Proudhon, Bakunin, Naçayev, 

Kropotkin gibi figürlere yaslayan, dönemin düşünsel dünyasında 

Marksist düşünce çizgisiyle bir ortaklaşma zemini de bulabilen 

Anarşist terörizmin gücünün doruğunda olduğu dönemde devletle-

rin önde gelen figürlerine gerçekleştirilen eylemler hem propagan-

da bağlamında oluşturdukları yankı itibarıyla eylem yoluyla pro-

pagandanın, hem de bizatihi bu kişilerin konumu itibarıyla sembo-

lik hedef seçiminin önemli örneklerini vermiştir. Rus Çarı 2. 

Alexander, Macaristan İmparatoriçesi Elizabeth, İtalya Kralı 1. Um-

berto ve ABD Başkanı McKinley’in öldürülmesi bu anlamda en 

yankı uyandıran hamlelerden olmuştur. Temel olarak sembolik 

hedef seçimi bağlamında Haşhaşiler’in devrin en önemli akılların-

dan ve devlet adamlarından Nizamülmülk suikastındakine benzer 

bir stratejiyle yüksek kademede kişilerin seçiminin görüldüğü bu 

saldırılar, dönemin gazete ve telgraf ağları ve hızla ilerleyen sınıra-

şan iletişim imkânlarıyla dikkatleri anarşist terörizme ve dolaylı 

olarak anarşist dünya görüşüne çevirmiş, adım adım ortaya çıkacak 

Marksist temelli yapılar ve düşünce okulları ile yaklaşan Ekim Dev-

rimi bu iklimin önemli ürünlerinden addedilmiştir.  

Yeni terör, gevşek hiyerarşisi ve örgüt yapısı ile birlikte merkez-

den doğrudan finanse edilerek ve eylemsel bazda dizayn edilerek 

planlamanın tek odakta yapılması gibi zorluklardan arınma eğilimi 

göstermesiyle hız ve verimlilik noktasında bir sıçrama yaşamıştır. 

Bu durum, terörle mücadelenin de özellikle 1990’lardan başlayarak 

yeniden ve eskisinden çok daha ciddiyetle ele alınmasını, bölgesel 

ve küresel inisiyatiflere olan ihtiyacın artmasını beraberinde getir-
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miştir. Yapıların yeni, daha gevşek, hızla dönüşebilen ve doğrudan 

yönlendirmeye nispeten daha az ihtiyaç duyması mücadeleyi daha 

zor hâle getirmiştir. Hiyerarşik zincirler gevşedikçe eylemleri taki-

ben yürütülen çabaların da ilk halkaya ulaşması giderek zorlaşmaya 

başlamış, aynı zamanda teknik uzmanlığa duyulan ihtiyaç hızla 

artarken terörle mücadele eden ülkelerin her biri bu teknik kapasi-

teye ulaşması için gerekli beşerî ve finansal sermayeden yoksun 

olmaya devam etmiştir. Afganistan müdahalesi sonrası merkezine 

darbe yiyen El-Kaide’nin yıllar boyu etkinliğini belli ölçüde koru-

makla birlikte liderin ortadan kalkmasına karşın da varlığını sürdü-

rebilmiş olması ve merkezden çok uzak coğrafyalarda kendisine 

afiliye pek çok yapının gücünü korumanın ötesinde de önemli ka-

zanımlar elde etmesi, bunun önemli örneklerindendir.  

Örgütlerin eylemlerinde öncelediği profillere bakıldığında ise ilk 

olarak genel olarak siyasî iklimle doğrudan teması olmayan, her-

hangi bir siyasî, ideolojik, dinî, etnik angajmanı merkeze almayan 

kişiler ana profil kalemlerinden biridir. Bu kişilerin örgütün “müca-

dele” ettiği konuyu anlaması, içerisinden destekçilerin çıkması 

ve/veya örgüte karşı pozisyon alanların güvenlik sağlanamadığı 

gerekçesiyle sistemle arasında fay hattı oluşturulması öncelenir. 

Sembolik seçimde öne çıkan sistemle doğrudan entegre bireyler ise 

bunlara yapılan saldırılar üzerinden hem sistemin zayıflatılması 

ve şok etkisi oluşturma, hem de sistemin kendi organik bağlı bu-

lunduğu kişileri dahi koruyamadığı izlenimi vermeyi amaçlar. Her 

saldırı aynı zamanda örgütün mevcut kitlesine motivasyon sağla-

ma, örgütün gücünü gösterme ve ayakta ve bir arada olduğu mesa-

jını verme fırsatı sağlar. Farklı coğrafyalarda yakın tarihli/eş za-

manlı eylemler ise bu noktada çarpan etkisi oluşturabilir. Örneğin, 

Irak işgalini takip eden yıllarda İngiltere ve İspanya’nın koalisyon-

dan koparılmasını amaçlayan ve el-Kaide tarafından üstlenilen 

Londra ve Madrid bombalamaları hem diğer aktörlerin Irak Sava-

şı’na dahline gözdağı vermiş, hem bu saldırıların bahsi geçen ülke-

lerdeki seçimler öncesi gerçekleştirilmesi yoluyla bu ülkelerin 
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Irak’tan çıkmasını hedefleyerek stratejik zamanlamanın önemine 

dikkat çekmiş, hem de örgütün Batı’daki varlığının 11 Eylül’den 

sonraki en önemli göstergeleri hâline gelmiştir. IŞİD’in özellikle 

2015-2016 yıllarında Batı’daki eylemleri de benzer bir amaca dikkat 

çekmekte, farklı ülkelerde nispeten küçük hücre yapılanmalarıyla 

gerçekleştirilse dahi yekünde saldırıların bir örgütün küresel güce 

sahip ve her an her yerde eylem yapabilir yetkinlikte olduğu izle-

nimini vermesine imkân tanımaktadır.  

Hem hedeflere hem de hedef seçimine dair verilen örneklerin 

çok daha fazla artırılabileceği bu inceleme, terörün hedeflerinin ya-

pısal ve içeriksel değişikliklere uğramasına karşın hareket tarzının 

insanın doğasındaki temel bazı konforlara ve insan-sistem ilişkisin-

deki kimi fay hatlarına odaklı olarak bir süreklilik gösterdiğini orta-

ya koymaktadır. Bununla birlikte her çağda değişen araçlar, sürat, 

imkânlar ve yenilikçi araçlara hızlı adapte olma kabiliyeti, temelde 

benzer yöntemler kullanılsa dahi mücadelenin daha kolay ya da 

tahmin edilebilir hâle gelmesini önemli ölçüde engellemektedir.  

Bu çerçevede; Türkiye’nin mücadelesi genel itibarıyla değerlen-

dirildiğinde terörün her nev’i, tarihsel süreçten bugüne taşınagelen 

tüm fikrî arkaplanları, araç, yöntem ve hedefleriyle yalnız Türkiye 

Cumhuriyeti değil Türk tarihinin pek çok aşamasında karşımıza 

çıkmıştır. Terörizm literatüründe gerekli ölçüde üzerinde durulma-

yan ancak yukarıda bahsi geçen tüm unsurları kapsayan, köktenci 

bir dinî algı, hem insanları hem de altyapıyı içerecek biçimde sivil 

hedeflere saldırı ve bu saldırılarla bir bölgeyi korku ve yıldırmaya 

muhatap bırakma çabasıyla Haçlı Seferleri’nden sızma, bölgesel 

kollar oluşturarak bunlara hükmetme (yakın dönemde El-Kaide, 

IŞİD ve PKK’nın uyguladığı bu yöntemin en önemli öncüllerinden 

biri olarak Suriye kolu ve merkezle Suriye kolu arasındaki rekabet 

literatürde defaten işlenmiştir), kült liderlik gibi bileşenleriyle Haş-

haşilere; etnik ve ideolojik radikalleşmeyi ve terörizmi örnekleyen 

ve sivil hedeflere saldırı bağlamında tarihin en kalleşçe yöntemle-

rinden birine başvuran ASALA’dan yine etnik ve ideolojik terörizmi 
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bünyesinde birleştirerek Marksist-Leninist bölücü bir terör örgütü 

olarak hemen ASALA’nın söndüğü dönemde ortaya çıkan PKK’ya 

varana kadar bugünkü terörle mücadelemiz esasen yüzlerce yıllık 

ve farklı devlet mekanizmaları, farklı yöntemler ve liderlik biçimle-

riyle ancak aynı kararlılık ve iradeyle sürdürülen bir tarihsel zinci-

rin son halkasını teşkil etmektedir.  

İşte bu çalışma, yalnız terörizmin ve terör örgütlerinin hareket 

tarzının değil aynı zamanda mücadelenin de bu tarihsel devamlılı-

ğını esas almak suretiyle bugünün mücadelesine ışık tutmak, mü-

cadele edilen terör örgütlerini daha yakında tanımak ve bunların 

hangi motivasyonlara sahip olduğunu, ana argümanlarını, propa-

ganda araç ve yöntemlerini ve bunlara karşı gerçekleştirilen müca-

deleyi anlamak ve anlamlandırmak, yarına yönelik tehditleri tespit 

ile bu genel manzaradan hareketle öneriler sunmak amacıyla der-

lenmiştir.  

3. Çalışmanın Ana Hatları  

Bu eser, terörizm meselesinin en geniş biçimiyle hem örgütlerin 

profillemesi hem önemli temaların ele alınması şeklinde dizayn 

edilmiştir. Türkiye’nin bir millî güvenlik sorunu olarak on yıllardır 

mücadele ettiği terör yapılanmaları betimsel olarak aktarılacak, ar-

kasından terörizm, terör ve terörizmle mücadele açısından ön plana 

çıkan ve özellikle de son yıllarda önemi artan bazı temalar ele alına-

caktır. 

Bu çerçevede kitabın örgütlere odaklanan bölümlerinde Dr. 

Mehmet Bora Sanyürek PKK’yı geçmişi, bugünü, uluslararası bağ-

lantıları, ulusal ve bölgesel ölçekteki etkisi, örgüte karşı mücadele-

nin tarihsel süreci ve maliyeti ile ele almış, Türkiye’nin bu en uzun 

zamandır mücadele ettiği terör örgütüyle alakalı olarak derinleme-

sine bir analiz sunmuştur. Dr. Öğr. Üyesi Cemil Doğaç İpek ve 

Gökçen Yılmazlı, PKK’nın Suriye kolu olan terör örgütü YPG’yi 

ortaya çıkışı ve Türkiye’nin örgüte karşı mücadelesiyle birlikte ele 

aldıkları bölümde aynı zamanda örgütün kadınları ve gençleri nasıl 



Giriş Yerine: Terör, Terörizm, Tanımlamalar  21 

 

bir propaganda unsuru olarak kullandığı, bu sayede Batı’da kendi-

sine yönelik desteği nasıl meşrulaştırıldığı ve bu genel çerçeveyle 

birlikte örgütün güncel durumda Suriye’de varlığı ve bu varlığın 

dönüşümüne değinmiştir. Küresel ölçekte terörle mücadele bağla-

mında özellikle 2013 sonrasında en önemli tehdit olarak ele alınan 

IŞİD, Bilgay Duman ve Sercan Çalışkan tarafından ele alınmış, örgü-

tün ortaya çıkışı, sahada alan kazanma süreci, ülkemize yönelik 

teşkil ettiği tehdit ve gerçekleştirdiği saldırılar ele alınmakla birlikte 

bu bölümde aynı zamanda örgütün saha hakimiyetini kaybı, düşü-

şü ve sonrasındaki sürece dair öngörüler ve tespitler sunulmuştur. 

Türkiye’nin pek çok farklı cephede mücadele ettiği FETÖ, Prof. Dr. 

Hilmi Demir tarafından örgütün düşünsel arkaplanı, eylemsel ka-

pasitesi, öne çıkan taktik ve yöntemleri ile 15 Temmuz sonrası ham-

leleri de göz ardı edilmeksizin tafsilatlıyla ele alınmış, mücadelenin 

daha etkin verilmesine yönelik önemli öneriler sunulmuştur. Türki-

ye için terörizm bağlamında özellikle 1970’ler ve 1980’lerin ilk yarısı 

arasında akla gelen ilk yapı olarak öne çıkan Ermeni terör örgütü 

ASALA’yı Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Korkmaz ele almış, örgütün ortaya 

çıktığı süreci, motivasyonlarını ve eylemlerini aktarırken örgütün 

olası dış destekleri, mücadelenin nasıl verildiği ve örgütün nasıl 

sonlandırıldığını ifade etmiş, özellikle 2020’deki Karabağ Zaferi 

sonrası örgütün yeniden ortaya çıkarılması çabalarına dikkat çek-

miştir. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şahin, ülkemizde aşırı sol terörizmin 

en önemli örneği olarak görülen DHKP-C’yi ele almış, örgütün sol 

siyasî yelpaze içerisinden ortaya çıkma sürecini, benzer yapılaşma-

larla nasıl ayrıştığını, öne çıkan eylemlerini ve yıllar içerisindeki 

eylem biçimlerindeki dönüşümü irdeleyerek örgütün iç ve dış bağ-

lantıları üzerinde analizlerde bulunmuş, millî güvenliğe yönelik 

önemli tehditlerden olan bu terör yapılanmasına yönelik mücadele-

ye dair öneriler sunmuştur. El-Kaide’yi inceleyen Dr. Öğr. Üyesi 

Selim Öztürk, IŞİD öncesi ve özellikle 11 Eylül sonrası dünya gün-

deminde en çok ele alınan terör örgütü olarak değerlendirilebilecek 

bu yapının nasıl ortaya çıktığını Sovyetlerin Afganistan müdahale-
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sinden ele alarak adım adım okura aktarmış, dünya tarihinin en 

sansasyonel terör saldırısı olarak nitelenen 11 Eylül saldırısı ve son-

rasında örgütün dönüşümüne değinerek güncel durumda El-

Kaide’nin erişim ve etkisini analiz etmiştir.  

Kitabın örgütlere dair profilleme bölümlerini takiben ele alınan 

tematik bölümleri Türkiye’de konuya dair literatür için en önemli 

kaynaklardan birini teşkil edecek mahiyette en önemli güncel baş-

lıklar, bunların örgütler tarafından kullanımına dair örneklendirme-

ler ve yetkin kalemlerden detaylı analizler barındırmaktadır. Bu 

çerçevede; Şerife Akıncı, terörün maliyeti ve finansmanı üzerinde 

odaklandığı bölümünde terörizmin finansmanına dair literatüre 

değinerek terörün nasıl finanse edildiği, hangi ana finansal kaynak-

lardan beslendiği, dünyada bu alanda ne gibi çalışmalar olduğu, 

Türkiye’nin terörle mücadelesi bağlamında örgütlerin finansal kay-

nakları ve ülkemizin mücadelesinin finansal boyutuna değinmiş, 

terör örgütlerinin finans kaynaklarının kesilmesi ile örgütlerin haya-

tiyetlerinin sonlanması arasındaki önemli bağlantıya dikkat çekmiş-

tir. Ahmet Cülük, terörizm ile propaganda ilişkisini analiz ettiği 

bölümünde bu ilişkinin güncel literatürdeki öne çıkan en önemli alt 

başlığı olarak niteleyebileceğimiz sosyal medya üzerinden terör 

örgütlerinin propaganda gayretlerini incelemiş, bu çerçevede sosyal 

medyayı terör propagandası için en etkin biçimde kullandığı bilinen 

terör örgütü IŞİD’in sosyal medyayı kullanma biçimi, örgütün genel 

propaganda ve yayılma çabasında sosyal medyanın ve bu platform-

lara içerik üretimin ne denli önemli olduğu ele alınırken terörün 

çevrimiçi çevrelerde yayılmasının ve özellikle genç nesiller üzerin-

deki olası etkilerinin nasıl engellenebileceğine dair önemli öneriler 

sunmuştur. Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Cantekin, özellikle IŞİD’le bir-

likte uluslararası güvenlik çalışmalarının en önemli kavramlarından 

biri hâline gelen ve üzerinde çok sayıda çalışma yapılan Yabancı 

Terörist Savaşçı (YTS) kavramını ele aldığı bölümünde kavramı, 

kavrama dair hukukî arkaplanı, tarihsel serüveni irdelerken yalnız-

ca IŞİD değil YPG gibi terör yapılanmalarının da YTS’leri nasıl kul-
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landığını, bunlarla mücadele için ne gibi tedbirler alınabileceğini ve 

Türkiye’nin YTS’ler ile mücadele bağlamında IŞİD konusundaki 

önemli katkılarına karşın YPG’ye Batı’dan katılan kişilerin uluslara-

rası toplum tarafından YTS olarak nitelendirilmemesi noktasındaki 

tutarsızlığı gözler önüne sermiştir. Çağatay Balcı ve Süreyya Erdo-

ğan, dünyada öne çıkan terörle mücadele yöntemlerine odaklandık-

ları bölümlerinde terörle mücadele literatürünü ele almalarını mü-

teakip dünyadan bazı önemli örneklerle bu yöntemlerin somut yan-

sımalarına değinmiş, bu genel çerçeveden ülkemiz özeline ilerleye-

rek Türkiye’nin on yıllardır süregelen terörle mücadele tecrübesini 

veriler ışığında değerlendirmiş, ülkemizin dünyada istisna teşkil 

edecek derinlik ve kapsamdaki mücadelesini aktarmışlardır. Böyle-

likle, kitabın ikinci bölümü olarak kabul edilebilecek bu kısımda 

terör örgütlerinin betimlenmesini takip eder biçimde bu yapıların 

finanstan teknolojiye ve sosyal medyaya ne gibi araçları, nasıl ve ne 

ölçekte kullandıkları, dünyada IŞİD ile özdeşleşen ancak YPG’ye 

katılan Batılılar bağlamında daha fazla öne çıkarılması gereken ya-

bancı terörist kavramı, terörle mücadelenin serüveni ve örnekleri ile 

ülkemizin terörle mücadele tecrübesi ele alınmıştır.  

Bu iki ana kısımdan sonra, kitabın kapanışı mahiyetinde genel 

değerlendirme ve siyaset önerileri bölümü sunulmaktadır. Burada 

da önceki kısımların en önemli bazı bulgu ve argümanlarına kısaca 

değinilmesini müteakiben mevcut duruma dair kısa değerlendirme-

ler yapılmış ve gerçekçi, somut ve kısa, orta ve uzun vadeli öneriler-

le Türkiye’nin içinde bulunduğu bu coğrafyada kendisine karşı çe-

şitli iç ve dış aktörler tarafından yöneltilen terörizm silahına karşı 

mücadelesine katkılar sunulması, siyaset yapıcılara ve güvenlik 

bürokrasisine akademik çerçeveden bazı öneriler yapılması hedef-

lenmiştir.  
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Giriş 

İlk kez ne zaman kullanıldığını kesin olarak tespit etmek imkânsız 

olsa da terörizm olgusunun kökenlerinin en az iki bin yıl öncesine 

dayandığı kabul edilmektedir. Kelime anlamıyla “korkudan titre-

me” ya da “titremeye sebep olma” anlamına gelen terör, tarihin 

her döneminde farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Antik Yunan ta-

rihçisi Xenophon (MÖ 431-350) düşman topluluklara karşı psikolo-

jik savaşın etkinliğini yazarken “infaz etme”den bahseder. Erken 

terörün yaygın olarak bilinen bir diğer örneği de Romalı yetkililer-

le gizli anlaşma yaptıklarından şüphelenilen İbranilere sık sık sal-

dırılarda bulunan Sicarii (İbranice: hançer) olarak bilinen Yahudi 

Zealotların faaliyetleridir.  

Sicariilerden bin yıl sonra Hasan Sabbah’ın liderliğinde ortaya 

çıkan Haşhaşi (Assasin) örgütünün eylemleri, siyasî terörün en bili-

nen örneklerini oluşturmuştur. Büyük bir gizlilik içerisinde örgütle-

nerek liderleri Hasan Sabbah’a mutlak bir itaat ile bağlı olan örgüt 

üyeleri, Selçuklu devletinin önde gelen yöneticilerine karşı düzen-

ledikleri eylemlerle terör örgütleri tarihi içerisinde yerlerini almış-

lardır (Özerkmen, 2004). Eylemlerini uzun vadeli hedeflerinin bir 
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parçası olarak gerçekleştiren Haşhaşi örgütü fedaileri, silah olarak 

hançer kullanmışlardır. Bunun nedeni hançerle öldürmenin kutsal 

bir eylem olduğuna inanmalarıdır. Haşhaşi örgütünün ayırt edici 

özellikleri arasında Hasan Sabbah’ın askerî birlikleri ile savaş alanı-

na çıkmak yerine kendisine sadakatle bağlı müritlerini “fedai” ola-

rak eylemde bulunmaya teşvik etmiş olmasıdır (Laquer, 1986). 

Haşhaşilerden sonra ortaya çıkan ve 17. yüzyıl Hindistan’ında 

Thuggee mezhebine sahip insanlardan oluşan bir terör örgütü ise 

kurbanlarını ipek şalla boğmuş ve Hindu tanrıçası Kali’ye adamış-

lardır (Kushner, 2003). Öldürdükleri kişileri ayırt etmeyen Thuglar, 

İngiliz Generali William Sleeman tarafından ortadan kaldırılmıştır 

(Korkmaz, 1999). 

Terör, tarihin erken dönemlerinden itibaren çeşitli şekillerde uy-

gulanmış olmakla birlikte terörizmin modern tarihte başladığı ve 

geliştiği kabul edilmektedir. Terörizmin yaygın nedenlerinin başın-

da medeniyet ve dolayısıyla kültür çatışması, küreselleşen dünyada 

eşitsizliğin belirgin hâle gelmesi, tarihten gelen din ve mezhep ça-

tışmaları ve tüm bunları tetikleyen uluslararası çatışma ortamı gel-

mektedir. Terör uluslararası sistemin değişimine göre farklı bir şekil 

almasa da sistem değişimleri terörün tanımlanamamasında en 

önemli etken olarak ortaya çıkmaktadır.  

Bu makale, uluslararası sistem değişimleri üzerinden terör kav-

ramını açıklamaya çalışmaktadır. Kavramın iki bin yıl öncesine da-

yanması nedeniyle karşımıza çıkacak ve içinden çıkılması çok zor 

olan zamansal kısıt sorunu David C. Rapoport’un dört dalga teorisi 

ile çözülmeye çalışılmıştır. Rapoport’un “Dört Dalga Teorisi” ile 

tarihî dönemleri dalga şeklinde tanımlanmış ve belirlenen dönemler 

içerisinde terörizmi tetikleyen ideolojiye göre sıralama yapılmıştır. 

Rapoport’un Dört Dalga Teorisi’ne göre tarihsel dönemler aşağıdaki 

şekilde sınıflandırılmıştır (Rapoport, 2002): 

 1880-1920 arasında yaklaşık 40 yıl süren “Anarşist Dönem Te-

rörizmi (Birinci Dalga)”;  
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 1920-1960 arasında yine 40 yıla yakın süren “Sömürge Karşıtı 

Terörizm (İkinci Dalga)”;  

 1960-1990 yılları arasında 30 yıl süren “Yeni Sol Terörizmi 

(Üçüncü Dalga)”  

 1979’da başlayıp halen devam eden “Köktenci Terörizm 

(Dördüncü Dalga)” 

Çalışmada, bu dönemler dikkate alınarak sistem-terör ilişkisi or-

taya konmaya çalışılacaktır. 

1. Westphalia Barışı’ndan 19’uncu Yüzyıl Sonuna Kısa Bir Bakış 

Katolikler ve Protestanlar arasında sürmüş olan Otuz Yıl Savaşları, 

Avrupa din savaşlarının sonuncusu olmuştur. Dinin etkisinin azal-

ması, Papa’nın siyasî kimliğinin zayıflaması ve Avrupa güç merke-

zinin Fransa’ya kayması Otuz Yıl Savaşları sonrası imzalanan 

Westphalia Barış Anlaşmaları neticesinde yaşanmıştır. Bu sebeple, 

Westphalia Barış Anlaşmaları’nın diplomasiye ve uluslararası sis-

teme yeni bir düzen getirdiği kabul edilmektedir. Sadece dinî çatış-

maların savaşa dönüşmesi değil aynı zamanda Avrupalı güçlerin 

anlaşmazlıklar yaşaması Westphalia sistemi ile yeni bir düzenin 

kurulmasına neden olmuştur.  

Ne var ki Westphalia Barışı ile kurulan yeni düzen, Avrupa’nın 

savaşlarını bitirmemiştir. Savaşların yoğunluğu azalmış ancak din 

olgusunun ilk sıradan uzaklaştığı ama bu sefer siyasî ve ekonomik 

üstünlük kurmanın öne çıktığı hegemonya savaşları başlamıştır. 

Küçük güçler, güçlerini devamlı tutmak ve büyütmek için yeni iliş-

kiler tesis etmiştir. Büyük güçler ise üstünlük sağlamak ve doğru-

dan/dolaylı olarak yönetmek için düzen içerisinde küçük devletleri 

baskı ve tehdit altında tutmuşlar ve savaşmaya devam etmiştir. 

Bu dönem finansal açıdan güçlenen İngiltere ve gücünü toparla-

yan Fransa, Westphalia Barışı sonrası Avrupa’yı ve uluslararası 

sistemi şekillendiren ülkeler olmuşlardır. İngiltere özellikle Asya ve 

Amerika’da, Fransa ise Güney Asya ve Avrupa içerisinde ticaret 

kanallarını genişletmiştir. Ticarî rekabetin artması ve güç üstünlüğü 
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sağlamanın neticesi iki ülkeyi sömürgeler üzerinden karşı karşıya 

getirmiştir. Rekabetin hızlanması ve iki ülke arasında süren savaşla-

rın siyasî ve ekonomik etkileri Fransa içerisinde doğan toplumsal ve 

düşünsel hareketleri tetikleyerek 1789 yılında Fransız Devrimi’nin 

gerçekleşmesine neden olmuştur.  

Tüm halkın sınıflar hâlinde ayrıldığı Fransa’da, ekonomik ne-

denlerle toplumsal ayrışmanın siyasî yansımasının aydınlıkçı fikir-

lerle harmanlanması karışıklıklara neden olmuş, neticede olaylar 

Devrim’e evrilmiştir. Aşamalar hâlinde gerçekleşen Fransız Devrimi 

ile Fransa, “İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi”ni1 yayımla-

mıştır (Özdal ve Karaca, 2020). Zamanla Fransa’da kurulacak yeni 

hükûmetin ne olması gerektiği konusunda bir ayrışma yaşanmış; 

eski rejimi isteyenler ile tekrar yetki isteyen sınıflar problem yarat-

mıştır. Fransız Devrimi uluslararası toplumda yeni ve benzersiz bir 

sayfa açılırken devrim sonunda yaşanan dönem, terör kavramının 

yerleşmesine neden olmuştur. Nitekim terörizm kelimesinin tari-

hine baktığımız zaman, 1793 sonbaharından 1794 yazına kadar 

Fransa’da Jakobenlerin dayattığı “terör dönemi” mânâsında kulla-

nıldığını görürüz (Stanford, 2018). Keza, terör kavramı ilk kez Dicti-

onnaire de l’Académie Française’in 1789 yılında verdiği ekte tanım-

lamıştır.  

1793-1794 yılları arasında Fransa’da hüküm süren Rejimde baş-

langıçta devletin bir aracı olan rejim yeni kurulan devrimci 

hükûmetin gücünü, onu yıkıcı olarak kabul eden unsurlardan ko-

ruyarak pekiştirmek için tasarlanmıştı. İlk anlamda şiddet ve terö-

rizm pozitif olarak anlaşılmış, ülkede huzurun bozulması ile negatif 

bir çağrışıma bürünmüştür. Fransız devrimci lider Maximilian Ro-

bespierre “Terör adaletten başka bir şey değildir. Çabuk, şiddetli, 

esnek değildir; bu nedenle bir erdem kaynağıdır. Ülkemizin en acil 

ihtiyaçlarına uygulanan genel demokrasi ilkesinin bir sonucu oldu-

ğu için o kadar da özel bir ilke değildir” demiştir (Burgess, 2015). 

                                                      
1 Beyannamenin tam metni için bknz. Barış Özdal R. Kutay Karaca, “Diplomasi 
Tarihi-1”, ss. 350-352. 
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Fransız Devrimi sonrası iktidarı ele geçiren Jakobenlerin yürüt-

tüğü korku döneminde, Devrim mahkemelerinde karşı devrimciler 

giyotine yollanmış hatta kendi içlerinden itiraz edenler dahi ortadan 

kaldırılmıştır. Amaç ise bir toplumu ya da insanı yeniden şekillen-

dirirken eskiyi yok etmek, yeni bir düzen kurmaktır. Bu süreci 

Edmund Burke “teröristlerin devrimi” şeklinde tanımlamıştır 

(Kushner, 2003).  

Bunun yanı sıra Devrim’in eşitlik, özgürlük, kardeşlik fikirlerini 

yayma endişesi, Avrupa’nın diğer ülkeleri tarafından tedirgin edici 

olarak yorumlanmıştır. Bu durum, Fransa’ya karşı, 1815’e kadar 

sürecek, bir Avrupa savaşına yol açmıştır. Napolyon’un bozduğu 

Westphalia Düzeni, Fransa’ya karşı kurulan koalisyonlarla yeniden 

kurulmuş olsa da uluslararası sisteme eklenen milliyetçilik, libera-

lizm ve ulusların eşitliği kavramları Fransız Devrimi’nin uluslarara-

sı sistemde yarattığı kırılmaların temel sebebi olmuştur.  

Fransa’ya karşı gerçekleştirilen savaşlar sonucu 1815 Viyana 

Kongresi ile getirildiği iddia edilen “Avrupa Uyumu” ve “ortak 

düşmana karşı birlik olmak” anlayışı, düşman ortadan kalkınca 

ulusal menfaatlerin gerçekleştirilmesine dönüşmüştür. Keza Fran-

sız Devrimi’nin Avrupa’daki etkisi 1830 ve 1848 tarihli iki önemli 

devrimin yaşanmasını sağlamış, bu devrimler Avrupa’nın siyasal 

ve ekonomik dönüşümünü tetiklemiş, Alman ve İtalyan birliğinin 

kurulması ise küresel emperyalist yarışın daha da sertleşmesine 

neden olmuştur.  

Bunların yanında 1849 tarihinde “Komünist Manifesto”nun ya-

yımlanmasıyla ideoloji kavramı mücadelenin temel parçası hâline 

gelmiştir. Uluslararası sistem içerisinde ideolojik mücadele ön plana 

çıkmaya başlarken devrimlerle birlikte sanayileşme ve şehirleşme 

ile ortaya çıkan işçi kitlelerinin şikâyetleri 19. yüzyılda terörün kay-

nağını oluşturmuştur. Terör olayları işçi direnişi ve işçi hareketleri 

kapsamında değerlendirilmiş ve bu duruma terör adı verilmiştir.  

Bu dönemde imparatorluk kavramı milliyetçilik kavramının güç-

lenmesiyle sorgulanmaya başlanmış, monarşik yönetimlere karşı 
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tepkiler terörizm yoluyla gösterilmeye başlanmıştır. Nitekim 19. 

yüzyıl sonlarına doğru terörizm bazı zamanlarda nihilizmle2 bağ-

daştırılmıştır. Rus nihilistler düzeni yıkmanın tek yöntemi olarak 

siyasal terörü öne sunmuşlardır. Örneğin 1866 yılında Rus Çarı II. 

Aleksandr’a ateş eden anarşist Karakozov, eyleminde başarısız ol-

muş ve idam edilmiştir (Keleş ve Ünsal, 1982). 

19. Yüzyılın ortalarından itibaren bağımsızlık fikirleriyle ateşle-

nen halklar gerek büyük devletlerin desteğini almak adına o ülke 

kamuoylarını etkileme gerekse kendi halklarında özgürlük fikirleri-

ni oluşturma adına eylemlere girişmişlerdir. 

2. Anarşist Dönem Terörizmi (1880-1920) 

İlk dalganın 19. Yüzyıl’da başlamasının iki nedeni devrimlerle şekil-

lenen ideolojik öğreti ve teknolojinin gelişimidir (Rapoport, 2002). 

Burada Fransız devriminin ve Alman coğrafyasında doğan Komü-

nizm’in ideolojik etkisinin özellikle Rus coğrafyasında karşılık bul-

ması ve dönemin Rus yazarlarının monarşik yapıya karşı terörü 

destekleyecek bir doktrin ve strateji yaratmaları dikkat çekicidir. 

Diğer taraftan teknolojik gelişimin silah üretimine getirdiği ye-

nilikler hem uluslararası güçlerin sömürgeci yaklaşımlarını tetik-

lerken Alman Karl Heinzen ve Johan Most’un sistematik mücade-

lelerde kitle imha silahlarını kullanma düşüncesi ile terörizmin 

kavramsal teorisi de geliştirilmiştir. Her ikisi de bilimin ilerleyişiy-

le yeni icat edilen silahların halk kitlelerine terörist eylemlerde 

kullanma yetkisinin verilmesi gerektiğini savunmuş, düşmanların 

toplu bir şekilde toplandıkları kilise veya toplantı alanlarının 

bombalanarak imha edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Bu dü-

şünce 1896 yılında Chicago’daki Haymarket isyanında bir bomba-

nın 8 polisi öldürmesi ile Amerikan anarşisi tarihi içerisinde yer 

almıştır (Kushner, 2003). 

                                                      
2 TDK Nihilist’i her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, hiççilik, yokçu-
luk, her türlü siyasî düzeni inkâr eden; Nihilizm’i ise toplumun birey üzerinde 
hiçbir baskısını kabul etmeyen görüş olarak açıklamaktadır. 
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Halkların kendi kendini yönetmesi gerektiği ilkesi, Amerikan 

ve Fransız Devrimleri’nden uluslararası sisteme bir sorun olarak 

miras kalmıştır. Bir “halkı” neyin oluşturduğu sorusunun açık 

olması ilkesel, belirsiz, sonu gelmeyen çatışmalara yol açmıştır. 

Keza halkların kendi kendini yönetmesi gerektiği ilkesinin ulus 

devlet kavramıyla birleştirilmesi ya da ayrı tutulması farklı strate-

jileri beraberinde getirmiştir. Güçlü devletler rakip olabileceğine 

inandığı ya da istediğini yaptıramayacağını düşündüğü devletlere 

karşı bu kavramı bir baskı aracı olarak kullanmışlardır, hatta kul-

lanmaya devam etmektedirler.  

19. yüzyıl sonunda bu kavramın en çok kullanıldığı ülkelerin 

başında Osmanlı İmparatorluğu gelmekteydi. Osmanlı içerisin-

deki halklar eylemlerle büyük devletlerin dikkatini çekmeyi ve 

devleti zayıf düşürerek amaçlarına ulaşmayı denemişlerdir. Bu 

eylemlerin en dikkat çekeni Ermeniler tarafından yapılan girişim-

lerdir. İstanbul’da 1895 ve 1896 yıllarındaki eylemlerinden iste-

dikleri sonucu alamayan Ermeniler, Sofya’da 1904 yılında yapı-

lan Taşnak kongresinde eylemlerin yoğunlaştırılması kararı al-

mışlardır. Bu kararlara göre Padişaha suikast düzenlenecek, son-

rasında hükûmet merkezi, Galata Köprüsü, Tünel, Osmanlı Ban-

kası, yabancı büyükelçilikler ile diğer bazı özel ve resmî müesse-

seler havaya uçurulacaktı. Amaç İstanbul’u kan ve ateş içinde 

bırakarak bir kargaşa, korku yaratmaktı. Böylece bir ihtilal orta-

mı yaratılacak ardından Avrupa devletlerinin müdahalesi sağla-

nacaktı. Padişah şans eseri suikast girişiminden kurtulurken 26 

kişi hayatını kaybetti, 56 kişi ise hafif veya ağır şekilde yaralandı. 

Suikast girişiminde 80 kilo patlayıcı madde ihtiva eden bir bom-

ba kullanılmış, patlamanın olduğu yerde 70 cm. derinliğinde bir 

çukur açılmıştı (Engin, 2021). İşin ilginç yanı Avrupa’da 1914’te I. 

Dünya Savaşı’nın patlak vermesinin tetikleyicisi de bir suikast 

girişimidir. Saraybosna’da Arşidük Franz Ferdinand’ın öldürül-

mesi bir Sırp milliyetçi eliyle olmuştur. 
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3. 1920-1960 “Sömürge Karşıtı Terörizm (İkinci Dalga)” 

Bu suikast eylemi ile başlayan Birinci Dünya Savaşı, etnik-milliyetçi 

terör eylemlerinin hız kazandığı bir dönemin de başlangıcını oluş-

turmuştur. Savaş sonrasında çeşitli etnik yapıları bünyesinde barın-

dıran Avusturya-Macaristan, Osmanlı ve Rus İmparatorluklarının 

dağılması ile ortaya çıkan sistemik deprem, büyük ölçekli bir jeo-

politik boşluk meydana getirmiştir. Bu jeopolitik boşlukların orta-

ya çıkmasında en önemli etkenlerden bir tanesi, “halkların kendi 

kendini yönetme hakkı” kapsamında ortaya çıkan yeni ulus devlet-

lerin sınırları belirlenirken etnik, tarihî ve coğrafi unsurların göz 

önünde bulundurulmamasıdır.  

Rapoport’a göre de 1920’lerde sömürge karşıtlığı tarafından mo-

tive edilen ikinci dalga terör eylemleri, I. Dünya Savaşı’nı sona erdi-

ren Versay Anlaşması ile tetiklenmiştir. Nitekim Versay ve savaşı 

bitiren diğer anlaşmalar, dağılan imparatorlukların yasal mirasçıları-

nın hangi “ulus devletler” olacağını ve hangi topraklar üzerinde 

egemen olacaklarını açıkça belirlemeksizin ulusal self-determinasyon 

hakkını tanımıştır. Bu ilkenin uygulanması sebebi ile 1920 ve 1960 

arasındaki dönem İrlanda, İsrail, Kıbrıs, Yemen ve Cezayir gibi böl-

gelerde terörist eylemlerin ve örgütlerin ortaya çıkmasına doğrudan 

yol açmıştır (Rapoport, 2002). 

Bu örgütlerin en uzun süreli olanlarından biri İrlanda’nın bağım-

sızlığını sağlamak üzere eylemlerde bulunan örgüttür. 1912’de ku-

rulan “Ulster Gönüllüler Kuvveti (Ulster Volunteer Force)” örgütü, 

etnik milliyetçilik kapsamında kurulan ilk örgüttür (Akın, 2012). 

Daha sonra 1920’li yıllarda IRA’nın kurulması ile İrlanda’nın ba-

ğımsızlığına yönelik eylemler IRA tarafından gerçekleştirilmiştir. 

“Modern dünyanın en eski terör örgütlerinden biri” olarak nitelen-

dirilen IRA, uzun süre aktif şekilde faaliyette bulunan bir terör ör-

güt olarak da diğer örgütlerden ayrılmaktadır (Rapoport, 2002). 

Birinci Dünya Savaşı’nı sonrası yapılan anlaşmalar kaybedenler 

için çok ağır olmuş, bu ülkeler anlaşmaları haksız ve adaletsiz bul-

muşlardır. Bu durum 1919’u izleyen yılların dünya politikasını bü-
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yük ölçüde biçimlendirmiştir (Sander, 2008). Avrupa güçler denge-

sinde, 1930’lu yıllardan itibaren, yeni gelişmeler meydana gelmiş, 

statükocu devletler ile statükonun değişmesini isteyen devletler 

arasında meydana gelen çatışmalar İkinci Dünya Savaşı’na zemin 

hazırlamıştır (Uçarol, 2010). Savaş sırasında devlet dışı örgütler ta-

rafından uygulanan terör eylemlerinin ortadan kalktığı genel kabul 

görmekle birlikte bu dönemde Almanya, İtalya ve Rusya’da iktidar-

ların gerçekleştirdiği devlet terörü zirveye ulaşmıştır. Rusya’da Sta-

lin, Almanya’da Hitler, İtalya’da Mussolini halklarına geniş çapta 

devlet terörü uygulamıştır (Kushner, 2003). 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupalı devletler tarafından 

sömürülen ülkelerde ortaya çıkan milliyetçilik hareketleri, savaş 

sonrası oluşan yeni siyasal konjonktürde siyasal amaçlarına ulaşa-

bilmek için teröre başvurmuşlardır (Demir, 2020). Bu hareketler 

arasında Cezayir’de Fransız sömürüsüne karşı hareketleri yürüten 

FLN (Front de Libération Nationale-Ulusal Kurtuluş Cephesi), Ken-

ya’da İngilizlere karşı Mau Mau ve Filistin’de İngiltere’ye karşı Ya-

hudi Irgun Zvai Leumi ve Lehi örgütlerinin faaliyetleri bu döneme 

örnek verilmektedir (Akın, 2012). 

İkinci dalgada ortaya çıkan terör stratejileri, ilk dalgadakinden 

bazı alanlarda farklılaşmaktadır. Buna göre ikinci dalgada etkin bir 

faktör olan diasporaların sağladığı finansal kaynaklar, banka soy-

gunları taktiğinin daha az kullanılmasına yol açmıştır. Bu dalgada 

kullanılan yaygın stratejilerden bir tanesi, hükûmetlerin gözü ve 

kulağı olduğu kabul edilen polis teşkilatına karşı sistematik suikast-

lardır. Polisin terör örgütleri karşısında uyguladığı zulüm ve terör 

örgütlerinin polise karşı uyguladığı karşı-zulüm stratejik şekilde 

planlandığında, polise yönelik saldırılar terör örgütlerinin kendile-

rinden daha güçlü ve donanımlı bir kurum karşısında “başka bir 

alternatifleri olmayan mağdur unsurlar” olarak görülmelerine yol 

açmıştır (Rapoport, 2006). 

Sömürge karşıtı dönemdeki terör dalgasını ilk dalgadan ayıran 

önemli bir detay da bu dönemdeki terör faaliyetlerinin ve örgütlerin 
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“tanımlanmasına yönelik” sorunsaldır. İkinci dalgada terörist grup-

lar, kendilerini devlet terörüne karşı savaşan “özgürlük savaşçıları” 

olarak tanımlamışlardır. Terörist örgütlerin bu kullanımına karşılık 

olarak ülke yönetimleri de şiddeti kullanan tüm ayaklanmaları “te-

rör” olarak nitelemeye başlamıştır (Rapoport, 2002). 

4. 1960-1990 “Yeni Sol Terörizmi (Üçüncü Dalga)” 

1960’lı yıllara kadar devam eden sömürge karşıtı hareketler, ulusla-

rarası sistemde Üçüncü Dünya Ülkeleri’nin daha etkin bir aktör 

olarak ortaya çıkmaya başlamaları ile birlikte terörizme yönelik bir 

tanımlama sorununu da ortaya çıkarmıştır. Bağlantısızlar Hareke-

ti’nin söylemleri ile Vietnam Savaşı’nın ortaya çıkardığı atmosfer, 

Üçüncü Dalga terörizmi için gerekli olan psikolojik zemini hazırla-

yan temel etmen olmuştur. Savaş sırasında modern teknolojik silah-

larla donanmış Amerikan ordusuna karşı Vietkong birlikleri tara-

fından uygulanan terör, Batı medeniyetinin de kırılgan olduğuna 

yönelik umutları beslemiştir. Savaş ayrıca, Batı’daki genç nüfus ara-

sında mevcut sistemin değerine ilişkin önemli bir sorgulamaya ve 

kararsızlığa yol açmıştır (Rapoport, 2002). 

Bu dönemde esasen hangi eylemlerin ulusal bağımsızlık müca-

delesi hangi eylemlerin terörist eylem olarak tanımlanacağı sorun-

salı, self-determinasyonu bir hak değil ilke olarak benimseyen BM 

tarafından da ele alınmıştır. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ha-

zırlanan ve 1976’da yürürlüğe giren “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 

Haklar Sözleşmesi” ile “Medeni ve Siyasî Haklar Sözleşmesi” self-

determinasyon hakkının evrensel bir nitelik kazanmasını sağlamış-

tır (Çınar, 2017). BM, Soğuk Savaş süresince terörizm konusunda 

temel faaliyetlerini, Üçüncü Dünya Ülkeleri, Sovyet Bloku ve Çin’in 

ortak hareket etmesi nedeniyle ağırlıklı olarak terörizmin kullanıla-

rak sömürge yönetimlerine ve kapitalist ülkelere karşı sürdürülen 

ulusal özgürlük hareketlerini diğer terörist eylemlerden ayırmaya 

çalışmıştır. Diğer bir ifadeyle özgürlük hareketlerini terörizm tanı-

mının dışında tutmaya odaklanmıştır (Kaşıkçı, 2016). 
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Çınar (2017), ayrılıkçı grupların tanımlanmasına yönelik muğlak-

lığın temel sebebinin ulus devletlerin, uluslararası sistemle kurduğu 

ilişki şeklinde olduğuna kanaat getirirken, bu durumu  “uluslarara-

sı sistemle iyi ilişkisi olan bir ulus devlet, içerisinde bulunan ayrılık-

çı grubu terörist olarak yansıtabilirken, uluslararası sistemden dış-

lanmış bir ülke içerisinde meydana gelen bir ayaklanma ise self de-

terminasyon talebi olarak, uluslararası hukukta ele alınabilmekte-

dir” şeklinde ifade etmektedir.  

Bu dönemde gelişmiş Batılı ülkelerde ortaya çıkan American 

Weather Underground, West German RAF, Italian Red Brigades, 

Japanese Red Army, and the French Action Directe gibi gruplar 

kendilerini, Üçüncü Dünya’da Batı karşıtlığını savunan kitlelerin 

öncü birlikleri olarak görmüşlerdir. Sovyetler Birliği tarafından ço-

ğunlukla desteklenen üçüncü dönem terör eylemleri ETA, ASALA, 

FNLC ve IRA’da görüldüğü üzere milliyetçilik ile radikalizmi bir-

leştirmişlerdir (Rapoport, 2002). 

1960’lı yıllarda terörizm tüm dünyada ortaya çıkmış, Latin Ame-

rika’da Tupamorolar banka soygunları ve adam kaçırmalar ile Uru-

guay hükûmetini devirmiştir. Arjantin’de Montenoros ve EPA terör 

örgütleri yabancı ekonomik varlıklara karşı terör kampanyaları dü-

zenlemiştir (Kuschner, 2003). Diğer yandan 1960’lı yıllar “devlet 

destekli terör”ün teorik zemin kazandığı bir dönemi oluşturmakta-

dır. ABD Başkanı John F. Kennedy “Kontrgerilla” doktrinini oluş-

turmuştur. Bu doktrinin temel amacı Üçüncü Dünya Ülkeleri’nde 

sömürgeciliğe karşı yürütülen gerilla savaşlarının sonlandırılması-

dır. Diğer bir ifadeyle terör, devlet destekli olarak yasal bir zemine 

oturtulmuş ve ilk kez Vietnam Savaşı’nda uygulanmıştır (Arıkoğlu 

Ündücü, 2011). 

1975’te Vietnam Savaşı sona erdikten sonra, Filistin Kurtuluş 

Örgütü (FKÖ) destansı bir model hâline gelmiştir. FKÖ’nün ey-

lemlerinin temel dayanağı üç şarttan kaynaklanmıştır: Baş düşma-

nı İsrail’in Batı’nın ayrılmaz bir parçası olması, güçlü Sovyet des-

teği, farklı ülkeden gelen katılımcıların Lübnan’da eğitilebilmesi 
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imkânı. FKÖ eylemlerini güçlendiren bu etmenler aynı zamanda 

bu dönemde, “uluslararası terörizm” ifadesinin yeniden kullanıl-

maya başlanmasına da işaret etmektedir. Bu dönemde terörist ör-

gütler kendi faaliyet gösterdikleri toprakların dışındaki ülkelerde 

saldırılar düzenlemek veya eğitim kampları kurmak yolu ile ulus-

lararası bağlantılarını kuvvetlendirmişlerdir. Örneğin FKÖ, Batı 

Şeria’dan daha fazla Avrupa ülkelerinde saldırılar düzenlemiştir. 

Bu dönemde ülke dışı terör faaliyetlerinin bazıları 1972 Münih 

Olimpiyatları katliamı, 1975’te OPEC bakanlarının kaçırılması ile 

Uganda (1975) ve Somali’deki (1977) eylemler gösterilebilir. Libya, 

Irak ve Suriye dış politika aracı olarak kullanmak üzere ülkelerin-

de farklı ülkelerin terör örgütü üyelerinin barınmasına izin ver-

mişlerdir (Rapoport, 2002). 

Bu dalga boyunca uçak kaçırma, büyükelçiliklere saldırı, çocuk 

kaçırma ve rehin alma en göze çarpan eylemlerdi. Üçüncü dalga, 

1980’lerle birlikte etkisini kaybetmeye başlamıştır. Bu dalganın en 

önemli özelliği ise terörle mücadelede uluslararası işbirliği giderek 

daha etkili hâle gelmiştir. Aynı dönemde “dinî dalga” yükselmeye 

başlamıştır (Rapoport, 2002). 

5. 1979’da başlayıp halen devam eden  

“Köktenci Terörizm (Dördüncü Dalga)” 

Soğuk Savaş içerisinde her iki blokta yapısal değişiklikler yaşanmış-

tır. Dönemin iki süper gücünü, Ekim 1962’de karşı karşıya getiren 

ve bir anda dünyayı nükleer savaş tehdidi altında bırakan Küba 

Buhranı, hem Soğuk Savaş’ın zirvesi hem de yumuşama (detente) 

döneminin temelini oluşturmuştur. Herhangi bir bunalım sırasında 

iki blok lideri arasında doğrudan bir haberleşme için “Kırmızı Tele-

fon” hattı kurulmuştur. ABD-Türkiye, ABD-Fransa, Sovyet-Çin 

ihtilafları ve benzer etkenler blokların içerisinde de değişime yol 

açmış ve altmışlı yılların ortasından itibaren dünya “yumuşama 

dönemine” girmiştir. Bu süreçte iki kutup ülkeleri arasında ilişkiler 

daha açık kurulabilir hâle gelmiştir. 
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Yumuşama döneminin en önemli ayrıntısı her iki grup liderinin 

silahlanma adına başlattıkları görüşme trafiğinin sonuç vermesi 

olmuştur. “Stratejik Silahların Sınırlandırılması (SALT)” görüşmele-

ri başlamıştır. “Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi Antlaş-

ması (NPT)” 1970 yılında, “Biyolojik Silahlar Sözleşmesi (BSS)” 1975 

yılında yürürlüğe girmiştir.  

Bunlarla birlikte, 1972 yılı sonlarında toplanan Avrupa Güvenlik 

ve İşbirliği Konferansı Helsinki Nihai Senedi’nin oluşturulmasının 

önünü açmıştır. Senet kabul edildiğinde üç temel başlıktan biri “gü-

venlik” olmuştur. Güvenlik kavramı içerisinde kabul edilen insan 

hakları ve temel özgürlüklere saygı, halkların eşitliği ve kendi ka-

derlerini tayin hakkı önemli insani kavramlardandır. Bu kavramlar 

halklarda daha fazla bağımsızlık fikirlerini tetiklerken, bu amaç için 

yürütülen eylemler terörizm kavramı içerisinde tanımlanabilmiştir. 

Soğuk Savaş içerisinde en önemli milat ise iki büyük olayın ya-

şandığı 1979 yılı olmuştur. Bunlardan ilki ABD destekli İran yöne-

timinin devrilmesi ve yerine İran İslam Cumhuriyeti’nin kurulma-

sıdır. İkincisi ise SSCB’nin Afganistan’ı işgal etmesidir. Bu iki olay 

yumuşama döneminin yerini tekrar silahlanmaya bırakmasına ne-

den olmuş, birçok akademisyen bu dönemi “yeni” veya “ikinci” 

Soğuk Savaş olarak nitelendirmiştir (Özdal ve Karaca, 2021). 

İran’daki rejim değişikliği sonrası gerçekleşen büyükelçilik bas-

kını sonrası ABD’nin sıklıkla gündemde tuttuğu ve kısa sürede Batı 

kamuoyları tarafından özümsenen konu İran’ın teröre destek veren 

ülkelerin başında geldiği olmuştur. Batı, İran rejimini terör örgütle-

rine askerî ve mali yardım sağlamakla suçlamaktadır. Bu iddiaları 

destekleyecek kanıtların varlığının yanında ABD’nin Afganistan ve 

Irak işgalleriyle içerisine düştüğü her açmazdan İran’ı suçlayarak 

çıkmaya çabaladığı da ayrı bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sovyet işgali ise yalnızca Afganistan’da değişimlere değil bugü-

ne kadar uzanan büyük tahribatlara yol açmıştır. Afganistan’ın tari-

hine bakıldığında ülkeyi oluşturan halkların yabancı işgalciye karşı 

beraberlik içerisinde bir dayanışma oluşturdukları ancak işgalci, 
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ülkeden çıkınca kendi etnisite ve mezheplerini baskın kılmak için 

mücadeleye tutuştukları görülecektir. Diğer bilinen gerçek ise bu 

grupların işgalcinin karşısındaki ülkelerden sürekli karşılıksız des-

tek almasıdır. Nitekim on yıllık Sovyet işgali döneminde dünya 

genelinde hiç görülmemiş bir şekilde Afganistan mücahitleri des-

teklenmiş ve Sovyetler ağır kayıplar vermiştir. Bu kayıpların yanın-

da harcanan büyük bütçeler Sovyetler Birliği’nin çözülmesinde et-

ken olmuştur. Sovyetlerin geri çekilmesiyle bilinen gerçekleşmiş ve 

gruplar, 1990’lı yıllardan itibaren, ülke yönetiminde söz sahibi ola-

bilmek adına çatışmaya başlamıştır. Afganistan’daki gruplar içeri-

sinden aşırı köktenci Taliban güçlenerek ülkenin büyük bölümüne 

egemen olmuştur. 

Tüm bu bilinenlerin yanında Afganistan’da yalnızca savaşmayı 

öğrenen kitleler, Sovyetlerin dağılmasıyla “Cihat” kavramını yanlış 

bir yorumlamayla temel alan köktenci yapılar için eleman kaynağı 

hâline gelmiştir. Taliban yönetimi sırasında ülkeye yerleşen El-

Kaide adlı terör örgütünün 11 Eylül saldırısı, maalesef “İslamî Te-

rör” kavramını literatüre sokmuştur. Bu süreç, Afganistan’da çatış-

ma ortamını sürekli hâle getirmiş, iktidar mücadelesi farklı bir bo-

yut kazanmıştır. Taliban yönetimi İslam’ı temel alan ama uygula-

mada kendisine ait olan ideolojiyi, ülkeye bir yaşam felsefesi olarak 

dayatmıştır. Afganistan, 11 Eylül 2001 terör saldırısı sonrası El-

Kaide ve Usame Bin Ladin’in korumalığını yapıp, bu örgütle eş tu-

tulunca ABD’nin ülkeye girmesinin yolu açılmıştır. Yani yeniden 

başa dönülmüştür.  

Bu gelişmelerin kökeninde Sovyetlerin bu topraklarda bıraktıkla-

rı siyasi, ekonomik ve askerî sorunların yattığı söylenebilir. Ancak 

Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan yapının da bu gelişmeleri destek-

ler şekilde ortaya çıktığı gerçeğini bir kenara atamayız. Keza ABD, 

Soğuk Savaş sonrası kendisi adına tek kutuplu bir dünyanın ortaya 

çıktığını düşünmüştür. Kapital-liberal sistem Komünizme galip 

gelmiştir ve artık karşısında rakip kalmamıştır. Yeltsin Rusya’sı ve 

Deng Çin’i kapitalist ekonomiye dönmüşler ve ABD sistemi içeri-



Uluslararası Sistemde Değişim ve Terörizm: Kavramsal Belirsizlik  39 

 

sinde yerlerini almışlardır. Ancak burada iki önemli sorun karşıları-

na çıkmıştır. Bunlardan ilki, kendi sistemlerinin doğru olduğunu 

diğer halklara anlatabilecekleri bir karşı ideolojinin eksikliğidir. 

Nitekim bir “öteki ve düşman” lazımdır. İkincisi ise Komünist ya-

yılmacılığa karşı kurulan ve liderliğini yaptıkları NATO’nun görev 

tanımlarının işlevsiz hâle gelmesidir.  

Komünist ideolojinin yeri bir şekilde önce belli ülkeleri uluslara-

rası terörizmi desteklemekle suçlayarak ve uluslararası terörizmin 

özgürlükleri yok ettiğine vurgu yaparak doldurulmak istenmiş, 

ancak bu yeterli olmamıştır. 1980’lerin ortalarından itibaren Batı 

kamuoyunda pompalanan İslam korkusu ABD’deki 11 Eylül terör 

saldırılarıyla doruk noktasına ulaşmış ve İslamiyet terörle özdeşleş-

tirilmiştir. İslamofobi küresel bir eğilim ve 21. yüzyılın ideolojisi 

hâline gelmiştir. Bu ideolojik şekillenmede Batı’da artan aşırı sağ 

eğilimlerle birlikte bu kesimden oy kapmak isteyen merkez politi-

kacılar öne çıkmıştır. 

Araştırmalar göstermektedir ki dinî doktrinlere dayanan terör 

yapılanmaları terör örgütünün amaçlarına hizmet edecek şekilde 

yorumlanmaktadır. Örneğin DEAŞ’ın sözde “İslam Devleti” şek-

linde tanımlanması, din ve terörizm arasında bir ilişkisi olduğu 

algısını kolaylaştırmaktadır. Burada örgütün bir terör yapılanması 

olduğu gerçeğindense İslam’ın temsilcisi olduğu algısı güç ka-

zanmaktadır.  

Bu süreçte diğer dinlere ait cemaatlerin ürettikleri terörün hep 

göz ardı edildiği de ayrı bir gerçekliktir. Sihler Pencap’ta dinî bir 

devlet arayışına girdiler. Yahudi teröristler Kudüs’te İslam’ın en 

kutsal türbesi Mescid-i Aksa’yı havaya uçurmaya çalıştılar ve Filis-

tinli belediye başkanlarına karşı bir suikast kampanyası başlattılar. 

Bir dinî yerleşimci Hz. İbrahim’in mezarında ibadet eden yirmi do-

kuz kişiyi öldürdü (Hebron, 1994) ve köktendinci bir İsrailli, İsrail 

Başbakanı İzak Rabin’e (1995) suikast yaptı. Aynı yıl Budist, Hristi-

yan ve Hindu dinlerinin karışımı bir dinî grup Tokyo’da gaz ile 12 

kişiyi öldürdü, 3000 kişiyi yaraladı. Bu saldırı, örgütlerin kimyasal 
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ve biyolojik silahları elde etmede de başarılı olduklarının gösterge-

siydi (Rapoport, 2002) 

Hangi dine mensup olduğunu ayırmadan tüm bu terörist grup-

ların, ilahi emirleri yanlış yorumladığı ya da gerçeği neredeyse yok 

eden aşırı bir aldanma içinde oldukları görülmektedir. Bu örgütler, 

kendileri adına yorumladıkları dinî olgu ve olayların çarpık versi-

yonlarıyla bireyleri veya toplulukları mahkûm etmektedirler (Gunn 

ve Demirden, 2019). 

Bu dönem içerisinde NATO’nun geleceği de sorgulanmaya baş-

lanmıştır. NATO, Soğuk Savaş sonrasının ikinci konseptinde (1999) 

çok daha geniş bir güvenlik yaklaşımı kullanmıştır. Bu yaklaşımla 

savunma kavramının yanında siyasî, ekonomik ve çevresel faktörle-

rin önemini kabul eden bir tanım ortaya çıkmıştır. Konsept, Soğuk 

Savaş sonrası ortaya çıkan terörizm, etnik çatışmalar, insan hakları 

ihlalleri, siyasî istikrarsızlık, ekonomik kırılganlıklar ve nükleer, 

biyolojik, kimyasal silahların yayılması dâhil olmak üzere yeni risk-

leri belirlemiştir (Aksu Ereker, 2019). Ancak 11 Eylül 2001’de 

ABD’ye yönelik terörist saldırılar bu konseptte büyük değişim ihti-

yacı ortaya çıkarmıştır. 2006 Prag Zirvesinde “Kapsamlı Politik Kı-

lavuz” kabul edilmiştir. Bu belge ile gelecek 10 yılda gerekli görülen 

imkân, kabiliyet, planlama ve istihbarat konularındaki öncelikler 

belirlenmiş ve en önemlisi NATO’nun rolü ilk kez küresel ölçekte 

tanımlanmıştır. NATO 2010 Lizbon Zirvesinde, Avrupa-Atlantik 

bölgesinin güvenliği için dünyanın geri kalan kısımlarında barışa 

katkı vermek zorunda olduğunu ilan ederek Avrupa-Atlantik’e 

odaklı bir ittifak olmaktan çıkmıştır. Kabul edilen konsept bir önce-

kine ek olarak siber güvenliği de kapsamıştır (Aksu Ereker, 2019). 

Yani NATO, Batı’nın terör algısı üzerinden görev tanımını doktrine 

etmiştir. 

Bu süreç içerisinde “ulus devlet” tartışmaları diğer dönemkilerle 

benzer şekilde halkların kendi kendini yönetmesi gerektiği ilkesi ile 

çakışmıştır. İşin ilginç yanı Batı kendi içerisindeki halkların kendi 

kendini yönetmesine sıcak yaklaşmaz iken diğer ülkelerdeki olu-
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şumlara destek olmaktan çekinmemiştir. Örneklemek gerekir ise 

İspanya’daki Katalanların bağımsızlık istekleri Fransız Katalonyası 

da düşünülerek baskılanırken, Türkiye’deki Kürt ayrılıkçılar “halk-

ların kendi kendini yönetmesi” gerekçesiyle desteklenmektedir. 

Diğer taraftan aynı ilke, 1974 yılından beri ayrı ve çatışmasız yaşa-

yan Türk ve Rum halklarının Kıbrıs’ta iki devletli bir yapı kurması 

için geçerli olmamaktadır. 

Terörizmin sebepleri ve kapsamına bakıldığında mevcut terö-

rizm tanımlarından birçoğunun ortak unsurlarının, şiddet ya da 

şiddet tehdidi, savaşta olmayan topluluk, ideoloji ve toplum içinde 

gizli bir şekilde örgütlenen grup ya da kişilerden oluşan failler ol-

duğu görülmektedir (Gunn ve Demirden, 2019). Bu ortak unsurlara 

rağmen ortak bir tanım yapılamamaktadır. Ortak bir tanımın bu-

lunmaması özellikle Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemi daha 

karmaşık hâle getirmiştir.  

Sonuç  

Sosyal bilimlerde kullanılan birçok kavram gibi “terör” ve “terö-

rizm” kavramları da tarih boyunca bölgesel ve küresel değişimlere 

paralel olarak önemli değişimler geçirmiştir. Bu değişim Rapo-

port’un teorisinde olduğu gibi kimi zaman dönemsel gelişmelere 

bağlı olarak olgusal kimi zaman da NATO’nun yeni güvenlik kon-

septinde olduğu üzere kuramsal boyutlarda gerçekleşmiştir. Bu ça-

lışmada belirli bir sistem dâhilinde incelenen gelişmeler göz önünde 

bulundurulduğunda değişmeyen en önemli şey; terörün daima küre-

sel sistemde yapısal değişime yol açan kriz dönemlerinde güçlendiği ve 

yayıldığı gerçeğidir. 

Bu gerçeğin tarihe en kalıcı şekilde kaydedildiği dönemlerden 

bir tanesi, küresel sistemde yirmi yıl ara ile iki dünya savaşının ya-

şandığı, güç dengesinin radikal biçimde değiştiği ve yükselmekte 

olan güçlerin yeni kurulan düzende daha fazla pay sahibi olmaya 

çalıştığı 20. yüzyılın ilk yarısına kadar olan dönemdir. Birinci Dün-

ya Savaşı’nı bitiren anlaşmaların ortaya çıkardığı haksız ve adaletsiz 
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düzen, etnik milliyetçi terörü doğurmuş ve kurulmaya çalışılan 

dünya düzeni artan şiddet eğilimi sonrasında yeni bir savaşın orta-

ya çıkmasına sebep olmuştur.  

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan iki dünya düzeninin 

kutuplaştırıcı ideolojisi, bu ideolojiye karşı çıkan ve kendilerini Bağ-

lantısızlar olarak tanımlayan üçüncü bir bloğun ortaya çıkmasına 

yol açmıştır. Bağlantısızlar Hareketi dönemin sistemsel yapısı içeri-

sinde önemli bir kırılma yaratmış ve bu kırılma dönemi, sömürge 

ülkelerinin bağımsızlıklarına kavuşmak için yaygın şekilde benim-

sedikleri bir terör dönemine yol açmıştır. 

Benzer şekilde küresel sistemde terörün en yoğun yaşandığı dö-

nemlerin başında gelen 1960’lı yıllar, Vietnam Savaşı ile ortaya çıkan 

sistemsel krizin en yoğun yaşandığı yıllar olmuştur. Vietnam Savaşı 

sırasında düzenli ordulara karşı para-militer unsurların kazandığı 

başarı yalnızca terör kavramını değil, Batı ve Avrupa medeniyetinin 

üstünlük söylemini de tartışılır hâle getirmeye başlamış, üçüncü 

dünya ülkelerindeki terör eylemlerine gelişmiş ülke halklarının des-

tek vermesi, uluslararası terörizmi doğuran şartları yaratmıştır. 

1960’lı yılları takip eden dönemde en kritik sistemsel sarsıntılara 

yol açan 1979 İran Devrimi ve SSCB’nin Afganistan işgalinin ortaya 

çıkardığı istikrarsızlık, küresel sistemde köktenci örgütlerin etkili 

birer aktör olarak ortaya çıkmasına ve bu örgütlerin beşerî kaynak-

larının yerel unsurlar haricinde dünya çapından katılımcılarla kuv-

vetlenmesine yol açmıştır. Dahası, 1970’li yıllarda uluslararası sis-

temde hissedilmeye başlanan değişim dalgaları, Soğuk Savaş’ın 

sona ermesi, Asya ülkelerinin ekonomik ve siyasî olarak yükselişe 

geçmesi ve 11 Eylül saldırıları ile hızlanmaya devam etmiştir. 

Bu değişim dalgasının en yoğun şekilde yaşandığı 21. yüzyılın 

ilk çeyreği, terörün yalnızca radikal ve köktenci bir niteliğe dönüş-

mesine değil aynı zamanda teröre yönelik kuramsal/kavramsal 

tartışmaların en hararetli şekilde yaşandığı tarihsel bir dönem ol-

muştur. Nitekim içinde bulunduğumuz bu dönem terör, yalnızca 

belirli siyasî amaçlara ulaşmaya çalışan devlet dışı aktörlerin kul-
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landığı bir olgu olmaktan çıkmış, Asya’nın yükselişine karşı ABD ve 

AB’nin Batı medeniyetinin üstünlüğünü korumak adına kullandığı 

“meşrulaştırıcı bir söylem”e dönüşmüştür. Bu kapsamda komü-

nizmin ortadan kalkması ile yeni bir “öteki” icat etme zorunluluğu 

hisseden Batı medeniyeti, ciddi bir kimlik krizine girmekten ancak 

“İslam” ve “terör” kavramlarını birleştirerek çıkmaya çalışmaktadır. 

NATO’nun varlığını ve eylemlerini meşrulaştırıcı bir doktrin hâline 

getiren yeni güvenlik konsepti de küresel barışı tehdit eden ulusla-

rarası terörizme değil mevcut Avrupa-merkezli dünya düzenini 

tehdit eden değişimlere karşı geliştirilen bir çaba olarak değerlendi-

rilmelidir.  
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Giriş 

PKK kuruluş evresi de dikkate alındığında, 50 yıla yakın bir geçmişi 

olan bir terör örgütüdür. Bu terör yapılanmasının temel hedefi, ba-

ğımsız bir Kürt devleti kurmaktır. Bağımsız “Kürdistan” idealiyle 

kurulduğunu iddia eden bu yapı, kendisine ilk hedef olarak Kürtle-

ri seçmiştir. Kurulduğundan beri öncelikle sivil hedeflere saldıran 

bu terör örgütü, çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep 

olmuştur. PKK, 1984’ten itibaren güvenlik güçlerini hedef almaya 

başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, terörle kararlı bir 

şekilde mücadele etmesi neticesinde yıllar içerisinde önemli kayıp-

lar veren terör örgütü, bu süreçte asker, polis, korucu, öğretmen ve 

mühendis gibi çok sayıda devlet görevlisini şehit etmiştir. Can ka-

yıplarının yanı sıra ekonomik kaynakların da heba olmasına sebep 

olan PKK, Türkiye’nin dış politika alanında da sorunlar yaşatmıştır. 

PKK, varlığını ve terör faaliyetlerini devam ettirebilmek için ihtiyaç 

duyduğu dış desteği alabilmek için, Türkiye üzerinde planları olan 

devletlerin vekâlet savaşı aracı hâline gelmiştir.  

PKK terör örgütü, faaliyetlerini yürütebilmek için öncelikle ele-

man temin faaliyetlerine yönelmiş; eleman temini için de propa-

ganda faaliyetlerine hız vermiştir. Terör örgütü PKK, ilk yıllarında 

silahlı propaganda kapsamında, özellikle Kürt vatandaşlara yönelik 

saldırılar gerçekleştirmiş ve halka yönelik korku ve sindirme politi-
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kası izlemiştir. Bu şekilde taban genişletmeye çalışan PKK, terör 

faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu silah, mühimmat ve temel yaşam 

malzemelerini, ilk yıllarda kendisine müzahir unsurlar eliyle temin 

ederken, 1990’lardan itibaren ortaya çıkan otorite boşluğu nedeniyle 

Irak’ın kuzeyinden sağlamıştır. Ayrıca topladığı bağışlar, “vergilen-

dirme” adıyla kestiği haraçlar, kaçakçılık faaliyeti ve dış yardımlar 

eliyle finansman ihtiyacını karşılaşmıştır. Propaganda faaliyetlerini 

ise, özellikle Avrupa ülkelerinde kurduğu basın yayın organları 

eliyle yürütmüştür. 

PKK, kurulduğu ilk yıllarda çoğunlukla sivil hedeflere saldırır-

ken, 1984’ten itibaren askerî hedeflere de saldırmaya başlamıştır. 

Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi neticesinde hedeflerine ula-

şamayan PKK, 1990’lı yıllarda Irak kuzeyinde ortaya çıkan istikrar-

sız ortamı fırsata çevirmiştir. Irak kuzeyinde Türkiye sınırına yakın 

bölgelerde çok sayıda barınma alanı oluşturan PKK, buralardan 

sınır hattındaki güvenlik güçlerine saldırılar gerçekleştirmiş ve iç 

kesimlere silahlı unsur sevk etme fırsatı yakalamıştır. Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nin hem Irak kuzeyinde hem de yurt içinde gerçekleştir-

diği kapsamlı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK, 

teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın 1999’da yakalanması sonrasında 

silahlı faaliyetlerine ara vermiş ve yurt içindeki silahlı unsurlarını 

Irak kuzeyine çekmiştir. Ancak ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgal 

etmesiyle birlikte, yeni bir fırsat yakalayan PKK, 2004’ten itibaren 

silahlı eylemlerine tekrar başlama kararı almıştır. 

PKK, aldığı bu karar sonrasında, çok sayıda terör eylemi gerçek-

leştirmiştir. Karakol baskını, el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırı, ha-

reket halindeki askerî birliklere pusu gibi eylemlerinin yanı sıra 

özellikle büyükşehirlerde TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinle-

ri/Teyrebazen Azadiye Kürdistan) adlı şehir eylemcileri grubu vası-

tasıyla, çok sayıda sivil can kayıplarının yaşandığı bombalı saldırı 

gerçekleştirmiştir. Kamuoyunda “Çözüm Süreci” olarak bilinen ve 

2013’te başlayan dönemde eylemsizlik kararı alan PKK, hem kendi-

sine müzahir siyasî parti yetkilileri, hem de üst düzey teröristler 
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üzerinden “barış söylemi” temelinde açıklamalar yapmış ve kamu-

oyu oluşturmaya çalışmıştır. Bu dönemde ortaya çıkan yumuşak 

havanın etkisiyle, güvenlik güçlerinin de operasyonlarına ara ve-

rilmiş, ancak bu durum çok ciddi güvenlik zafiyetlerine yol açmış-

tır. Siyasî konjonktürü ve ortaya çıkan güvenlik açığını tekrar fırsata 

çeviren terör örgütü, kırsaldan kent merkezlerine doğru silah, mü-

himmat ve terörist unsur sevk etmeye başlamıştır. PKK, kendisine 

müzahir partinin yönetimindeki belediyelerin imkânlarını da kulla-

narak, yıllardır hayalini kurduğu “Devrimci Halk Savaşı”nın hazır-

lıklarını yapmıştır. PKK, Suriye’de ortaya çıkan otorite boşluğu ne-

ticesinde, bu ülkedeki uzantısı PYD/YPG’nin, kendilerince “Rojava 

Devrimi” diye adlandırdıkları kent merkezlerinde edindiği tecrübe-

yi, Türkiye’de de uygulamak istemiş ve yıllardır kırsal kesimde 

sürdürdüğü silahlı faaliyetlerini, kent merkezlerine taşımak istemiş-

tir. 

PKK terör örgütü, kent merkezlerini hedef alan terör faaliyetleri-

nin ilk fitilini 24 Temmuz 2015’te, iki polis memurunun evlerinde 

şehit edilmesiyle ateşlemiştir. Bu tarihten sonra “Çözüm Süreci” 

sona ermiş ve terör örgütüne yönelik kapsamlı operasyonlar başla-

mıştır. Bununla birlikte PKK, şehir merkezlerine kaydırdığı terörist 

unsurlar ile buralardaki milis unsurlarıyla birlikte, belediyelerin de 

imkânlarını kullanarak “hendek terörü”nü başlatmıştır. İl ve ilçe 

merkezlerinde hendekler kazarak kendince kurtarılmış bölgeler 

oluşturmayı ve devlet otoritesini yok etmeyi amaçlayan terör örgü-

tü, uzun süren sokak çatışmalarının neticesinde bu amacına ulaşa-

mamıştır. Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak, Mardin’in merkezinde ve 

bazı ilçelerinde yaşanan bu çatışmaların neticesinde 7.000’in üze-

rinde terörist öldürülürken, 700’ün üzerinde asker ve polis şehit 

olmuştur. 

Şehir merkezlerinde kontrol sağlandıktan sonra, yaşanan yıkımı 

telafi edici imar faaliyetlerine hız verilmiştir. Ayrıca hem yurt içinde 

hem de Irak kuzeyi ve Suriye kuzeyinde çok sayıda askerî harekât 

gerçekleştirilmiş ve aralarında üst düzey örgüt mensuplarının da 
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bulunduğu 20.000’in üzerinde terörist öldürülmüştür. PKK terör 

örgütü, verdiği kayıplar neticesinde bitme noktasına gelmiş ve fark-

lı arayışlara yönelmiştir. PKK, Irak kuzeyindeki Türkiye sınırına 

yakın barınma alanlarının tamamında kontrolü kaybederken, Kan-

dil ve Sincar dağlarındaki varlığına devam etmektedir. Ayrıca, Türk 

Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operas-

yonlar neticesinde, kontrolü altında tuttuğu ilçelerin bir kısmının 

kontrolünü kaybetmiştir. Ancak PKK, Suriye’deki faaliyetlerine, 

ABD’nin kendisine sağladığı imkânlarla devam etmektedir. ABD 

tarafından binlerce tır dolusu silah ve mühimmat temin eden PKK, 

hâlihazırda Suriye’nin yaklaşık üçte birini elinde tutmaktadır. 

PKK terör örgütü hakkında kapsamlı bilgi vermeyi amaçlayan 

bu çalışmamızda, örgütün gelişim süreci, ideolojisi, finans kaynak-

ları, eleman temini, silah ve malzeme temini, yurt içi ve yurt dışı 

yapılanması, eylem türleri ve sebep olduğu maliyetler ile güvenlik 

güçlerinin terörle mücadelesi hakkında ayrıntılı bilgiler verilecek ve 

konu hakkında çeşitli değerlendirmeler yapılacaktır.  

1. Kuruluşu, İdeolojisi ve Gelişim Süreci 

PKK terör örgütü Marksist-Leninist ideolojiye bağlı olarak kurul-

muş olan ve nihai hedef olarak “Bağımsız Kürt Devleti” kurma ide-

ali olan bir terör örgütüdür. (Yılmaz, 2011) PKK, Sovyetler Birli-

ği’nin yıkılması gibi, dünya genelinde yaşanan siyasî olayların etki-

siyle ideolojik dönüşümünü gerçekleştirmiş bir yapıdır. Örneğin 

radikal sol bir ideolojiye bağlı olmakla birlikte, belli dönemlerde 

ideolojik söylemlerini yumuşatmış, hatta dindar Kürtler arasında da 

taban bulabilmek için dinî yapılarla da yakınlık kurabilmiştir. (Bal, 

1999) Ancak her ne kadar Marksist-Leninist ideolojiye bağlı olsa da 

ayrılıkçı bir terör örgütü olması yönüyle aslında tam anlamıyla Kürt 

milliyetçiliğini savunan, yeri geldiğinde de bu milliyetçiliğini Kürt 

faşizmine vardıran ırkçı bir terör örgütüdür. 

Türkiye’de silahlı Kürt isyanlarının temelleri, 1800’lü yılların 

başlarına kadar dayanmaktadır. İlk Kürt isyanı 1806 yılında Ba-
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banzade Abdurrahman Paşa tarafından, bugün Irak’ın kuzeyinde 

yer alan Süleymaniye’de çıkarılmıştır. Sonraki yıllarda Süleymani-

ye, Erbil, Musul, Hakkâri, Cizre ve Diyarbakır bölgelerinde çıkarı-

lan isyanlar, Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında uğraştığı sorunlar 

arasında yer almışlardır. Bu isyanların en önemli özelliği, bağımsız 

bir Kürt devleti kurmayı amaçlayan kitlesel ayaklanmalar olmak-

tan ziyade, Osmanlı’nın son dönemlerde gerçekleştirilen reformlar 

neticesinde imtiyazlarını kaybetmek istemeyen aşiretlerin, dar bir 

bölgede çıkardığı ve kısa sürede bastırılan kalkışmalardır. Bu is-

yanların diğer bir özelliği ise zamanlama olarak Osmanlı Devle-

ti’nin başka bir devletle savaş hâlinde olduğu ve içeride çıkan bir 

ayaklanmaya kuvvet kaydırmasının mümkün olmadığı dönem-

lerde başlatılmalarıdır. Nitekim Osmanlı Devleti, savaşların biti-

minden sonra iç sorunlara yönelmiş ve bu isyanlar kısa sürede 

bastırılarak, sorumluları cezalandırılmıştır.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkan Kürt isyanlarının temel özelliği 

ise tıpkı Osmanlı’da olduğu gibi, gerçekleştirilen reformlar netice-

sinde düzenlerinin bozulmasından endişe eden ve genellikle aşiret 

reisleri ile bölgesel dinî liderler tarafından çıkarılmalarıdır. Cumhu-

riyet dönemindeki Kürt isyanlarında da dış politik ortamın etkisiy-

le, yabancı devletlerden alınan destekler dikkat çekmektedir. Musul 

Meselesi’nin görüşüldüğü dönemde çıkan Şeyh Sait İsyanı, Hatay 

Meselesi’nin gündemde olduğu dönemde yaşanan Dersim İsyanı, 

örnek olarak gösterilebilir.  

İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında durulan Kürtçülük hareketi, 

1960’lı yıllarda yaygınlaşan sol örgütlerin içerisinde tekrar hayat 

bulmaya başlamıştır. Türkiye İşçi Partisi (TİP) içerisinde yer alan ve 

Kürtçü fikirleri savunan bir grup, 1969 yılında TİP’ten ayrılarak 

Devrimci Doğu Kültür Ocakları (DDKO)’nı kurmuştur. Bu örgütün 

üyelerinin çoğu devrimci görüşlere sahip olmakla birlikte, yapılan-

manın ideolojik temeli Kürt milliyetçiliği olmuştur. Örgüt üyeleri-

nin çoğu, 12 Mart 1971 muhtırası sonrasında tutuklanırken, tutuk-

lananların bir kısmı bir süre sonra delil yetersizliğinden, bir kısmı 
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ise 1975 yılında çıkarılan Ak Kanunu ile serbest bırakılmışlardır 

(İmset, 1993). DDKO mensupları, çoğunlukla büyükşehirlerde öğ-

renim gören Kürt üniversite öğrencileri olup, gerçekleştirdikleri 

örgütlenme ile Kürt hareketlerin zeminini oluşturmuşlardır (Özcan, 

1999).  

DDKO mensupları, 1974 yılındaki af ile serbest kalırken, yöneti-

cilerinin bir kısmı 1975 yılında, Devrimci Demokratik Kültür Der-

nekleri (DDKD)’ni kurmuşlardır. DDKD, üniversitelerde Kürt mil-

liyetçiliğini esas alarak hızlı bir örgütlenmeye giderken, Türkiye 

dışındaki (İran, Irak, Suriye) Kürtleri de içine alacak şekilde, tüm 

Kürtleri bünyesinde toplamayı amaçlamıştır (İmset, 1993). DDKO 

yöneticilerinden oluşan başka bir grup ise, 1983 yılında Kürdistan 

Öncü İşçi Partisi (PPKK)’ni kurmuştur (Töreli, 2002). Yaşanan görüş 

ayrılıkları neticesinde, DDKD’dan ayrılan bir grup, 1976 yılında 

Kawa Örgütü’nü kurmuştur. Kawa Örgütü içerisinde de görüş ayrı-

lıkları yaşanmaya başlamış ve Maocular ile Mao karşıtlarının birbir-

leriyle ters düşmeleri neticesinde, bu örgüt de Denge Kawa ve Red 

Kawa olarak ikiye bölünmüştür (İmset, 1993). DDKD’dan ayrılan 

bir başka grup ise 1977 yılında, Kürdistan Kurtuluş Partisi (Rızga-

ri)’ni kurmuş, yine yaşanan görüş ayrılıkları neticesinde Rızgari’den 

ayrılan başka bir grup ise ve Kürdistan Kızıl Kurtuluş Partisi (Ala 

Rızgari)’ni kurmuştur (İmset, 1993). 

PKK terör örgütünün kurucusu Abdullah Öcalan, 1947 yılında, 

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinin Ömerli köyünde doğmuştur (Pirim ve 

Örtülü, 2000). Öcalan, 1969 yılında Tapu Kadastro Lisesi’nden me-

zun olmuş (Töreli, 2002), sonrasında ise Diyarbakır’da kadastro 

memuru olarak atanmış, 1970 yılında ise İstanbul’un Avcılar ilçesi-

ne tayin edilmiştir (Özcan, 1999). İstanbul’da görev yaptığı sırada 

üniversite sınavlarına hazırlanan ve İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’ni kazanan Öcalan, 1971 yılında kaydını Ankara Üniversi-

tesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne kaydırmıştır. Öğrenciliğinin ilk yı-

lında, 7 Nisan 1972’de, “slogan atmak ve bildiri dağıtmak” suçla-
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rından tutuklanmış, cezaevindeki yedi aylık cezasını tamamladıktan 

sonra öğrencilik hayatına devam etmiştir. 

Abdullah Öcalan, Ankara’ya geldikten sonra solcu/Kürtçü ya-

pılanmaların içerisinde yer almaya başlamış, 7 aylık cezaevi süre-

cinden sonra ise aktif yönetici olarak faaliyetlerine devam etmiştir. 

Abdullah Öcalan liderliğindeki yapılanma, ilk toplantısını 21 Mart 

1973’te, Ankara’da, Çubuk Barajı civarında gerçekleştirmiştir 

(Demirel, 2005). Devam eden süreçte ise 1975 yılının Ekim ayında, 

Ankara’nın Dikmen semtinde çeşitli toplantılar düzenlenmiştir. Bu 

toplantılara Öcalan’ın yanı sıra, Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, 

Mustafa Karasu gibi PKK’nın kurucu kadrosunda yer alan ve 2021 

yılı itibariyle Kırmızı Liste ile aranan üst düzey teröristler de ka-

tılmıştır. (Pirim ve Örtülü, 2000, Demirel, 2005) Öcalan liderliğin-

de, Dikmen semtinde toplantı yapan grup, kendilerini “Kürdistan 

Devrimcileri” olarak tanımlasalar da bir süre sonra “Apocular” 

adıyla anılmaya başlamışlardır (Töreli, 2002). 

Apocular adlı grubun, 1976 yılında, yine Dikmen semtinde ger-

çekleştirdiği toplantılarda, örgüt mensuplarının, propaganda yap-

mak ve eleman temin etmek maksadıyla, Ağrı, Elazığ, Gaziantep, 

Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Şanlıurfa ve Tunceli gibi illere da-

ğılmaları kararlaştırılmıştır (Pirim ve Örtülü, 2000). Apocular adlı 

grup, sürdürdüğü çalışmalar neticesinde, 26-27 Kasım 1978 tarihle-

rinde, Diyarbakır’ın Lice ilçesinin Fis (Ziyaret) köyünde, bir araya 

gelmiş ve aldıkları karar neticesinde “Kürdistan Devrimcileri” adlı 

örgütün ismi Kürdistan İşçi Partisi (Partiya Karkaren Kürdis-

tan/PKK) olarak değiştirilmiş ve PKK terör örgütünün kuruluşu 

ilan edilmiştir (Özcan, 1999). Fis köyündeki bu toplantı terör örgü-

tünün Birinci Kongresi olarak bilinmektedir. Örgütün parti yapı-

lanmasına dönüştüğü bu toplantıda, planlı hazırlık döneminin baş-

latılması, kadronun genişletilmesi, eğitimsizlik sorununun çözül-

mesi, yetersizliklerin giderilmesi, halkın örgüte karşı tavır almasının 

önlenmesi, dış bağlantı ve ilişkilerin geliştirilmesi kararları alınmış-

tır (Doğan, 2007). 
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PKK, devam eden yıllarda çok sayıda kongre ve konferans dü-

zenlemiştir. Örgütsel faaliyetler ile ilgili kısa vadeli taktik kararlar 

konferanslarda alınırken, stratejik düzeydeki yapısal ve ideolojik 

kararlar kongrelerde alınmıştır. PKK, bağlı olduğu Marksist ideo-

loji uyarınca, sözde mücadelesini “devrimci halk savaşı” olarak 

tanımlamış ve bu savaşın “stratejik savunma”, “stratejik denge” ve 

stratejik saldırı” aşamalarından oluşmasını planlanmıştır (Yılmaz, 

2011). 

PKK’nın kuruluşundan daha bir yıl bile geçmeden, örgüt içi bö-

lünmeler ve iç infazlar yaşanmıştır. Bununla birlikte, güvenlik güç-

lerinin, 1979 yılının Mayıs ayında, Elazığ’da gerçekleştirdiği bir 

operasyonda bazı üst düzey teröristler yakalanırken, örgüt hakkın-

da çok önemli bilgiler ele geçirilmiştir. Teröristbaşı Öcalan ise bu 

süreçte yakalanma korkusuyla, 1979 yılının Temmuz ayında, Suri-

ye’ye kaçmıştır (Özcan, 1999). PKK terör örgütü ilk silahlı saldırısı-

nı, 29 Temmuz 1979’da Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinin Kırbaşlar kö-

yünde, Adalet Partisi milletvekili ve Bucak Aşireti lideri Mehmet 

Celal Bucak’ın evine gerçekleştirmiştir. Saldırıda Bucak ve bazı ya-

kınları yaralanırken, oğlu ve kayınpederi hayatını kaybetmiştir (Pi-

rim ve Örtülü, 2000). PKK, bu saldırı ile hem topraksız köylülerin 

sempatisini kazanmayı hem devletin milletvekilini bile koruyama-

yacak kadar aciz olduğunu göstermeyi hem de devlet ile işbirliği 

yapan aşiretlerin hedef olarak seçildiği izlenimini vermeyi amaçla-

mıştır (Yavuz ve Şahin 2011). 

Abdullah Öcalan’ın Suriye’ye kaçmasına müteakiben, 1979 yılı-

nın Kasım ayında bir grup örgüt mensubu da Suriye üzerinden 

Lübnan’a geçmiş ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki 

kamplara yerleşmişlerdir. Türkiye’de yaşanan 12 Eylül 1980 darbe-

sinden sonra, düzenlenen operasyonlarda, bazı örgüt mensupları 

yakalanmış, bazıları öldürülmüş, bazıları ise yine Suriye üzerinden 

Lübnan’daki kamplara geçmişlerdir. PKK’lı teröristler, bu kamplar-

da, FKÖ’den ve Ermeni gruplardan silahlı eğitim almışlardır (Demi-

rel, 2005). 
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PKK, 15-25 Temmuz 1981 tarihlerinde, Lübnan’da, 1. Konferan-

sı’nı yapmıştır. Bu konferansta, örgütlenmenin yeniden oluşturul-

ması, silahlı hazırlıkların başlatılması, Avrupa ve Orta Doğu ülkele-

rinden sağlanacak imkânlarla en az bir yıllık askerî ve siyasî eğitim 

yapılması, Avrupa’da başlatılan faaliyetlerin geliştirilmesi ve bu 

faaliyetlerin bir temsilciliğe bağlı olarak yürütülmesi kararları alın-

mıştır (Doğan, 2007). PKK’nın üst düzey teröristleri, bu konferans-

tan sonraki faaliyetler neticesinde, yapılan hazırlıkların yeterli dü-

zeye ulaştığı, artık Irak kuzeyinden Türkiye’ye girişlerin başlaması 

gerektiği, bu maksatla keşif ve istihbarat faaliyetlerine, daha sonra 

da silahlı mücadeleye başlanması hususlarını kararlaştırmışlardır 

(Demirel, 2005). PKK, bu amaçlar doğrultusunda, 25 Ağustos 

1982’de, Suriye’nin başkenti Şam’da, İkinci Kongresi’ni gerçekleş-

tirmiştir. PKK, bu kongrede, teröristlerin Suriye’de eğitilmesi, eği-

timlerin bir kısmının ise Türkiye sınırına yakın yerlerde yapılması, 

Halep, Kamışlı ve Afrin gibi Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Suriye 

şehirlerinde temsilcilikler açılması, Irak kuzeyinde Türkiye sınırına 

yakın bir yerde kamp açılması, silahlı faaliyete başlayacak teröristle-

rin bir yıl içinde kadro, silah ve donanım bakımından hazırlanması, 

“gerilla savaşı” ve müteakiben “halk ayaklanması”na geçebilmek 

için propaganda yapılması kararlarını almıştır (Şehirli, 2000). 

PKK, İkinci Kongresi’nde aldığı kararlar uyarınca hazırlıklarını 

tamamlamış ve 15 Ağustos 1984’te Siirt’in Eruh ve Hakkâri’nin 

Şemdinli ilçelerindeki jandarma karakollarına ve lojmanlarına sal-

dırmıştır. PKK’nın devlete yönelik ilk saldırısı olan bu eylemlerde, 2 

asker şehit olurken, 9 asker ve 3 sivil yaralanmıştır. Türk Devleti, bu 

saldırı sonrasında başlayan terör olayları neticesinde hızlı bir refleks 

göstermiş ve çeşitli idari düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Öncelikle 

1983 yılında Olağanüstü Hal (OHAL) Kanunu çıkartılmış, sonrasın-

da ise güvenlik sorunu yaşayan illerde OHAL ilan edilmiştir. 1987 

yılında ise toplam 13 ili kapsayan (Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyar-

bakır, Elâzığ, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli ve Van ile daha 

sonra il olan Batman ve Şırnak) Olağanüstü Hal Bölge Valiliği teşkil 
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edilmiştir. Aynı dönemde yürütülecek iç güvenlik operasyonları 

için sorumluluk alanı OHAL Valiliği’ne bağlı tüm illeri kapsayan 

Diyarbakır merkezli Jandarma Asayiş Komutanlığı kurulmuş ve 

bölgedeki tüm askerî birliklerin emir komutası bu Komutanlığa 

bağlanmıştır. 

Terörle mücadelede 1980’li yıllarda yapılan bir diğer düzenleme 

ise “Geçici Köy Koruculuğu (GKK)”nun teşkil edilmesidir. PKK 

terör örgütü, askerî birliklerin yanı sıra ulaşım imkânlarının daha 

zor olduğu köylere de saldırıp, sivil can kayıplarının yüksek olduğu 

katliamlar gerçekleştirmiştir. Güvenlik güçlerinin, o zamanki şart-

larda müdahale imkânlarının zayıf olduğu bölgelerde, jandarmaya 

bağlı köy koruculuğu sistemi teşkil edilerek, vatandaşın, devletin 

sunduğu imkânlarla kendi köyünü terör saldırılarına karşı koruma-

sı amaçlanmıştır. 

PKK, devletin aldığı tedbirler neticesinde çok ciddi kayıplar ve-

rirken, halktan da beklediği desteği bulamamıştır. 1985-1986 yılla-

rında verdiği kayıplar neticesinde dağılma noktasına gelen PKK, 

durumunu düzeltebilecek kararları alabilmek maksadıyla, 25-30 

Ekim 1986 tarihleri arasında, Lübnan’ın Beka Vadisi’nde Üçüncü 

Kongresi’ni düzenlemiştir. Söz konusu kongrede, örgüt içinde de-

netim ve istihbarat birimi kurulması, mali kaynakların sağlanması 

için mali işler birimi kurulması ve sözde “vergi kanunun” çıkartıl-

ması, örgüte katılımı artırmak için sözde “askerlik kanunu” çıkar-

tılması, beklentileri karşılamayan silahlı yapılanmanın değiştirilme-

si ve yeni bir düzenlemeye gidilmesi, bu silahlı yapılanma bünye-

sinde Ana Karargâh, Sahra Komutanlığı ve Eyalet Komutanlığı gibi 

birlikler teşkil edilmesi, siyasî yapılanma bünyesinde ülke, bölge ve 

yerel komiteleri ile dış ilişkiler bürosu kurulması, geçici köy korucu-

luğu (GKK) sisteminin tasfiye edilmesi ve itirafçılığın önüne geçil-

mesi maksadıyla caydırıcı tedbirlerin alınması hususları kararlaştı-

rılmıştır (Demirel, 2005). 

PKK’nın üçüncü kongresinde aldığı kararlar etkisini göstermiş 

ve terör örgütü tarafından 1987 yılı içerisinde 15 toplu katliam ger-
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çekleştirilmiştir. Bu katliamlarda 237 vatandaş hayatını kaybeder-

ken, 117 vatandaş yaralanmıştır. Ayrıca terör örgütü tarafından 15 

korucu şehit edilirken, 15 korucu da yaralanmıştır (Demirel, 2005). 

PKK, 1988-1989 yıllarında da saldırılarına aynı şekilde devam eder-

ken, güvenlik güçlerinin operasyonları neticesinde örgütün kayıpla-

rında da artış yaşanmıştır. PKK, yurt içindeki saldırılarına devam 

ederken, 1988 yılından itibaren, Avrupa’da teşkilatlanma ve propa-

ganda faaliyetlerine başlamış, bu maksatla çeşitli ülkelerde dernek-

ler açılırken, basın-yayın faaliyetlerine girişilmiştir (Tekin, 2004). 

PKK, İkinci Konferansı’nı, 4-13 Mayıs 1990 tarihleri arasında 

Lübnan’daki Beka Vadisi’nde gerçekleştirmiştir. Bu konferansta, 

parti ve cephe örgütlenmeleri, siyasî ittifakların kurulması, ulusla-

rarası ve bölgesel ilişkiler, basın-yayın ve propaganda faaliyetleri, 

örgüt mahkemeleri, cezaevleri, büyükşehirlerdeki faaliyetler ve 

şehir devrimi, sözde ordu yapılanması ve eylem şekilleri, sağlık ve 

eğitim teşkilatları gibi hususlar görüşülmüştür (Doğan, 2007). Söz 

konusu konferansta, yasal kurum ve kuruluşların oluşturulması ve 

halkın bunların etrafında teşkilatlanması, cephe örgütlenmesinin 

kitleleri halk ayaklanmasına teşvik edecek şekilde yapılandırılması, 

dinî ve mezhepsel yapılara ağırlık verilmesi ve buna uygun yapılar 

kurulması, faaliyetlerin siyasî büro ve askerî komite şeklinde birbi-

rinden ayrılması, kültürel faaliyetler ve Kürtçe’nin geliştirilmesi 

konusunda çalışmalar başlatılması, silahlı faaliyetlerin kırsaldan 

şehirlere doğru yayılması, silahlı unsurların sayısının artırılması 

kararları alınmıştır (Şehirli, 2000). 

PKK’nın Dördüncü Kongresi, 26-31 Aralık 1990 tarihleri arasın-

da, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde gerçekleştirilmiştir. 

PKK’nın İkinci Konferansı’nda kabul edilen hususlar, bu kongrede 

tekrar kabul edilmiştir (Töreli, 2002). Bu kapsamda Dördüncü 

Kongre’de, halka yönelik uygulanan şiddetin sona erdirilmesi, ke-

penk kapatma eylemleri, protesto yürüyüşleri ve açlık grevleri dü-

zenlenmesi, kitlesel gösterilerin silahlı eylemlerle desteklenmesi, 

çatışmalarda ölen teröristlerin törenle gömülmeleri, siyasî partilerin 
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içine sızılması, 15 Ağustos (ilk silahlı saldırı), 21 Mart (Nevruz) ve 1 

Mayıs (İşçi Bayramı) günlerinin bayram olarak kutlanması, aşiret-

lerle aranın düzeltilmesi ve devlet yöneticilerine yönelik suikastlar 

düzenlenmesi kararları alınmıştır (Şehirli, 2000). 

PKK’nın İkinci Konferansı ve Dördüncü Kongresi’nde alınan ka-

rarların etkileri kısa sürede görülmüştür. Bu kapsamda: 

 PKK’nın siyasî kanadı olan Halkın Emek Partisi (HEP) ku-

rulmuş ve 20 Ekim 1991’de yapılan milletvekili genel seçimle-

rinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) ile seçim ittifakı ya-

parak TBMM’ye girmiş ve PKK’nın siyasallaşmasının önünü 

açmıştır. 

 21 Mart ve 1 Mayıs tarihlerinde, kutlama adı altında sokak 

olayları yaşanmış ve kitlesel kalkışma denemeleri yapılmıştır. 

 Kalabalık silahlı gruplarla kent merkezine girip devlet otorite-

sinin ortadan kaldırılması girişimleri yaşanmıştır. Bu duruma 

en net örnek olarak, 21 Mart 1992’de, Nevruz kutlamaları son-

rasında, Şırnak’a kalabalık bir terörist grubun girmesi ve şeh-

rin kontrolünün bir süre kaybedilmesi gösterilebilir. 

 Başta İstanbul olmak üzere halkın yoğun olarak bulunduğu 

alanlarda bombalı eylemler gerçekleştirilerek, halkı korkutma 

ve yıldırma siyaseti izlenmiştir.  

 Terör örgütüne müzahir unsurlar, yasal olarak faaliyet göste-

ren, parti, vakıf, dernek, sendika, meslek kuruluşları (odalar, 

barolar, vs.) gibi organizasyonlarda örgütlenmeye başlamıştır. 

PKK, bu faaliyetlerini gerçekleştirirken, güvenlik güçleri hem 

yurt içinde hem de Irak kuzeyinde, alan hâkimiyetine dayalı, kap-

samlı ve etkili operasyonlar gerçekleştirmişlerdir. Ancak PKK’nın 

bu operasyonlarda ciddi kayıplar vermesine rağmen, Irak kuzeyin-

deki Kürt gruplar (KDP ve KYB) ile ABD askerlerinden oluşan Çe-

kiç Güç’ten aldığı destekle varlığını devam ettirmeyi başarmıştır. 

Silahlı faaliyetlerine devam eden PKK, yurt içinde HEP ile siyasalla-

şırken, Avrupa’da kurduğu sivil toplum örgütleri aracılığıyla hem 
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finansal kaynak temin etmiş hem de yürüttüğü propaganda faaliye-

ti ile Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. 

PKK Üçüncü Konferansı’nı, 5-15 Mart 1994 tarihleri arasında, Su-

riye’de gerçekleştirmiştir. Bu konferansta, silahlı faaliyetlerin Art-

vin, Rize, Trabzon, Sivas, Amasya, Kayseri ve Akdeniz bölgesini de 

içine alacak şekilde genişletilmesi, bu bölgelerde baskın ve yol kes-

me eylemleri gerçekleştirilerek dikkatlerin buralara çekilmesi, tüm 

Avrupa ülkelerinde temsilcilik açılması ve diplomatik ilişkiler yürü-

tülmesi, Türkiye ile düşman ülkelerle iyi ilişkiler kurulması, bu ül-

kelerde örgütle ilgili yayınların basılması ve dağıtılması, devlet de-

netimindeki fabrikaların tahrip edilmesi, devlet hizmetlerinin aksa-

tılması, koruculuk sisteminin tahrip edilmesi için korucuların mal-

varlıklarına terör örgütü tarafından el konulması, Avrupa’dan uydu 

kiralanarak radyo-televizyon yayınına başlanması ve propaganda 

faaliyetlerinin artırılması kararlaştırılmıştır (Şehirli, 2000). 

Bu konferanstan kısa bir süre sonra Avrupa’dan yayın yapan 

Med TV’nin kurulması dikkat çekmektedir. Ayrıca PKK, bu konfe-

ranstan kısa bir süre önce dinî yapılanmalara yönelmeye başlamış 

ve daha önce kendi bünyesinde kurduğu Kürdistan İmamlar Birliği, 

Kürdistan Mollalar Birliği ve Kürdistan Dindarlar Birliği gibi örgüt-

leri lağvederek yerine Kürdistan İslam Hareketi (KİH) adında bir 

çatı örgüt kurmuştur (Töreli, 2002). 

PKK, Beşinci Kongresi’ni, 7-27 Ocak 1995 arasında, Irak kuze-

yindeki Haftanin kampında gerçekleştirmiştir (Doğan, 2007). Bu 

kongrede örgütün yapısı değişikliğe uğramış, Genel Sekreter olan 

Abdullah Öcalan, Başkan olarak seçilmiş, bununla beraber Cemil 

Bayık, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Halil Ataç, Ali Haydar Kay-

tan ve Mustafa Karasu’dan oluşan Başkanlık Konseyi kurulmuştur. 

Ayrıca PKK’nın sözde bayrağındaki sosyalist bir sembol olan orak-

çekiç kaldırılmış, yerine sarı, kırmızı, yeşil renklerinden oluşan bir 

motif kabul edilmiştir. Ayrıca sürgünde bir Kürt parlamentosu ku-

rularak, diplomatik yönden Türkiye üzerindeki siyasî baskının artı-

rılması kararlaştırılmıştır (Şehirli, 2000). 
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PKK, bu dönemde siyasî faaliyetlerine hız verirken, TSK’nın etki-

li operasyonları neticesinde büyük kayıplar vermiştir. Bu ortamda 

PKK, 1-15 Mayıs 1996 tarihleri arasında, Suriye’nin başkenti Şam’da 

Dördüncü Konferansı’nı gerçekleştirmiştir. Bu konferansta, Beşinci 

Kongre’de alınan kararlar tekrar kabul edilmiş ve güncellenmiştir. 

Terör örgütü, verdiği kayıpların örgüt içindeki etkisini bertaraf et-

mek ve kamuoyunda hâlâ güçlü olduğu izlenimini vermek maksa-

dıyla intihar eylemlerine başlanması ve her sözde eyalete intihar 

timlerinin gönderilmesi kararı almıştır (Töreli, 2002). PKK’nın inti-

har eylemlerine başlama kararı almasından sonra, 30 Haziran 

1996’da Tunceli’de, 25 Ekim 1996’da Adana’da, 29 Ekim 1996’da 

Sivas’ta intihar eylemleri gerçekleştirilmiş ve bu eylemlerde çok 

sayıda asker, polis ve vatandaş şehit olmuş ve yaralanmıştır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, 1997 yılının ilkbahar aylarında, Irak 

kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği Çelik Harekâtı neticesinde çok 

sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir (Doğan, 2007). Harekât son-

rası durum değerlendirmesi yapmak isteyen PKK, Beşinci Konfe-

ransı’nı, 15-25 Mart 1998 tarihleri arasında, Suriye’de gerçekleştir-

miştir (Pirim ve Örtülü, 2000). Söz konusu konferansta Altıncı 

Kongre’ye hazırlık yapılması ve siyasî faaliyetlere devam edilmesi 

kararları alınmıştır (Doğan, 2007). 

PKK, kurulduğundan beri sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef 

alırken, 1990’lı yıllardaki kongrelerde ve konferanslarda aldığı ka-

rarlar uyarınca, başta öğretmenler olmak üzere kamu görevlilerini 

de hedef almaya başlamıştır. Bu şekilde devlet otoritesini ortadan 

kaldırmayı ve kamuoyuna devletin vatandaşını ve memurunu ko-

ruyamadığı imajını vererek kamusal zafiyet oluşturmayı amaçla-

mıştır (Sarı ve Tınas, 2018). Türkiye, yaşanan terör olayları netice-

sinde nihai bir çözüm arayışına yönelmiştir. Bu kapsamda, PKK’ya 

verdiği desteği kesmesi ve Abdullah Öcalan’ı sınır dışı etmesi için 

Suriye’ye baskı yapmaya başlamış, ayrıca 1999 Ekim ayının başla-

rında, Suriye sınırında kapsamlı bir askerî tatbikat düzenlemiştir 

(Altunışık, 2002). Bu baskıların sonucunda Abdullah Öcalan, 17 
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Ekim 1998’de, Suriye’den ayrılmak zorunda kalmıştır (Balcı, 2013). 

Teröristbaşının Suriye’den ayrılması sonrasında, Türkiye ile bu ülke 

arasında, 20 Ekim 1998’de, Adana Mutabakatı imzalanmış ve Suri-

ye, teröristbaşının ülkeyi terk ettiği, teröristbaşının ve diğer terörist-

lerin geri dönmelerine izin verilmeyeceği, PKK kamplarının kapa-

tıldığı hususlarını beyan etmiştir (Altunışık, 2002). 

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın, 1998 yılının Ekim ayında Suri-

ye’den çıkarılması sonrasında, PKK intihar saldırılarına tekrar baş-

lamıştır. Bu kapsamda, 17 Kasım 1998’de Hakkâri/Yüksekova’da, 1 

Aralık 1998’de Diyarbakır/Lice’de, 24 Aralık 1998’de ise Van’da 

intihar saldırıları yaşanmıştır. Terör örgütü, bu intihar saldırıları ile 

hem gündemde kalmayı hem de örgüt içindeki karamsar havayı 

dağıtmayı ve motivasyonu yükseltmeyi amaçlamıştır. Bu şartlar 

altında PKK’nın Altıncı Kongresi, Aralık 1998–Şubat 1999 ayları 

arasında, Irak kuzeyindeki Kandil Dağı’nda gerçekleştirilmiştir (Tö-

reli, 2002). Abdullah Öcalan olmadan gerçekleştirilen bu kongrede, 

yurt içindeki teröristlerin başta Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri ol-

mak üzere Türkiye’nin içlerine kadar yayılması, Türkiye’deki Kürt-

lerin devlet sistemini çökertecek bir halk ayaklanması başlatması 

gibi kararlar alınmıştır (Töreli, 2002). Kongre sonunda alınan karar-

ların içeriğine ve üslubuna bakıldığında, artık gerçeklikten kopul-

duğu, hareket yeteneğini kaybettiği ve asıl olarak örgüt içindeki 

birliğin korunmasının amaçlandığı görülmektedir. 

Abdullah Öcalan, Suriye’den çıkarıldıktan sonra Yunanistan, 

Rusya ve İtalya arasında sürekli yer değiştirmiş ve nihayetinde 15 

Şubat 1999’da, Kenya’nın başkenti Nairobi’de yakalanarak Türki-

ye’ye getirilmiştir (Çelik, 2019). Teröristbaşının yakalanması son-

rasında, terör örgütü PKK, Öcalan’ın da talimatıyla, eylemsizlik 

kararı almış ve yurt içindeki terörist unsurlarını Irak kuzeyine 

çekmeye başlamıştır.  

PKK, bu şartlar altında, Yedinci Kongresi’ni öne çekerek, 2-23 

Ocak 2000 tarihleri arasında, Irak’ın kuzeyindeki Kandil Dağı’nda 

gerçekleştirmiştir (Töreli, 2002). Bu kongrede, Abdullah Öcalan’ın 
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idam edilmesinin engellenmesi, silahlı faaliyetlerin askıya alınması 

ve siyasî faaliyetlerin artırılması, siyasî faaliyetler kapsamında Kürt 

dilinin ve kültürünün öne çıkarılması ve Kürtlerin millî kimlikleri-

nin tanınması ve anayasal güvence altına alınması hususlarının 

vurgulanması kararları alınmıştır (Doğan, 2007). 

PKK, Yedinci Kongre sonrasında, siyasî faaliyetlerine hız verir-

ken, bir taraftan teröristbaşının yargılanması sürecine müdahil ol-

muş, diğer taraftan da örgütün dağılmasının önüne geçmeye çalış-

mıştır. Bu ortamda, 5-22 Ağustos 2001 tarihlerinde, Irak kuzeyinde-

ki Kandil Dağı’nda düzenlenen Altıncı Konferans’ta da bu politika-

nın devam ettirilmesi ve güçlendirilmesi yönünde kararlar alınmış-

tır (Doğan, 2007). Bu kapsamda Altıncı Konferans’ta, terörist unsur-

ların eğitimlerine devam edilmesi, terörist unsurlara yönelik ope-

rasyon yapılması durumunda karşılık verilmesi, teröristbaşının Av-

rupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde devam eden yargılama süreci-

nin takip edilmesi, siyasî faaliyetlere önem verilmesi, Kürtçenin 

yaygınlaştırılması, örgütsel aidiyeti artıcı ideolojik yayınların hazır-

lanması kararları alınmıştır (Demirel, 2005). 

PKK, Sekizinci Kongresi’ni, 4-10 Nisan 2002 tarihleri arasında, 

Irak kuzeyindeki Kandil Dağı’nın Dola Koga bölgesinde gerçekleş-

tirmiştir. Bu kongre, 11 Eylül 2001’de, ABD’de yaşanan saldırılar 

sonrasında, dünya çapında teröre karşı ortak hareket edilmesi ge-

rektiği söylemlerinin yaygınlaştığı bir dönemde gerçekleştirilmiştir. 

Bu konjonktürde gerçekleştirilen kongrede alınan en önemli karar, 

PKK’nın isim değişikliğine giderek Kürdistan Özgürlük ve Demok-

rasi Kongresi (KADEK/Kongreya Azadi Demokrasiya Kürdistan) 

adını almasıdır (Demirel, 2005). PKK’nın sekizinci, KADEK’in birin-

ci kongresi olarak kabul edilen bu toplantıda, isim değişikliğinin 

yanı sıra KADEK’in yapılanmasına ilişkin düzenlemeler yapılmış 

olup, siyasî ve silahlı faaliyetlere ilişkin dikkat çekici stratejik bir 

karar alınmamıştır. 

PKK’nın Dokuzuncu, KADEK’in İkinci Kongresi, 27 Ekim–6 Ka-

sım 2003 tarihleri arasında, Irak kuzeyindeki Kandil Dağı’nda ger-
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çekleştirilmiştir. KADEK kurulurken PKK’dan ayrı bir yapı oldu-

ğunu iddia etse de, bu dünya kamuoyunda kabul edilmemiş ve 

PKK’nın devamı olarak görülmüştür. Bu nedenle söz konusu kong-

rede KADEK lağvedilmiş, yerine Kürdistan Halk Kongresi 

(KONGRA-GEL/Kongra Gele Kürdistan) kurulmuştur (Demirel, 

2005). Kongre sonrasında yapılan açıklamalarda temel olarak iki 

husus dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi, KONGRA-GEL’in 

silahlı bir yapılanma olmadığı, PKK’nın silahlı kanadı olarak kuru-

lan HPG (Halk Savunma Güçleri / Heli Parastin Geli)’nin ayrı bir 

yapı olduğu, bu nedenle HPG’nin silahlı eylemlerinden sorumlu 

olmadıkları ifade edilmiştir (Ergül, 2007). Dikkat çeken ikinci husus 

ise, bağımsız Kürdistan idealinden vazgeçildiği, 4 parçalı (Türkiye, 

İran, Irak ve Suriye) Kürdistan idealine geçildiği, bu dört ülkedeki 

Kürtlerin kendi ülkelerindeki siyasî hayata aktif bir şekilde katılma-

ları, demokratik haklarını elde etmeleri ve daha sonra dört ayrı par-

çada dört ayrı Kürdistan’ın kurulması, en sonunda ise bu dört par-

çanın birleşerek sözde Büyük Kürdistan’ı oluşturması vurgulanmış-

tır (Demirel, 2005). 

ABD, 20 Mart 2003’te, Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’i devir-

mek maksadıyla, Irak’ı işgal etmeye başlamış, işgalin tamamlanma-

sı sonrası kurulan siyasî yapıda ise Irak’ın kuzeyinde özerk bir Kürt 

yönetimi kurulmuştur. PKK, Dokuzuncu Kongre’sini bu ortamda 

gerçekleştirmiştir. Bu dönemde, hem silahlı hem de siyasî faaliyetle-

rine devam etme arayışında olan PKK’nın öncelikli sorunu, Irak 

kuzeyindeki varlığını devam ettirmek olmuştur. Nitekim Irak’ın 

işgali sürecinde Türk Ordusu’nun harekâta katılmayacağının kesin-

leşmesi sonrasında, Irak kuzeyindeki Kürt gruplarda bir rahatlama 

olmuştur. PKK ise hem ABD hem de Irak kuzeyinde etkin olan 

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği 

(KYB) ile ters düşmemek için konjonktüre uygun açıklamalar yap-

mıştır. PKK, KONGRA-GEL ve HPG’nin ayrı yapılar olduğunu 

vurgularken, kendilerini barış taraftarı gibi göstermeye çalışmıştır. 

Dört parçalı Kürdistan söylemi ile de Irak kuzeyindeki Kürt özerk 
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yönetimine karşı olmadığını vurgulamıştır. Bununla beraber dört 

ülkedeki Kürtlerin, kendi ülkelerindeki siyasî hayata aktif olarak 

katılmaları hedefinin sonucu olarak, 2002 yılında Irak’ta Kürdistan 

Demokratik Çözüm Partisi (PÇDK/Partiya Çareseri Demokratika 

Kürdistan), 2003 yılında Suriye’de Demokratik Birlik Partisi 

(PYD/Partiya Yekîtiya Demokratika), 2004 yılında İran’da Kürdis-

tan Özgür Yaşam Partisi (PJAK/Partiya Jiyana Azadiya Kürdistan) 

kurulmuştur. 

ABD’nin Irak işgali öncesinde Türkiye üzerinden Irak kuzeyine 

ayrı bir cephe açılması talebi olmuş, ancak bu konu TBMM’de 1 

Mart 2003 tarihindeki oylamayla reddedilmiştir. Bu oylama sonra-

sında Türkiye-ABD ilişkileri ciddi bir yara almış, ABD bu oylama-

nın hıncını Irak kuzeyindeki Kürt unsurları güçlendirerek çıkarmış-

tır. Türk Silahlı Kuvvetleri, işgal öncesinde Irak kuzeyine terörle 

mücadele operasyonları yapabilirken, işgalden sonra bu imkân 

ABD tarafından kısıtlanmıştır. Bu dönemde Iraklı Kürt gruplar tara-

fından, Türk Ordusu’nun Irak kuzeyindeki varlığı sorgulanmaya 

başlamış ve Türkiye-ABD ilişkilerinde kalıcı hasarlar bırakacak ge-

lişmeler yaşanmaya başlamıştır. ABD askerleri ve KYB peşmergele-

rinden oluşan bir grup, 4 Temmuz 2003 tarihinde, Süleymaniye’de 

görev yapan Türk Özel Kuvvetleri irtibat bürosuna baskın yapmış 

ve 11 Türk özel kuvvet askeri, kafalarına çuval geçirilerek gözaltına 

alınmıştır. Tarihe “Çuval Olayı” olarak geçen bu gelişme sonrasın-

da, iki ülke ilişkilerinde çok derin bir yara açılmıştır. PKK, hem 

ABD’nin Irak’ı işgali sonrasında ortaya çıkan istikrarsız ortamı, hem 

de Türkiye-ABD ilişkilerinin bozulmasını avantaja çevirmiştir. PKK, 

bu dönemde Türkiye-Irak sınırında kalıcı kamp alanları kurarken, 

silahlı eğitim faaliyetlerine hız vermiştir. Ayrıca Irak Ordusu envan-

terinde bulunan silahlar, ABD tarafından Irak kuzeyindeki peşmer-

gelere verilmiş, peşmergeler ve Irak kuzeyindeki silah kaçakçıları 

aracılığıyla da PKK’ya aktarılmıştır. 

PKK, Onuncu Kongre’sini, 16-26 Mayıs 2004 tarihleri arasında, 

Irak’ın kuzeyindeki Kandil Dağı’nda gerçekleştirmiştir (Demirel, 
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2005). PKK’nın silahlı unsurlarının sayısını artırdığı ve eğitimlerini 

tamamladığı, ağır silahlar da olmak üzere silah envanterini yenile-

diği ve güçlendirdiği, hem yurt içinde hem yurt dışında siyasî yapı-

lanmalarını güçlendirdiği, ABD’nin ve Irak kuzeyindeki özerk yö-

netimin desteğini aldığı bir dönemde yapılan bu kongrede alınan en 

önemli karar, teröristbaşının yakalanması sonrasında ilan edilen 

ateşkesin bozulmasıdır. PKK, bu kongre sonrasında yaptığı açıkla-

mada, ateşkesin tek taraflı olarak bozulduğu, Cenevre Anlaşması 

ilkelerine uygun olarak sivillere saldırı yapılmayacağı, TSK’nın “ih-

tiyaç fazlası” birliklerini Güneydoğu Anadolu bölgesinden çekmesi, 

terör örgütüne yönelik operasyonların durdurulması, sözde Botan 

(Hakkâri ve Şırnak), Amed (Diyarbakır) ve Dersim (Tunceli) sahala-

rının terör örgütünün üslenme sahaları olarak ilan edildiği, bu böl-

gelere güvenlik güçlerinin girmeleri durumunda saldırıyla karşılık 

verileceği hususları yer almıştır (Doğan, 2007). 

Terör örgütünün sivilleri kullanarak uluslararası bir anlaşmaya 

atıf yapması, sivilleri koruma isteğinden değil, kendisine uluslara-

rası bir hukukî meşruiyet kazandırma gayretinden kaynaklanmak-

tadır. Ayrıca siyasî ve demokratik çözüm söylemlerinin altında ga-

yet tehditkâr ve saldırgan bir anlayış olduğu görülmektedir. Yurt 

içinde güvenlik güçlerinden güç azaltımı talebinde bulunması ve 

belli bölgeleri kendi alanı ilan etmesi, çatışmaların artık yeniden 

başlayacağı anlamına gelmektedir.  

PKK, Onbirinci Kongre’sini, 28 Mart–4 Nisan 2005 tarihleri ara-

sında, Irak’ın kuzeyindeki Kandil Dağı’nda gerçekleştirmiştir (Do-

ğan, 2007). Abdullah Öcalan, İmralı Cezaevi’nde, avukatlarıyla yap-

tığı görüşmelerde, KONGRA-GEL ve KADEKin kendilerine verilen 

görevleri yerine getiremediği, bu nedenle yeni bir PKK’nın kurul-

ması gerektiği görüşlerini ifade etmiştir. PKK’nın, teröristbaşının 

görüşleri doğrultusunda, “Yeniden Yapılanma Kongresi” olarak 

tanımladığı toplantıda, Kürdistan Demokratik Konfederalizmi 

(KKK/Koma Komalen Kürdistan) kurulmuştur. Ayrıca bu kongre-

de, Kürtlerin anayasa sürecinin başlangıcı olarak görülen, toplumsal 
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ve siyasal ilkelerin yer aldığı, halkın devlet ve sınırlar olmadan ku-

racağı demokratik sistemi ifade eden KKK Sözleşmesi de kabul 

edilmiştir (Yılmaz, 2006). 

Önceki kongrelerde ve konferanslarda olduğu gibi, KKK Söz-

leşmesi’nde de “Dört Parçalı Kürdistan”dan bahsedilmektedir. Bu 

dört parça, Türkiye, İran, Irak ve Suriye’de yaşayan Kürtlerden 

oluşmaktadır. KKK Sözleşmesi, bu dört parçadaki Kürtlerin, kendi 

siyasî yapılarını inşa etmelerini, bu maksatla da genelden yerele 

doğru kendi meclislerini kurmalarını öngörüyordu. 

PKK’nın, Onikinci Kongre’si, 4-21 Mayıs 2005 tarihlerinde, Irak 

kuzeyinde düzenlenmiştir. Bu kongrede, teröristbaşının 21 Mart 

2005’te açıkladığı “demokratik konfederalizm” anlayışı benimsen-

miştir. Bu anlayışa göre dört ülkedeki (Türkiye, İran, Irak ve Suriye) 

Kürtlerin, kuracakları yapılar ile kendi federasyonlarını oluşturma-

ları, bu federasyonların ise birleşerek üst konfederasyonu kurmaları 

düşünülmüştür. Bu maksatla, örgütlenmenin Türkiye ayağını oluş-

turmak için Kürdistan Demokratik Konfederalizmi /Türkiye Koor-

dinasyonu (KKK/TK) kurulmuştur. 

PKK’nın, 17-22 Nisan 2006 tarihleri arasında, Irak kuzeyinde dü-

zenlediği Onüçüncü Kongre’de, Türkiye Koordinasyonu (TK), Tür-

kiye Meclisi (TM)’ne dönüştürülerek işlevi artırılmıştır. Kongrede, 

sözde Kürdistan’daki tüm toplumsal ve siyasî yapıların katılacağı 

“ulusal konferans” çağrısı yapılmış ve teröristbaşı Abdullah Öca-

lan’ın serbest bırakılmasının temel ilkeleri olduğu açıklanmıştır. 

PKK’nın 3-5 Kasım 2006 tarihlerindeki Genel Kurul toplantısın-

da, Türkiye Meclisi (TM)’nin yeniden yapılandırılması ve Türkiye 

Meclisi’nin benzerlerinin İran, Irak ve Suriye’de kurulması kararlaş-

tırılmıştır.PKK’nın 16-22 Mayıs 2007 tarihleri arasındaki Ondördün-

cü Kongre’sinde ise, KKK Sözleşmesi’nde değişiklikler yapılmış ve 

yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu kapsamda Kürdistan Toplu-

luklar Birliği (KCK/Koma Civaken Kürdistan) kurularak, KKK ye-

rini KCK’ya bırakmıştır  
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KCK’nın oluşturulmasıyla birlikte, PKK’nın anayasası denilebi-

lecek olan KCK Sözleşmesi de kabul edilmiştir. KCK Sözleşmesi, 

yeni bir idari ve siyasal yapılanma modelini ortaya koymaktadır. 

KCK sistemi, oluşturduğu yürütme, yasama ve yargı erkleri altında, 

ideolojik, siyasi, sosyal, halk savunma ve mali alanlar inşa etmekte-

dir. Her alan ise kendi içerisinde komitelere, birliklere, koordinas-

yonlara ve eyaletlere ayrılmıştır.  

KCK Sözleşmesi sonrasında oluşturulan yasama, yürütme ve 

yargı unsurları ile sivil ve askeri yapılar yakından incelendiğinde, 

oluşturulmak istenen bir devletin altyapısı olduğu görülmektedir. 

PKK, KCK’nın kurulmasından sonra bu yapının bir alt birimi halini 

almıştır (Bilgiç, 2014). 

PKK terör örgütü, 2004 yılından, çözüm sürecinin başladığı 2013 

yılına kadar çok sayıda terör saldırısı gerçekleştirmiştir. Bu saldırı-

larda çok fazla asker, polis ve vatandaş şehit olurken, düzenlenen 

operasyonlarda yüzlerce terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yaşanan 

iç ve dış siyasî konjonktürün etkisiyle, teröristbaşı ve terör örgütüy-

le müzakereler başlatılmış, söz konusu müzakereler neticesinde, 

2013 yılında teröristbaşının çağrısıyla, PKK tarafından sözde ateş-

kes/eylemsizlik kararı alınmıştır. 

PKK, Onbeşinci Kongre’sini, 10 Temmuz 2013 tarihinde, Irak ku-

zeyindeki Kandil Dağı’nda düzenlemiştir. Müzakere ve eylemsizlik 

süreci içerisinde yapılan bu kongrede, terör örgütünün silahlı şehir 

milisleri grubu olan Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi (YDG-

H)’nin kurulması dikkat çekmektedir. Terör örgütünün bir taraftan 

eylemsizlik ilan edip, diğer taraftan şehirlerde örgüte müzahir genç-

lerden örgütlediği YDG-H’yi kurması, aslında oluşturulan sakin 

ortamın geçici olduğu, örgütün silahlı eylemlerini yıllardır planla-

dığı üzere kırsaldan şehir merkezlerine kaydıracağı ve devlet otori-

tesinin kaybolduğu kurtarılmış bölgeler oluşturarak kendi egemen-

lik alanını kurmayı planladığı anlamına gelmektedir. Nitekim sözde 

barış süreci sırasında, kırsal kesimden şehir merkezlerine terörist 

unsurlar kaydırılmış ve bu unsurlar bir taraftan YDG-H mensubu 
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milisleri eğitirken, diğer taraftan şehrin belli noktalarında silah ve 

patlayıcı depolamışlardır. 

PKK, yaptığı bu hazırlıklarla aslında şehir merkezlerini de içine 

alan kitlesel kalkışma hazırlığı yapmış ve bunu başlatmak için fırsat 

kollamaya başlamıştır. Terör örgütü IŞİD, 2014 yılında Suriye’de 

geniş alanları kontrol altına almış ve 13 Eylül 2014’te, PKK’nın Suri-

ye’deki uzantısı PYD kontrolünde olan Ayn-el Arap (Kobani) şehri-

ne saldırmıştır. IŞİD, 6 Ekim 2014 sabahı savunma hattını yarıp şeh-

re sızmaya başlamıştır. Bunu protesto etmek isteyen Türkiye’deki 

PKK’ya müzahir unsurlar, HDP’nin çağrısıyla, 6-7 Ekim 2014 tarih-

lerinde, sokak eylemleri düzenlemiş ve bu olaylarda PKK yandaşı 

olmayan onlarca vatandaş hayatını kaybetmiş, dükkanlar yağma-

lanmış, kamu binaları ateşe verilmiştir. Bu olaylar, PKK’nın kent 

merkezlerinde başlatmayı planladığı “devrimci halk savaşı” için bir 

prova olmuştur. 

Türkiye’de, 7 Haziran 2015’te yapılan seçimler sonrasında kısa 

süre içerisinde hükûmet kurulamamış ve siyasî istikrarsızlık ortamı 

oluşmuştur. Terör örgütleri de bu istikrarsız ortamı fırsat bilerek 

terör saldırılarını başlatmışlardır. IŞİD terör örgütü tarafından, 20 

Temmuz 2015’te, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen 

bombalı saldırı neticesinde 31 kişi hayatını kaybederken, 104 kişi 

yaralanmıştır (BBC Türkçe, 20.07.2015). PKK ise 22 Temmuz 2015’te, 

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, Suruç’taki saldırıya misilleme 

olarak 2 polis memurunu evinde şehit etmiştir (Habertürk, 22 

Temmuz 2015). Bu saldırı sonrasında TSK, 24 Temmuz 2015 saat: 

23.00 civarından itibaren, PKK terör örgütünün Irak kuzeyindeki 

barınma alanlarına kapsamlı hava harekâtları başlatmıştır. Bu ha-

rekâtlar sonrasında, PKK tarafından sözde ateşkes bozulmuş ve 

terörist saldırılar tekrar başlamıştır (BBC Türkçe, 25 Temmuz 2015). 

Terör örgütü PKK, sözde ateşkesin bozulmasından sonra, şehir 

merkezlerinde hazırladığı silahlı unsurları harekete geçirmiş, birçok 

il ve ilçe merkezinde (Diyarbakır/Sur, Silvan; Mardin/Derik, Dar-

geçit, Nusaybin; Şırnak/İdil, Cizre, Silopi; Hakkâri/Yüksekova), 
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terör örgütüne müzahir partinin yönetimindeki belediyelerin de 

desteğiyle hendekler açarak meskûn mahal çatışmaları başlatmıştır 

(Anadolu Ajansı, 26.12.2018). Güvenlik güçlerinin kahramanca mü-

cadelesi neticesinde tüm yerleşim birimleri terörden arındırılmış ve 

şehirler tekrar güvenli hale getirilmiştir. 

Güvenlik güçleri, PKK terör örgütüne yönelik olarak, 24 Tem-

muz 2015’ten itibaren tekrar başladığı operasyonlarına, hem yurt 

içinde hem de Irak ve Suriye’nin kuzeyinde, kararlı bir şekilde de-

vam etmektedir. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 6 Haziran 2021 

tarihinde yaptığı açıklamada, 24 Temmuz 2015’ten itibaren devam 

eden operasyonlarda 18.140 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade 

etmiştir (Anadolu Ajansı, 06.06.2021). Ancak bu rakamda hesap 

hatasının yapıldığı düşünülmektedir. Nitekim Millî Savunma Baka-

nı Hulusi Akar, 15 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı bir açıklamada, 

24 Temmuz 2015’ten itibaren 17.027 teröristin (TRT Haber, 

15.07.2020), 30 Aralık 2020 tarihinde yaptığı başka bir açıklamada 

ise 30.416 teröristin etkisiz hale getirildiğini (Dünya, 30.12.2020) 

ifade etmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bakımından hem 

Millî Savunma Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı verilerinden aylık 

infografik bilgi notu hazırlayan Anadolu Ajansı referans kaynak 

olarak kabul edilebilir. Anadolu Ajansı verilerine göre, 24 Temmuz 

2015 – 30 Nisan 2021 tarihleri arasında, 22.198 terörist etkisiz hale 

getirilmiştir (Anadolu Ajansı, 20.06.2021). 

2. Finans Kaynakları 

PKK terör örgütü, yıllardır sürdürdüğü silahlı faaliyetleri için ihti-

yaç duyduğu finansmanı çeşitli kaynaklardan elde etmektedir. Bu 

kaynakların en önemlisi başta uyuşturucu olmak üzere çeşitli ka-

çakçılık (insan, silah, sigara, alkol, akaryakıt vs.) faaliyetleridir. Bu-

nun yanında, özellikle Avrupa’da müzahir örgütler aracılığıyla top-

ladığı bağışlar, yurt içinde sözde “vergilendirme” adı altında topla-

dığı haraçlar ve çeşitli ülkelerden aldığı doğrudan destekler, PKK 

terör örgütünün temel finans kaynakları arasında yer almaktadır.  
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Dünya genelinde başlıca uyuşturucu üretim alanları, Laos, Tay-

land ve Birmanya’yı kapsayan “Altın Üçgen” bölgesi ile Afganis-

tan, Pakistan ve İran’ı kapsayan “Altın Hilal” bölgesidir (TDV, 

1999). Türkiye, özellikle Altın Hilal bölgesinde üretilen ve “Balkan 

Rotası” adı verilen güzergâhın üzerinde bulunmaktadır (Derdi-

man, 2011). Avrupa’ya taşınan uyuşturucunun %80’inin Türkiye 

üzerinden geçtiği ifade edilirken, PKK terör örgütü, bu uyuşturu-

cu ticaretinde aktif rol almaktadır.  

Güvenlik güçlerinin, 1984-2013 yılları arasında, gerçekleştirdiği 

operasyonlarda, PKK terör örgütünün 370 olayda, uyuşturucu işine 

karıştığı tespit edilmiş ve örgüte ait 60 hücre evinde yüksek miktar-

da uyuşturucu ele geçirilmiştir (KOM, 2013, Aktaran: Gücenmez, 

2014). PKK, bizzat yürüttüğü uyuşturucu kaçaklığının yanı sıra, 

uyuşturucu kaçakçılarından komisyon alma, Güneydoğu ve Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde kenevir ekme, uyuşturucu kaçakçılığını koor-

dine etme, Avrupa’da uyuşturucu dağıtımını koordine etme, uyuş-

turucudan elde edilen geliri aklama gibi uyuşturucu ticaretinin her 

aşamasında rol alarak gelir elde etmektedir (KOM, 2013). 

PKK’nın uyuşturucu trafiğindeki rolü çok açık bir şekilde orta-

dayken, terör örgütü bunu her zaman inkâr etmiştir. Teröristbaşı 

Abdullah Öcalan, bir röportajında, “uyuşturucu işine hiçbir zaman 

bulaşmadıklarını, bir gram uyuşturucunun bile insanlık suçu ol-

duğunu” ifade etmiştir (Birand, 1992). Ayrıca Öcalan, yakalandık-

tan sonra çıktığı mahkemede, uyuşturucu ticareti ile PKK’nın bağ-

lantısını reddetmiş, ancak bazı örgüt temsilcilerinin uyuşturucu 

kaçakçılarından bağış adı altında para almış olabileceklerini ifade 

etmiştir (İşeri, 2008). 

PKK terör örgütünün, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelir 

net olarak bilinmemekle birlikte, Genelkurmay Eski İkinci Başkanı 

Orgeneral Ergin Saygun, 2008 yılında katıldığı bir toplantıda, örgü-

tün yasa dışı yollardan elde ettiği yıllık gelirin 500 milyon Avro 

civarında olduğunu, bunun 200-250 milyon Avro’sunun uyuşturu-

cudan, 100-150 milyon Avro’sunun kaçakçılıktan, 15-20 milyon Av-
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ro’sunun toplanan yardımlardan, 20-25 milyon Avro’sunun diğer 

faaliyetlerden sağlandığını ifade etmiştir (Milliyet, 12.03.2008). 

PKK, 2016 yılı itibariyle, Afganistan’dan Avrupa’ya giden uyuş-

turucudan 50-100 milyon Dolar civarında gelir elde ederken, örgü-

tün uyuşturucu ticaretinden elde ettiği toplam gelir 1,5 milyar Do-

lar’ı bulmaktadır (İçişleri Bakanlığı, 2017, 9). Avrupa’ya giden uyuş-

turucu trafiğinde etkili olan PKK’nın, bu ülkelerdeki dağıtım ağı da 

düşünüldüğünde, uyuşturucudan elde ettiği gelirin tahmin edilenin 

üzerinde olduğu değerlendirilebilir. 

PKK’nın bir diğer finans kaynağı, Avrupa ülkelerinde kurduğu 

sivil toplum kuruluşları aracılığıyla topladığı yardımlardır. 

PKK’nın, 2001 yılında Hollanda’da kurduğu Kürt İşadamları Der-

neği (KARSAZ), örgütün Avrupa ülkelerindeki finans kaynakların-

dan biridir. Ayrıca KARSAZ tarafından PKK’ya, mühimmat ve lo-

jistik destek gönderildiği ifade edilmektedir (Yılmaz & Tetik, 2020, 

125). KARSAZ’a bağlı olarak, Fransa’da 49, Hollanda’da 13, İsveç’te 

8, Belçika’da ise 1 şirket faaliyet göstermektedir. KARSAZ’a bağlı 

şirket sayısının, 2019’dan itibaren artış gösterdiği değerlendirilmek-

tedir (Bayraklı vd., 2019). 

PKK’nın, diğer bir gelir kaynağı ise, özellikle Türkiye’nin İran 

ve Irak sınırında gerçekleştirilen, sigara, alkol ve akaryakıt kaçak-

çılığıdır. İran ve Irak sınırları, aynı zamanda PKK’nın eylemlerinin 

yoğun olarak gerçekleştiği bölgelerdir. Sınır hattının dağlık, ikli-

min ise sert olmasından ötürü sınır kontrolünün zor olması, böl-

gede gelir düzeyinin düşük, istihdam imkânlarının ise sınırlı ol-

ması, kaçakçılık neticesinde hızlı bir zenginleşmenin yaşanması 

gibi nedenlerle, kaçakçılık faaliyetleri, sınır bölgesinde yaşayan 

vatandaşlar için normal bir hayat tarzı hâline gelmiştir (Deniz, 

2010). PKK’nın, İran ve Irak sınırında gerçekleşen sigara, alkol ve 

akaryakıt kaçakçılığından sağladığı gelir net olarak bilinmese de 

yıllık 100-150 milyon Avro civarında olduğu tahmin edilmektedir 

(Saygun, 2008). 
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3. Eleman Temini ve Katılım 

PKK terör örgütü hem faaliyet alanını genişletmek hem de eylem 

yeteneğini artırmak maksadıyla, yeni eleman teminine önem ver-

mektedir. Bu maksatla kendisine müzahir siyasî parti ve sivil top-

lum kuruluşları vasıtasıyla, propaganda ve eleman temini faaliyet-

lerine aralıksız devem etmiştir. Bu süreçte kontrolünde tuttuğu ba-

sın-yayın kuruluşlarından da azami ölçüde istifade etmiştir.  

PKK terör örgütüne, askerî hedeflere yönelik ilk eylemin gerçek-

leştirildiği 1984 yılında, 57 kişilik katılım gerçekleşmiştir. PKK’nın 

hem sivillere hem de askerî hedeflere saldırıları arttıkça propaganda 

araçlarını da artırmış ve dolayısıyla örgüte katılımda da artış yaşan-

mıştır. Özellikle 1987 yılından itibaren örgüte katılım her yıl katlana-

rak artmış ve 1993 yılında 1734 kişiye ulaşmıştır. Güvenlik güçlerinin 

etkili operasyonları neticesinde örgüte katılım azalmaya başlamış ve 

1996-2004 yılları arasında 400-550 aralığında değişen durağan bir 

seyir izlemiştir. PKK’nın 2004’te, teröristbaşının yakalanması sonrası 

ilan ettiği sözde ateşkesi sona erdirdiğini açıklaması sonrasında, sal-

dırılarına tekrar başlamış ve 2003’te 499 olan örgüte katılım sayısı, 

2009 yılında 1328’e ulaşmıştır. Bu süreçte güvenlik güçlerinin, 

2007’de hem yurt içinde sınır ötesinde gerçekleştirdiği harekâtlar 

neticesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, örgüte katı-

lımda da azalma görülmüştür. Aynı şekilde 2009-2012 yıllarında ya-

pılan operasyonların etkisiyle örgüte katılımda da azalma yaşanmış, 

2009’da 1328 olan katılım sayısı 2012’de 611’e gerilemiştir. Ancak 

2013’te başlayan çözüm süreci örgüte katılımı hızlı bir şekilde artır-

mış ve 2013’te 2.597, 2014’te 5.558, 2015’te 3.884 kişilik katılım gerçek-

leşmiştir. 2015’te tekrar başlayan sınır ötesi harekâtlar ve şehir mer-

kezlerindeki hendek operasyonları etkisini hemen göstermiş ve örgü-

te katılım hızla azalmıştır. Terör örgütüne 2020’de sadece 52 kişi katı-

lırken, bu sayının 2021’de daha da azalması beklenmektedir.   

PKK terör örgütüne katılım durumu, yıllara göre incelendiğinde, 

operasyonların azaldığı sözde ateşkes süreçlerinde ve güvenlik za-

fiyetlerinin ortaya çıktığı dönemlerde artış yaşandığı; devlet otorite-
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sinin tesis edildiği tersi durumlarda ise azalma olduğu görülmekte-

dir. Ayrıca “barış ve çözüm” söylemlerini sıklıkla kullanan terör 

örgütünün, ilan ettiği sözde ateşkes dönemlerinde, aslında güvenlik 

güçlerinin operasyonları neticesinde verdiği kayıpları telafi ederek 

toparlanmaya çalıştığını söylemek mümkündür. 

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2016-2020 yılları ara-

sında, 939 terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Teslim olan 

teröristlerin çoğu, 18 yaşından küçük veya 18-25 yaş aralığında, 

ilkokul veya ortaokul mezunu, örgüt propagandasına maruz kalmış 

aile içi sorunlar yaşayan kişilerden oluşmaktadır. (Şekil-1) 

PKK terör örgütü, uluslararası hukuk anlamında insanlık suçu 

işleyerek silahlı faaliyetlerinde çocukları etkin bir şekilde kullan-

maktadır. Çeşitli sokak olaylarında ve hendek terörü sürecinde de 

görsel medyada sıklıkla karşılaşılan çocuk teröristler, PKK’nın acı-

masız bir şekilde istismar ettiği alanlardan biridir. 

PKK, 1990’lı yılların başından itibaren, çocukları şehir eylemle-

rinde kullanmaya başlamıştır. Söz konusu çocuk teröristler, kun-

daklama, keşif ve istihbarat çalışması yapma, müzahir kitleyi geniş-

letme ve propaganda yapma türü eylemlerde kullanılmıştır. PKK, 

son yıllarda çocuk teröristlere dağ kadrosundaki silahlı faaliyetlerde 

de yer vermeye başlamıştır. PKK’dan, 2013-2016 yılları arasında, 

1.949 terörist kaçarak güvenlik güçlerine ve Irak kuzeyindeki yerel 

güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Teslim olan bu teröristlerin 

750’si 18 yaşın altında olup, yaş ortalamalarının 16 olduğu ve teslim 

olan teröristlerin %38,49’unu teşkil ettikleri tespit edilmiştir. Yine 

2013-2016 yılları arasında, PKK’ya 11.133 terörist katılmıştır. Bu 

teröristlerin 2.294’ü 18 yaşın altında olup, bu dönemdeki örgüte 

katılımın %20,6’sını teşkil etmektedir. (İçişleri Bakanlığı, 2017)  

PKK, sadece yurt içinde değil, Suriye’deki silahlı faaliyetlerinde de 

çocuk teröristleri aktif bir şekilde kullanmaktadır. Birleşmiş Milletler 

tarafından hazırlanan bir rapora göre, PKK, Temmuz 2018 – Haziran 

2020 arasında, Suriye’de 400’den fazla çocuk teröristi kullanmıştır. Bu 

çocuk teröristlerin 318’i PKK’nın Suriye’deki silahlı kanadı YPG bün-
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yesinde yer alırken, 99’u ise YPG’nin kadın yapılanması olan YPJ 

bünyesindeki silahlı faaliyetlerde yer almışlardır. (Anadolu Ajansı, 

20.05.2021) 

Şekil-1: Teslim Olan Teröristlerin Profili (2016-2020)  

Kaynak: Anadolu Ajansı 

4. Silah ve Malzeme Temini 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, coğrafi özellikler, iklim 

ve aşiret temelli toplum yapısı nedeniyle, kaçakçılık ve kaçakçılık 

yoluyla silahlanma yaygındır. PKK terör örgütü, silahlı eylemlere 

başladığı 1980’li yıllarda, bölgesel özelliklerin etkisiyle, silah, mü-

himmat ve malzeme bulma konusunda zorluk çekmemiştir. Bunun-
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la birlikte başta Suriye, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi olmak 

üzere, aldığı dış yardımlar da örgütün silah envanterini geliştirme-

sine sebep olmuştur. 

Körfez Savaşı (1991) sonrasında, Saddam Hüseyin yönetimin-

deki Irak, PKK’ya, hem Irak kuzeyindeki Kürt grupları dengele-

mesi, hem de Türkiye’ye yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemler ger-

çekleştirmesi maksadıyla destek vermiştir. Bununla beraber ABD 

yönetimindeki Çekiç Güç’ün, Irak kuzeyindeki terörist unsurlara, 

helikopterlerle silah ve malzeme sevkiyatı yaptığı yönündeki ha-

berler, Türkiye basınında yoğun bir gündem teşkil etmiştir. 

Teröristbaşının yakalanması sonrasında, yurt içindeki silahlı 

gruplarını Irak kuzeyine çeken PKK, bir süreliğine sözde ateşkes 

ilan ederek saldırılarına ara vermiştir. Ancak ABD’nin 2003’te Irak’ı 

işgal etmesi sonrasında, Irak Devleti ortadan kalkmış, Irak kuzeyin-

de ABD himayesinde özerk bir Kürt yönetimi kurulmuş ve eski Irak 

Ordusu’nun silahları, ABD eliyle, Kürtlere sevk edilmeye başlamış-

tır. PKK ise bir taraftan ortaya çıkan siyasî boşluğu değerlendirerek 

Irak kuzeyindeki varlığını güçlendirmiş, bir taraftan da Kürt özerk 

yönetimi aracılığıyla eski Irak Ordusu’nun silahlarından temin et-

miştir. Ayrıca Irak kuzeyinde faaliyet gösteren ve çeşitli ülkelerin 

himayesinde çalışan silah kaçakçıları da terör örgütünün silah ve 

malzeme teminin de önemli roller oynamışladır. Ağır silahların da 

dâhil olduğu bir envantere ulaşan PKK, 2004’ten itibaren sözde 

ateşkese son vererek silahlı eylemlerine tekrar başlamıştır. PKK, bu 

dönemde temin ettiği uzun namlulu ağır silahların da etkisiyle, ka-

labalık gruplar hâlinde sınır karakollarına saldırmış ve güvenlik 

güçlerinin çok sayıda şehit vermesine sebep olmuştur. 

Suriye’de 2011 yılında iç savaşın başlaması sonrasında, tüm etnik 

ve dinî gruplar, çeşitli ülkelerin vekâlet savaşı aparatına dönüşmüş-

tür. Suriye’nin önemli bir kısmı başlangıçta DEAŞ terör örgütünün 

kontrolüne girerken, PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG, ABD’nin 

verdiği binlerce tır dolusu silah ve mühimmatın yanı sıra hava 
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bombardımanı desteği neticesinde, DEAŞ’ın kontrolündeki bölgele-

ri alabilmiştir. PYD/YPG, bu süreçte, zırhlı araç, ağır silah, ro-

ket/füze gibi ateş gücü yüksek silahları envanterine katmıştır. ABD 

her ne kadar bu silahların DEAŞ’ın yenilmesinden sonra toplana-

cağını iddia etse de uygulamada bu şekilde olmamakta ve Türkiye 

için güvenlik riski oluşturmaktadır. TSK’nın, Irak kuzeyinde, 

PKK’ya yönelik olarak düzenlediği operasyonlar sonucunda, kont-

rol altına alınan barınma alanlarında, ABD’nin PYD/YPG’ye verdi-

ği silahlar bulunmuştur. Bu durum, Türkiye ve ABD arasında gü-

ven bunalımına sebep olmuştur. 

5. Saha Yapılanması ve Yönetici Kadro 

PKK’nın üst yönetimi, KCK Sözleşmesi’nde ifade edildiği üzere, 30 

kişiden oluşan Yürütme Konseyi ile Yürütme Konseyi başkan ve 

yardımcılarından oluşur. Örgüte bağlı çok sayıda alt birim bulun-

makla birlikte, silahlı faaliyetler saha ve eyalet yapılanmaları altında 

yürütülmektedir. PKK’nın silahlı faaliyetleri 7 saha (Kandil, Zagros, 

Behdinan, Güney Saha (Botan), Toros-Akdeniz Saha (Amanos), Orta 

Saha ve Dersim Saha) ve 1 eyalet (Serhat) üzerinden yapılandırıl-

mıştır. (Şekil-2) PKK’nın saha yapılanmaları ise alt birim olarak eya-

let yapılanmalarına bölünmüştür. (Şekil-3)  

Şekil-2: PKK Terör Örgütünün Saha Yapılanması 
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Şekil-3: PKK Terör Örgütünün Eyalet Yapılanması 

 

PKK terör örgütünün ana barınma alanları Irak kuzeyindeki terör 

kamplarıdır. (Şekil-4) Türkiye-Irak sınırındaki alanlar (Sinath-

Haftanin, Metina-Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk) yurt içine terörist 

aktarımında ve sınır bölgelerindeki askerî birliklere yönelik saldırı-

larda kullanılmışlardır. PKK’nın ana karargâhı olan ve üst düzey 

teröristlerin barınma alanı olan Kandil Dağı, İran-Irak sınır hattında 

yer almaktadır. Gara Dağı, sınırdaki barınma alanlarına lojistik des-

tek ve takviye işlevi görmekte, çeşitli zamanlarda gerçekleştirilen 

kara harekâtlarında örgütün çekilme alanı olarak kullanılmaktadır. 

Mahmur Kampı, Birleşmiş Milletler gözetiminde faaliyet gösteren bir 

mülteci kampı olmasına karşın, PKK’nın hâkimiyetine girmiştir. Sınır 

hattından uzaklığı nedeniyle bu bölgeye şimdiye kadar diplomatik 

girişimlerin haricinde herhangi bir müdahale yapılamamıştır. Sincar 

Dağı ise son yıllarda önem kazanmış olup, Irak kuzeyi ile Suriye ku-

zeyi arasında terörist geçişlerinde aktif bir şekilde kullanılmaktadır.  

TSK’nın, 2016 yılı sonrasında, Irak kuzeyine yönelik olarak ka-

rarlılıkla gerçekleştirdiği harekâtlar neticesinde, Türkiye sınırın-

daki barınma alanları teröristler arındırılmaya başlamıştır. Ayrıca 

geçmiş yıllarda yapılanın aksine, TSK, kontrol altına aldığı yerleri 

temizledikten sonra geri çekilmemiş, bu bölgelerde kurduğu üs 
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bölgeleri ile terörist unsurların tekrar yerleşmelerini engelleyerek, 

sınır bölgelerini tam anlamıyla güvenli hâle getirmiştir. 

Şekil-4: PKK Terör Örgütünün Irak Kuzeyindeki Barınma Alanları 

 
PKK’nın ana karargâhındaki üst düzey teröristlerin yanı sıra sa-

ha ve eyalet şeklindeki yapılanması kapsamında, örgüt içerisinde 

kendince bir hiyerarşik sistem bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı, bu 

hiyerarşik sistemi ve terörist saldırıları dikkate alarak, risk grupları-

na göre çeşitli renklerle gruplandırılan aranan teröristler listesi oluş-

turmuştur. Bu listede toplam 1055 terörist bulunurken, bunların 

329’u etkisiz hale getirilmiştir ve 726’sının aranmasına devam edil-

mektedir. Son yıllarda yapılan operasyonlar neticesinde, arananlar 

listesindeki teröristlerin %31’i etkisiz hâle getirilmiştir. (Tablo-1) 

Tablo-1: PKK Terör Örgütü Mensubu Aranan Teröristlerin Sayısı 
(Terör Arananlar, 20.06.2021) 

  
Toplam 
Terörist 

Öldürülen 
Terörist 

Aranan 
Terörist 

Oran (%) 

Kırmızı Liste 178 25 153 14,04% 

Mavi Liste 49 13 36 26,53% 

Yeşil Liste 74 24 50 32,43% 

Turuncu Liste 161 50 111 31,06% 

Gri Liste 593 217 376 36,59% 

Toplam 1055 329 726 31,18% 
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6. Terör Saldırıları ve Terörle Mücadelenin Silahlı Boyutu 

PKK, saldırılarına başladığı 1984 yılından beri eylemlerine devam 

etmiş ve bu eylemlerde çok sayıda asker, polis, korucu ve sivil vatan-

daş hayatını kaybetmiştir. PKK, yerleşim yeri baskınları, bombalı 

saldırılar, intihar saldırıları, sabotaj, baskın, adam kaçırma, yol kesme, 

mayınlama, el yapımı patlayıcı (EYP) kullanımı, askerî birlik ve kara-

kollara saldırı gibi birçok silahlı eylem gerçekleştirmiştir (İşeri, 2008). 

PKK’nın, 1984-2008 yılları arasındaki eylemleri inceleyen bir çalışma-

da, örgütün genel olarak, bombalı saldırı, silahlı saldırı, yakma, sabo-

taj, rehine alma ve insan kaçırma türü eylemler gerçekleştirdiği gö-

rülmüştür (Ünal, 2012; Aktaran: Cantenar ve Tümlü, 2016). 

PKK’nın terörist saldırılarına başlaması sonrasında, terörle mü-

cadele kapsamında ilk önce yasal düzenlemeler yapılmış ve yeni bir 

teşkilatlanmaya gidilmiştir. Bu dönemde birçok ili kapsayan olağa-

nüstü hâl (OHAL) ilan edilirken, bu illerin daha etkin bir şekilde 

yönetilebilmeleri için OHAL Valiliği kurulmuştur. OHAL Valiliği 

bünyesindeki illerde güvenliği sağlamak ve terörle mücadele ope-

rasyonlarını yürütmek maksadıyla, Diyarbakır merkezli Jandarma 

Asayiş Kolordu Komutanlığı kurulmuştur. İlerleyen yıllarda terör 

olaylarındaki azalma neticesinde bu komutanlığın görev alanı da-

raltılmış ve merkezi Van’a taşınmıştır. 

PKK ile mücadelede yerel güvenlik güçlerinin oluşturulması açı-

sından geçici köy koruculuğu sistemi kurulması, stratejik bir karar 

olmuştur. TBMM’de, 26 Mart 1985’te kabul edilen 3175 sayılı kanun 

ile kurulan geçici köy koruculuğu sistemi, 27 Haziran 1985’te yürür-

lüğe girmiştir. Terörün yoğun olarak yaşandığı 1990’lı yıllarda ko-

rucuların sayısı 80.000’i bulurken, terör olaylarının nispeten daha 

düşük bir seyir izlediği 2006 yılında 57.000’e gerilemiştir (Balta Pa-

ker ve Akça, 2013). Türkiye’de, 2016 yılında, 20.204’ü gönüllü köy 

korucusu olmak üzere toplam 65.487 geçici köy korucusu olduğu 

belirtilmektedir. 1985-2016 yılları arasındaki toplam korucu sayısı-

nın ise 129.273 olduğu ifade edilmektedir. 2009 verilerine göre 

Hakkâri’de 7.614, Van’da 7.320, Şırnak’ta 6.756, Diyarbakır’da 5.187, 
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Siirt’te 4.661, Bitlis’te 3.730, Mardin’de 3.323, Batman’da 2.887, Bin-

göl’de 2.511, Elazığ’da 2.111, Muş’ta 1.881 korucu görev yapmakta-

dır (Kızmaz ve Önder, 2016). Terörle mücadelede aktif rol alan gö-

nüllü köy korucularının özlük haklarında, 2 Haziran 2007 tarihinde 

çıkarılan 5673 sayılı kanunla iyileştirmeler yapılmıştır (Koç, 2011). 

PKK, 1984 yılında, silahlı eylemlere başladığı dönemde, askerî 

unsurları ve sivilleri hedef almıştır. PKK, karakollara ve hareket 

halindeki askerî araçlara saldırarak, şehit verilmesine sebep olmuş 

ve hedeflediği kamuoyuna devletin güçsüz olduğu, askerin kendi-

sini bile koruyamadığı propagandasını yapmıştır. Bununla birlikte, 

coğrafi şartlar ve iklim koşulları nedeniyle ulaşılması zor bölgeler-

deki köylere saldırarak çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesi-

ne sebep olmuştur. PKK, 1986’daki Üçüncü Kongre’si sonrasında, 

kırsal kesimlerde yer alan köylerde, sivil can kayıplarının önüne 

geçebilmek maksadıyla başlatılan gönüllü köy koruculuğu (GKK) 

sistemini hedef almaya başlamıştır. Bununla birlikte PKK’nın, ey-

lemlerini 1980’li yılların sonuna doğru, şehir merkezlerine yaymaya 

başlamasıyla birlikte çok sayıda polis şehit olmuştur. Amerikan 

Bilim İnsanları Federasyonu (FAS) verilerine göre, 1984-1994 yılları 

arasında, 4039 vatandaşa hayatını kaybederken, 2357 asker, 266 po-

lis ve 727 korucu şehit olmuş; 8124 terörist öldürülmüştür. (Tablo-2) 

Tablo-2: PKK Terör Örgütünün Saldırılarında Yaşanan  
Can Kayıpları (1984-1994) (FAS, 2005) 

Yıl Terörist Sivil Asker Polis Korucu 

1984 11 20 24 0 0 

1985 100 82 67 0 0 

1986 64 74 40 3 0 

1987 107 237 49 3 10 

1988 103 81 36 6 7 

1989 165 136 111 8 34 

1990 350 178 92 11 56 

1991 356 170 213 20 41 

1992 1055 761 444 144 167 

1993 1699 1218 487 28 156 

1994 4114 1082 794 43 256 

Toplam 8124 4039 2357 266 727 
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PKK, 1993-2012 yılları arasında 1724 terör eylemi gerçekleştir-

miştir. PKK, 1993’te 243 eylem gerçekleştirirken, bu sayı 1995-1999 

arasında 70-80 civarında seyretmiş, 2000-2002 arasında neredeyse 

bitme noktasına gelmişken, 2003’ten itibaren artışa geçmiş ve 2012 

yılında 189’a ulaşmıştır. (Şekil-5) Bu dönemde en çok pusu (375) ve 

mayın/EYP saldırısı (352) gerçekleşmiştir (Cantenar & Tümlü, 

2016). (Şekil-6) 

Şekil-5: Yıllara Göre PKK Terör Örgütünün Eylem Sayıları (1993-2012) 

 
 

Şekil-6: Türlerine Göre PKK Terör Örgütünün Eylem Sayıları (1993-2012) 
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PKK’nın 1993-2012 arasındaki saldırılarında 3462 terörist öldü-

rülmüş, 1612 güvenlik görevlisi şehit olurken, 1850 güvenlik görev-

lisi yaralanmıştır (Cantenar & Tümlü, 2016). (Tablo-3) 

Tablo-3: PKK Terör Örgütünün Eylem Türleri (1993-2012) 

Eylem 
Türü 

Eylem 
Sayısı 

Eylem 
Yüzdesi  

(%) 

Öldürülen 
Terörist 
Sayısı 

Şehit 
Güvenlik 
Görevlisi 

Sayısı 

Yaralı 
Güvenlik 
Görevlisi 

Sayısı 

Pusu 375 21,75 1218 587 631 

Mayın/EYP Kullanma 353 20,47 888 342 546 

Taciz 198 11,48 53 11 42 

Köy Baskını 165 9,57 3 0 3 

Karakol/Üs 
Bölgesine Saldırı 

148 8,58 1077 604 473 

Yol Kesme 140 8,12 49 40 9 

Adam Kaçırma 138 8 56 13 43 

Sabotaj 120 6,96 1 1 0 

Bombalı  
Saldırı 

62 3,59 106 14 92 

Canlı Bomba 25 1,45 11 0 11 

Toplam 1724 100 3462 1612 1850 

 

 PKK terör örgütünün, 2004-2018 yılları arasındaki saldırılarında 

1398 asker, 361 polis ve 167 korucu şehit olurken, 7483 terörist etki-

siz hale getirilmiştir. (Tablo-4) PKK’nın, 2004 yılında eylemlerine 

tekrar başlamasıyla birlikte çatışmalarda artış yaşanırken, örgütün 

sözde ateşkes/eylemsizlik ilan ettiği dönemlerde bir durulma göz-

lemlenmiştir. Ancak bu durulma yapay bir sakinlik olup, aslında 

terör örgütünün toparlanması için zaman kazanma hamlesinden 

başka bir şey değildir. Örneğin, 2009-2010 ve 2013-2014 yıllarında 

öldürülen terörist sayısında ciddi bir düşüş yaşanırken, güvenlik 

gücü ve sivil vatandaş kayıplarında (şehit ve yaralı) bu oranda bir 

azalma meydana gelmemektedir. Bu durumda, sözde ateş-

kes/eylemsizlik dönemlerinde, terör örgütünün barış, demokrasi ve 

kardeşlik söylemlerini sıklıkla kullanmasına karşın, bu dönemleri 

toparlanma ve eğitim süreci olarak gördüğü, fırsat bulması hâlinde 

riski düşük sansasyonel eylemler gerçekleştirdiği, silahlı eylemlere 
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tekrar başlamak için de siyasî konjonktürün olgunlaşmasını bekle-

diği söylenebilecektir. 

Tablo-4: PKK Terör Örgütünün Saldırılarında Yaşanan Can Kayıpları 
(2004-2018) (Alptekin vd., 2020) 

Yıl 

Terörist Asker Polis Korucu Sivil 

Ölü Yaralı Şehit Yaralı Şehit Yaralı Şehit Yaralı Ölü Yaralı 

2004 39 1 20 27 0 7 5 9 9 32 

2005 57 5 42 67 5 13 3 0 17 95 

2006 78 2 57 59 8 31 4 2 33 201 

2007 367 31 94 117 1 0 10 7 26 213 

2008 528 1 134 146 4 35 19 15 31 209 

2009 19 1 44 29 2 7 4 4 8 0 

2010 88 4 69 105 3 19 4 1 18 50 

2011 284 84 88 115 19 30 7 6 58 96 

2012 494 36 126 302 29 67 15 17 19 171 

2013 16 1 1 6 0 0 0 0 2 1 

2014 13 1 9 29 2 3 0 0 2 9 

2015 611 29 117 286 79 164 2 8 43 125 

2016 2290 80 375 726 186 560 51 76 163 665 

2017 1233 20 128 206 14 40 25 62 33 56 

2018 1366 15 94 177 9 12 18 18 19 21 

Toplam 7483 311 1398 2397 361 988 167 225 481 1944 

 

PKK terör örgütü, 2004-2018 yılları arasında, en çok askerî hedef-

lere (1077 defa) saldırırken, 368 defa polis hedeflerine, 316 defa sivil 

hedeflere, 151 defa kamu binası ve altyapı tesislerine saldırı gerçek-

leştirmiştir (Kurt ve Dağdelen, 2020). (Şekil-7) 

Şekil-7: PKK Terör Örgütünün Saldırdığı Hedefler (2004-2018) 
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PKK’nın saldırıları, 2004 yılından itibaren artış gösterirken, 2009 

ve 2013 yıllarında ciddi bir düşüş yaşanmıştır. PKK saldırıları, 2004-

2008 ve 2009-2012 yılları arasında sürekli artarken, en hızlı yükseliş 

2013-2016 arasında yaşanmıştır. PKK tarafından, 2016 yılında, 275 

silahlı saldırı, 229 patlama gerçekleştirilmiştir. Güvenlik güçlerinin 

artan etkili operasyonları ve alınan güvenlik tedbirleri neticesinde, 

saldırılarda azalma yaşanmıştır (Köse ve Şahin, 2020). Hakkâri, 2004-

2018 arasındaki PKK saldırılarına en çok maruz kalan şehir olup, 

Hakkâri’yi, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Van, Bingöl, Siirt, 

Bitlis ve İstanbul takip etmiştir (Köse ve Şahin, 2020).  

PKK ile mücadelede, insansız hava aracı (İHA) kullanımı 2008’de 

başlamıştır. Bu dönemde İsrail’den 10 adet Heron İHA kiralanırken, 

ABD ile ortak kullanıma dayalı olarak silah yüklü olmayan Predatör 

SİHA tahsis edilmiştir. Ancak Heronların sürekli arıza yapması, Pre-

datörlerden ise görüntülerin geç gelmesi nedeniyle, terörle mücadele 

operasyonlarında, İHA/SİHA kullanımından verim alınamamıştır. 

Bu nedenle terörle mücadele operasyonlarında, 2013-2014 yıllarında 

İHA/SİHA kullanılmazken, 2015’ten itibaren yerli yapım insansız 

uçaklar envantere girmeye başlamıştır. Bu gelişme neticesinde, 2016-

2018 arasında yerli İHA ve SİHA’lar operasyonlarda etkin bir şekilde 

kullanılmaya başlamıştır (Yalçın ve Aycan Özer, 2020). Operasyon-

larda İHA ve SİHA kullanımı, terörle mücadelede kuvvet çarpanı 

etkisi yapmış ve elde edilen hava üstünlüğü sayesinde alan hâkimi-

yeti başarıyla sağlanmıştır. Bu sayede İHA ve SİHA’ların kullanıldığı 

operasyonlarda, 2016’da 498, 2017’de 309, 2018’de 369 terörist etkisiz 

hale getirilmiştir (Erboğa ve Ayar, 2020). (Şekil-8) 

Şekil-8: İHA / SİHA Kullanılan Operasyonlarda PKK Kayıpları (2004-2018) 
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PKK, 2013 yılında sözde ateşkes ilan etmiş olsa da, bu süreci 

hazırlık aşaması olarak değerlendirmiş ve kırsaldaki silahlı grup-

larını takviye ederken, şehir merkezlerine de silah ve terörist grup 

aktarımı yapmıştır. Türkiye’de, 7 Haziran 2015’te yapılan millet-

vekili genel seçimi sonrası ortaya çıkan istikrarsız durumu lehine 

çevirmek isteyen terör örgütleri, 20 Temmuz 2015’te Şanlıur-

fa/Suruç’ta ve 22 Temmuz 2015’te Şanlıurfa/Viranşehir’de, iki 

polisin şehit olduğu ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği 

saldırılar gerçekleştirmiştir. Bu saldırılar neticesinde, teröre karşı 

topyekun mücadele kararı alınmış ve 24 Temmuz 2015 saat 

23.00’te PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarına kapsamlı 

bir hava harekâtı başlatılmıştır. Bu hava harekâtı sonrasında, PKK 

tarafından, ilan edilen sözde ateşkesin artık anlamını kaybettiği ve 

saldırılara tekrar başlayacakları yönünde bir açıklama yapılmıştır. 

PKK’nın ilan ettiği sözde ateşkes süreci birçok kesim tarafından 

çözüm süreci olarak tanımlanmaktadır. Devlet yetkilileri bu dö-

nemde “terörle mücadele” yerine “terörle müzakere” yapmayı ter-

cih etmişler ve başta teröristbaşı Öcalan olmak üzere üst düzey terö-

ristlerle aracılar vasıtasıyla görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. PKK, 

bu süreçte örgüte operasyon düzenlenemediği için toparlanmak ve 

güçlenmek için önemli fırsatlar yakalamıştır. Güvenlik güçleri ise 

bu süreçte: 

 Profesyonel orduya geçiş sürecini tamamlayıp komando bir-

liklerini uzman personellerden oluşturmuştur. 

 İnşa edilen kalekollar ve kulekolar sayesinde kırsal kesimde 

kalıcı alan hâkimiyeti sağlamıştır. 

 İHA ve SİHA imkânlarının geliştirilmesiyle operasyonlarda 

hava hâkimiyeti sağlamıştır. 

 Yerli imkânlarla geliştirilen zırhlı personel taşıyıcı araçlar ile 

asker sevki sırasında verilen kayıplarını en alt düzeye indir-

miştir. 

 Yerli imkânlarla üretilen helikopter ve obüs gibi ateş destek 

vasıtaları ile operasyon imkânlarını genişletmiştir. 
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 Yerli imkânlarla üretilen mühimmatlar sayesinde, sarf mali-

yetleri azalmış ve ateş gücü artmıştır. 

TSK’nın artan imkân ve kabiliyetlerinin farkında olan PKK terör 

örgütü, çatışma ortamını kırsaldan şehir merkezlerine taşımak iste-

miştir. PKK bu dönemde, Suriye’nin içerisinde bulunduğu durumu 

fırsata çevirerek, Suriye’nin kuzey bölgelerinde, kendince “Rojava 

Devrimi” diye tanımladığı kanton yönetimi kurmuştur. Suriye’nin 

kuzeyinde elde ettiği tecrübeyi Türkiye’ye de kaydırmak isteyen 

PKK, şehirlerdeki genç milis yapılanması YDG-H ile birlikte, hen-

dek kalkışmasını başlatmıştır. Birçok il ve ilçe merkezinde müzahir 

siyasî partinin yönetimindeki siyasî partinin yönetiminde olan be-

lediyelerin de katkısıyla, sokak aralarında hendekler kazılarak gü-

venlik güçlerinin operasyon yeteneği tehdit edilmiş ve kendilerince 

güvenli bölgeler oluşturmuşlardır. Başta Polis Özel Harekât (PÖH) 

ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) birlikleri olmak üzere tüm güven-

lik güçlerinin kararlı operasyonları neticesinde amacına ulaşamamış 

ve çok sayıda kayıp vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır. Kırsal 

alana geri çekilen PKK unsurları, burada zaten alan hâkimiyetini 

kurmuş olan güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmiş ve tarihinin en 

büyük kayıplarını vermeye devam etmiştir. 

Terörle mücadele operasyonlarının son evresinin başladığı 24 

Temmuz 2015 tarihinden itibaren, toplam 22.198 terörist etkisiz hale 

getirilmiştir. PKK terör örgütünün en çok kayıp verdiği dönem, 24 

Temmuz 2015 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arası olup bu süreçte 9.170 

terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu dönem içerisinde Güneydoğu 

Anadolu bölgesinde bazı ilçelerde yaşanan hendek terörü netice-

sinde, meskûn mahal çatışmalarında çok sayıda terörist etkisiz hale 

getirilmiştir. Güvenlik güçlerinin sonraki yıllarda da operasyonları 

devam etmiş ve 2017’de 2.572, 2018’de 6.558, 2019’da 2.186, 2020’de 

1.245, 2021’in ilk dört ayında ise 467 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 

TSK tarafından Irak kuzeyine gerçekleştirilen “Pençe” harekâtları 

ile Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirilen Zeytin Dalı ve Barış Pınarı 

harekâtları neticesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, 
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Türkiye’nin sınır hattının da güvenliği sağlanmıştır. Bu dönem içe-

risinde kırsal alandaki operasyonlar etkili bir şekilde devam ettirilir-

ken, polis ve jandarma tarafından yürütülen operasyonlarda 19.901 

kişi gözaltına alınmış, bunlardan 5.718’i tutuklanmıştır. (Tablo-5) 

Tablo-5: PKK Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlar (2015-2021) 
(AA, 2015-2021) 

Tarih Aralığı 

Etkisiz Hale Getirilen 
Terörist Sayısı 

Gözaltı 
Sayısı 

Tutuklama 
Sayısı 

24.07.2015 - 31.12.2016 9.170   

01.01.2017 - 31.12.2017 2.572 7.211 2.382 

01.01.2018 - 31.12.2018 6.558 5.035 1.451 

01.01.2019 - 31.12.2019 2.186 4.816 1.015 

01.01.2020 - 31.12.2020 1.245 1.903 621 

01.01.2021 - 30.04.2021 467 936 249 

 22.198 19.901 5.718 
 

7. Terörle Mücadelenin Ekonomik, Sosyal ve Siyasî Boyutu 

PKK terör örgütünün taban bulduğu ve silahlı saldırılarının yoğun 

olarak yaşandığı Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri, genel 

olarak geri kalmış illerden oluşmaktadır. Bu illerin ekonomik geliş-

mişlik seviyesi Türkiye ortalamasının altında olup, hızlı nüfus artışı 

nedeniyle işsizlik sürekli artmış ve özellikle büyükşehirlere doğru 

göç yaşanmıştır. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki iller, 

yaşadıkları ekonomik sorunların yanı sıra düşük sosyal gelişmişlik 

düzeyi sorunuyla da karşı karşıyaydı. Bu illerdeki vatandaşların, 

özellikle eğitim, sağlık ve ulaştırma gibi temel devlet hizmetlerin-

den yeterince faydalanamaması nedeniyle yaşam kalitesi oldukça 

düşük seviyelerde gerçekleşmiş ve bu durum PKK terör örgütü 

tarafından etkili bir şekilde istismar edilmiştir. PKK, bu bölgedeki 

illerin dezavantajlı durumlarını kendi siyasî hedefleri için kullanır-

ken, söylem olarak kendisini bölge insanının savunucusu olarak 

göstermeye çalışmıştır. PKK, hayalini kurduğu bir Kürt devletinin 

temelleri sayılabilecek anadilde eğitim, kültürel haklar ve özerk 
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yönetim gibi talepleri öne sürerek, çeşitli vasıtalarla bu taleplerin 

yerel halkta taban bulmasını sağlamıştır. 

Güvenlik güçlerinin kahramanca yürüttüğü terörle mücadele ba-

şarılı sonuçlar verirken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sorunun 

ekonomik, sosyal ve siyasî yönlerine ilişkin çözüm gayretlerine de 

odaklanmıştır. Özellikle sorunun ekonomi temelli olduğunu düşü-

nen Türk Devleti, başlattığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve 

Doğu Anadolu Projesi (DAP) ile tarım ve hayvancılık temelli bir 

yatırım stratejisi izlemiştir. 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Adıyaman, Batman, Diyar-

bakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini 

kapsamaktadır. GAP, bu illerin sahip olduğu kaynakları değerlen-

direrek yöre halkının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini artırmayı 

amaçlamıştır. Bu kapsamda 1970’li yıllarda bu illerin su ve toprak 

kaynaklarının geliştirilmesi maksadıyla, 22 baraj ve 19 hidroelektrik 

santrali inşaatının yanı sıra, 1,8 milyon hektar alanda sulama yatı-

rımı yapılması planlanmıştır. GAP, 1989 yılında hazırlanan plan ile 

tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatı-

rımlarını da içine alan bir bölgesel kalkınma projesine dönüşmüş-

tür. (GAP (a), 2021) Proje kapsamındaki illerin kalkındırılması, yatı-

rımların gerçekleştirilmesi, yöre halkının eğitim düzeyinin yüksel-

tilmesi, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması 

maksadıyla, 27 Ekim 1989 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ve 6 Kasım 

1989 tarihli 388 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile GAP 

Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı kurulmuştur. (GAP (b), 2021) GAP 

bölgesinin genelinde yapılan yatırımlar neticesinde çok sayıda proje 

tamamlanmış ve önemli miktarda gelir ve istihdam artışı sağlanır-

ken, sosyal refah imkânlarında da iyileşme sağlanmıştır. Bu kap-

samda;  

 Bölgede, 2019 yılı sonu itibariyle toplam 571.591 hektar alan 

sulamaya açılmış olup, 130.597 hektar alanın sulama şebekesi 

inşaatı devam etmekte, 1.097.812 hektar alan ise proje ve plan-

lama aşamasındadır. (GAP (c), 2021) 
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 Bölgede, imalat sanayindeki işletme sayısı 2002’de 1.106 iken, 

2017’de 4.283 olmuş, istihdam sayısı ise 2002’de 39.302 iken 

2017’de 226.065’e yükselmiştir. (GAP (c), 2021) 

 Bölgedeki ihracatçı firma sayısı, 2000 yılında 679 iken, bu sayı 

2007’de 1.444’e, 2018’de ise 6.825’e yükselmiştir. Bölge’nin, 

2000 yılındaki ihracatı, 503 milyon dolar iken, 2007’de 3,3 mil-

yar dolara ve 2019 yılında ise 9,2 milyar dolara ulaşmıştır. 

Bölge’den yapılan ihracatın Türkiye toplam ihracatı içindeki 

payı da 2000 yılında %1,8 iken, bu oran 2019 yılında %5,3’e 

yükselmiştir. (GAP (c), 2021) 

 Bölgede, 2018 sonu itibariyle 18 adet Organize Sanayi Bölgesi 

(OSB) ve 38 adet Küçük Sanayi Sitesi (KSS) tamamlanmıştır. 

Tamamlanan OSB’lerde 2.082 firma üretime geçmiş ve 174.170 

kişiye istihdam olanağı sağlanmıştır. Tamamlanan KSS’lerde 

ise 9.693 adet işyeri mevcut olup, 9.626 işyeri faaliyet göster-

mektedir. (GAP (d), 2021) 

 Bölge genelinde içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma ve 

katı atık depolama yatırımları gerçekleştirilmiştir. Bu kap-

samda; 2002’de içme ve kullanma suyu arıtma tesisi ile hizmet 

verilen nüfusun oranı %16 iken, bu oran 2016’da %55’e yük-

selmiş, 2002’de toplam atık su arıtma tesisi sayısı 8 iken 

2016’da 17 olmuş, 2002’de belediyelerde gelişmiş atık su arıt-

ma tesisi hiç yok iken 2016’ya kadar 5 adet kurulmuş ve 

2002’de atık hizmeti verilen nüfusun oranı %69 iken, 2016’da 

bu oran %91’e yükselmiştir. (GAP (e), 2021) 

 Bölge’de 2007 yılında 96 hastane ve toplam 9.980 yatak mevcut 

iken, 2018 yılında hastane sayısı 130’a, yatak sayısı 20.541’e 

yükselmiştir. Bu dönemde ülke genelinde hastane sayısındaki 

artış %20,3, yatak sayısındaki artış %43,1 olarak gerçekleşirken 

GAP Bölgesi’ndeki artış oranı sırasıyla %35,4 ve %105,8 olmuş-

tur. Ayrıca: On bin kişiye düşen hasta yatağı sayısı 2007’de 13,9 

iken 2018’de 23,2’ye yükselmiş, 2007’de 2.916 olan uzman he-
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kim sayısı 2018’de 5.513’e ulaşmış, anne ölüm oranı ise 2008’de 

yüz binde 38,9 iken, 2018’de yüz binde 18’e gerilemiştir. (GAP 

(f), 2021) 

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin bölgesel kalkınmadaki başarısı 

görüldükten sonra benzer bir proje Doğu Anadolu Bölgesi’nde uy-

gulanmış ve Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elâzığ, Erzincan, Erzu-

rum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli, Van illerini 

kapsayan Doğu Anadolu Projesi (DAP) başlatılmıştır. DAP ile bağlı 

illerdeki yatırımların planlanması, projelendirilmesi ve koordine 

edilmesi suretiyle, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kalkınmasının hız-

landırılması amaçlanmıştır. Ayrıca bu faalyetlerin yürütülmesi ve 

koordine edilmesi maksadıyla, 2011 yılında, 642 sayılı KHK ile Do-

ğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. 

(DAP (a), 2021) 

DAP kapsamında, 2013-2018 yılları arasında, 1.144 adet tarım ve 

kırsal kalkınma projesine 523,5 milyon TL, 259 adet beşerî, sosyal ve 

kurumsal gelişme projelerine 75,1 milyon TL, 10 adet rekreasyon 

alanlarını geliştirme projelerine 34,8 milyon TL, 14 adet yenilenebilir 

enerji projesine 17 milyon TL ödenek ayrılmıştır (DAP (b), 2021).  

GAP ve DAP kapsamı dışında da söz konusu illere yönelik çeşitli 

alanlarda kapsamlı yatırım programları gerçekleştirilmiştir. Türki-

ye’nin çeşitli bölgeleri arasındaki gelişmişlik farkı açığını kapatmak 

maksadıyla, tüm iller, gelişmişlik düzeyine göre 6 kategoriye bö-

lünmüş ve kalkınmada öncelikli bölgeler tespit edilmiştir. Bu kap-

samda Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illerin nere-

deyse tamamı, Beşinci veya Altıncı Kalkınmada Öncelikli Bölgeler 

arasında yer almıştır. Bu illerde yatırım yapacak girişimcilere yöne-

lik olarak, 5 veya 10 yıl süreyle, vergi indirimi, SGK primi muafiyeti 

ve kamu arazilerinin tahsis edilmesi gibi destekler sağlanarak, yatı-

rımların teşvik edilmesi ve istihdam imkânlarının artırılması amaç-

lanmıştır. Verilen teşvikler neticesinde, tarım ve hayvancılığın yanı 

sıra, sanayi, madencilik ve enerji sektörlerinde birçok yatırım ger-

çekleşmiştir. Söz konusu yatırım teşviklerine talebin yüksek olma-
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sında ve yapılan yatırımların başarılı olup sürekli istihdam sağlaya-

bilmesinde, yapılan karayolu yatırımları ile demiryolu iyileştirmele-

rinin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Ayrıca bölgedeki illerin nere-

deyse tamamında inşa edilen havalimanları, yolcu ve yük taşımacı-

lığında yüksek bir fayda sağlamıştır. Ayrıca bölge insanının başta 

İstanbul ve Ankara olmak üzere, çeşitli illere daha kolay, ucuz ve 

hızlı ulaşım sağlaması, millî bütünleşme imkânlarını da artırmıştır.  

Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerine yönelik eğitim yatırımları 

da etkili bir şekilde devam etmiştir. Okul öncesi eğitim, ilköğretim 

ve ortaöğretim kurumlarında yapılan yeni yatırımlar neticesinde, 

fiziki kapasitede artış ve iyileşme yaşanmıştır. Ayrıca yeni açılan 

yükseköğretim kurumları sayesinde, üniversite olmayan il kalma-

mış ve başka bir şehirde eğitim görme imkânı olmayan bir öğrenci-

ye, yaşadığı şehirde eğitimine devam etme fırsatı verilmiştir. 

Türk Devleti, dezavantajlı bölgelere yönelik yürüttüğü ekonomik 

ve sosyal yatırım programlarının yanı sıra, kültürel alanda da 

önemli adımlar atmıştır. PKK terör örgütünün en önemli siyasî is-

tismar malzemesi Kürtçe’nin kullanımı ve resmî alanlarda kullanı-

mı ile ilgili olmuştur. Türk Devleti, hem PKK’nın elinden bu istis-

mar malzemesini almak, hem de halkın taleplerini yerine getirmek 

maksadıyla, Kürtçe’ye yönelik bazı adımlar atmıştır. Bu kapsamda 

ortaöğretim kurumlarında Kürtçe seçmeli ders olarak verilmeye 

başlanmış ve Kürtçe’nin özel kurslarda öğretilmesi için yasal düzen-

lemeler yapılmıştır. Ayrıca üniversitelerde lisans ve yüksek lisans 

düzeyinde eğitim veren Kürtçe bölümler açılmıştır. Kürtçe yayın 

yapan radyo ve televizyon kanalları yayın hayatına başlamıştır. 

Mahkemelerde ise talep olması durumunda Kürtçe tercümanlar 

görev yapmaya başlamıştır. 

Türk Devleti, terörle mücadelesine aralıksız devam ederken, 

ekonomik, sosyal ve siyasî adımlar da atmıştır. Tüm bunların yanı 

sıra, 2009 yılında kamuoyunda, “Oslo Görüşmeleri” olarak bilinen 

MİT-PKK görüşmesinin gerçekleştiği yönünde haberler çıkmıştır. 

Açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Hükûmet adına PKK 
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ile görüşmeler Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) tarafından yürütül-

müştür. Çözüm sürecinin temelleri, 2009-2013 yılları arasında atıl-

mış, Abdullah Öcalan (İmralı), KCK Yürütme Konseyi (Kandil) ve 

PKK’nın siyasî uzantısı siyasî partinin yetkililerinin de dâhil olduğu 

görüşmeler süreci yaşanmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde terö-

ristbaşının çağrısıyla, 2013 yılında PKK, yurt içindeki terörist unsur-

larını yurt dışına çıkaracağını, bu sırada nakil hâlinde olan terörist-

lere operasyon yapılmaması gerektiğini açıklamıştır. 

PKK’nın bu açıklaması sonrasında, 2013-2015 yılları arasında, 

kamuoyunda “çözüm süreci” olarak bilinen süreç yaşanmıştır. 

Hükûmet, bu süreçte siyasî hamleler yaparak, halkın da sürece ikna 

olmasını sağlamak maksadıyla, 4 Nisan 2013 tarihinde 63 kişiden 

oluşan “Akil İnsanlar Heyeti”nin kurulduğunu açıklamıştır. Bu 

heyet 9’ar kişilik 7 ayrı gruba ayrılmış ve her grup ayrı bir coğrafi 

bölgede halk toplantıları yaparak kamuoyu oluşturmakla görevlen-

dirilmiştir. Diğer taraftan idari ve yasal düzenlemeler yapılarak, 

PKK ile yürütülen müzakerelerde gündeme getirildiği iddia edilen 

hususların altyapısının oluşturulduğu değerlendirilmektedir. Örne-

ğin muhalefet milletvekilleri tarafından yapılan açıklamalarda, 

Hükûmet-PKK arasında yapılan görüşmelerde, PKK’nın özerk yö-

netim talebinde bulunduğu iddia edilmiştir. Nitekim TBMM tara-

fından, 2012 yılında kabul edilen, Büyükşehir belediyelerini yeniden 

düzenleyen 6360 sayılı kanun, köylerin tüzel kişiliğini kaldırması, 

belediyelerin yetkilerini artırması, Valiliklerin etki alanını daraltma-

sı gibi sebepler nedeniyle, yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. Ancak 

tüm bu eleştirilere rağmen, Hükûmet yasal düzenlemelere devam 

etmiş, kabul edilen 6360 sayılı kanun ise 2014 yılındaki yerel seçim-

ler sonrasında uygulamaya geçmiştir. 

Hükûmetin çözüm sürecinde yaptığı bir başka yasal düzenleme 

ise 10 Temmuz 2014’te kabul edilen ve 16 Temmuz 2014’te Resmî 

Gazete’de yayımlanan 6551 sayılı Terörün Sona Erdirilmesi ve Top-

lumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’dur. 
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“Hükûmet, çözüm süreci kapsamında aşağıdaki hususlarda gerekli ça-

lışmaları yürütür. 

a) Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilme-

sine yönelik siyasi, hukuki, sosyoekonomik, psikolojik, kültür, insan 

hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla bağlantılı 

konularda atılabilecek adımları belirler. 

b) Gerekli görülmesi hâlinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki kişi, kurum 

ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar yapılma-

sına karar verir ve bu çalışmaları gerçekleştirecek kişi, kurum veya ku-

ruluşları görevlendirir. 

c) Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama 

katılım ve uyumlarının temini için gerekli tedbirleri alır. 

ç) Bu Kanun kapsamında yapılan çalışmalar ile alınan tedbirlere ilişkin 

kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesini sağlar. 

d) Alınan tedbirlere ilişkin uygulama sonuçlarını izler ve ilgili kurum 

ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar. 

e) Gerekli mevzuat çalışmalarını yapar.” (Resmî Gazete, 2014) 

Hükûmet, muhalefetin eleştirilerine rağmen çözüm sürecini sür-

dürmüş, bir taraftan yasal düzenlemeler yaparken, diğer taraftan da 

üst düzey teröristlerle dolaylı yoldan veya aracılar vasıtasıyla gö-

rüşmeye devam etmiştir. Ancak PKK bu süreçte silahlı unsurlarını 

söz verdiği gibi yurt dışına çıkarmak bir tarafa, silahlı eylemlerine 

devam etmiştir. PKK’nın siyasî kanadı olan siyasî parti ise 30 Mart 

2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde elde ettiği başarıyı, özerk 

yönetim taleplerini daha sık dile getirmek için fırsat olarak görmüş-

tür. Bu dönemde, terör örgütü IŞİD, Suriye’nin kuzeyinde yer alan ve 

PKK/PYD’nin kontrolündeki Ayn el Arap (Kobani) şehrine saldır-

mıştır. PKK’nın siyasî uzantısı HDP, 7 Ekim 2014’te yaptığı açıkla-

mada, “Kobani’nin düşmesi durumunda, çözüm sürecinin sona 

ereceği” yönünde bir açıklama yapmıştır. Bu açıklama sonucunda, 

PKK’ya müzahir kesimler tarafından, 8-10 Ekim 2014 tarihlerinde, 

yurt genelinde çıkarılan olaylar sonucunda, çok sayıda vatandaş 

hayatını kaybetmiştir. 
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PKK’nın, çözüm süreci sırasında, sözde ateşkes ilan etmesine ve 

silahlı unsurlarını yurt dışına çekeceğini açıklamasına rağmen, bu-

nu yapmaması, Irak kuzeyinden yurt içine terörist aktarması ve 

kırsal alanda güvenlik güçlerine saldırması ve bu saldırılarda çok 

sayıda şehit verilmesi, örgütün bu süreci, aslında toparlanma ve güç 

kazanma fırsatı olarak gördüğünün ispatıdır. PKK’nın siyasî uzantı-

sı HDP ise 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel se-

çimlerinde %13 oy alarak 80 milletvekili çıkarmıştır. Bu seçimler 

sonrasında, tek başına bir iktidar çıkmaması ve uzun süren koalis-

yon görüşmeleri nedeniyle ortaya çıkan siyasî istikrarsızlık nedeniy-

le, PKK ve siyasî uzantısı açıklamalarını sertleştirmiştir. Nitekim 

PKK, 11 Temmuz 2015 tarihinde yaptığı açıklamada, inşa edilen 

barajları gerekçe göstererek sözde ateşkesi sona erdirdiğini açıkla-

mıştır. PKK, 14 Temmuz 2015 tarihinde yaptığı başka bir açıklama-

da ise “devrimci halk savaşı ve serhildan (isyan, başkaldırı)” çağrısı 

yapmıştır. PKK/KCK eşbaşkanı Cemil Bayık ise 20 Temmuz 2015 

tarihinde yaptığı açıklamada, köylerde ve kentlerde, “halkın” silah-

lanarak kendi öz savunma sistemini kurması gerektiğini açıklamış 

ve mahallelerde tüneller ve siperler kazılması talimatını vererek, 

hendek terörünün başlangıcının işaretini vermiştir. PKK tarafından, 

20 Temmuz 2015’te Adıyaman’da bir uzman onbaşı, 22 Temmuz 

2015’te ise Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki polis memuru, 23 

Temmuz 2015’te Diyarbakır’da bir polis memuru şehit edilmiştir. 

PKK’nın “çözüm süreci”ni sona erdirmesi ve silahlı saldırılarına 

tekrar başlaması sonrasında, TSK 24 Temmuz 2015’te, Irak kuze-

yindeki PKK’nın barınma alanlarına hava harekâtı düzenleyerek, 

operasyonlara tekrar başlamıştır.  

Sonuç ve Değerlendirme 

Sözde “Kürdistan” kurma hayali ile kurulan PKK terör örgütü, si-

lahlı faaliyetlere başladığından beri binlerce vatandaşın, askerin, 

polisin ve korucunun canına kastederken, aslında toplumsal huzuru 

ve refahı hedef almıştır. PKK, silahlı saldırı, pusu, baskın, ma-
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yın/EYP tuzaklama, intihar saldırısı gibi eylem tarzlarıyla hareket 

etmiş, yıllar içerisinde aldığı dış desteklerle imkân ve kabiliyetlerini 

artırarak, siyasî kazanım arayışlarına yönelmiştir. 

PKK, diğer terör örgütleri gibi öğrenen örgüt özelliği göstermek-

te olup, dönem içerisinde gelişen teknolojik imkânları ve güncel 

eylem tarzlarını kendisine adapte edebilmiştir. Örneğin, Afganistan 

ve Irak’ta görülen, EYP’li ve bomba yüklü araçlarla yapılan saldırı-

lar, bir süre sonra PKK’nın da eylem tarzı hâline gelmiştir. PKK, son 

yıllarda bomba yüklü dronlar ile askeri birlikleri ve devlet binalarını 

hedef almış, güvenlik güçlerinin sahip olduğu teknolojik üstünlük 

sayesinde ise başarılı olamamıştır. 

PKK, genel olarak Irak kuzeyindeki dağlık alanlarda üslenirken, 

sınır hattındaki Hakkâri-Şırnak illerinden yurt içine sızarak, özellik-

le dağlık bölgelerde askerî hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştir-

miştir. Şehir merkezlerinde ise müzahir unsurlardan teşkil edilen 

silahlı gruplarla, suikast, araç ve dükkân kundaklama, sokak göste-

rileri gibi eylemler gerçekleştirirken, dönem içerisinde farklı isimler-

le faaliyet gösteren kendisine müzahir siyasî parti aracılığıyla top-

lumsal taban genişletme ve kamuoyu oluşturma gayreti içerisine 

girmiştir. 

Güvenlik güçlerinin düzenlediği kapsamlı operasyonlar netice-

sinde büyük kayıplar veren terör örgütü, her seferinde sözde ateş-

kes ilan etmiş ve siyasî unsurlarının da etkisiyle kamuoyu oluştura-

rak operasyonlara ara verilmesini sağlamıştır. Bu süreçte silahlı un-

surlarını toparlayan ve kayıplarını telafi eden PKK, kendince şartları 

uygun bulduğu bir zamanda silahlı eylemlerine tekrar başlamıştır. 

Türkiye’deki ve dünyadaki siyasî ortamın etkisiyle, genel olarak 

2010-2015 yılları arasında, PKK terör örgütüyle sözde “Çözüm Sü-

reci”nin temelleri atılmış ve müzahir parti temsilcileri aracılığıyla, 

terörist elebaşıları ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu sü-

reçte imkân ve kabiliyetlerini artıran terör örgütü, özellikle Suriye iç 

savaşı sırasında edindiği tecrübelerle, bir şehir savaşına hazırlanmış 

ve bazı il ve ilçe merkezlerine silah, mühimmat ve patlayıcı yığınağı 
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yapmıştır. Terör örgütüyle müzakere ederek sonuç alınmayacağının 

anlaşılması ve kamuoyunun da buna ikna olması neticesinde, TSK, 

24 Temmuz 2015 tarihinde operasyonlarına tekrar başlayarak örgü-

tü tamamen bitirme hedefine odaklanmıştır. 

Güvenlik güçleri, 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren düzenle-

diği operasyonlarda 22.000’den fazla teröristi etkisiz hale getirirken, 

devletin kararlı duruşu sayesinde, örgüte yeni katılım da bitme nok-

tasına gelmiştir. Ayrıca emniyet güçlerinin düzenlediği operasyon-

larda örgütle iltisaklı 20.000’e yakın şahıs gözaltına alınmış ve söz 

konusu şahıslardan 5.700’den fazlası çıkarıldıkları mahkemelerce 

tutuklanmıştır. Güvenlik güçlerinin iyi eğitimli profesyonel unsur-

lar ile terörle mücadele gerçekleştirmesinin yanı sıra, başta 

İHA/SİHA gibi yüksek teknolojili silah sistemlerini kullanmaya 

başlamaları, terör örgütünün zayiatlarını artırmıştır. Ayrıca kritik 

yerlere inşa edilen yüksek korunaklı kalekollar ve kulekollar ile 

daha dayanıklı zırhlı personel taşıyıcıların kullanılması, güvenlik 

güçlerinin verdiği zayiatları azaltmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kararlı duruşu ve güvenlik 

güçlerinin azmi sayesinde, terörle mücadele etkin bir şekilde sürdü-

rülmektedir. 2021 yılının Haziran ayı itibariyle yurt içindeki terörist 

sayısı 200 civarına inerken, düzenlenen “Pençe Harekâtları” netice-

sinde Türkiye-Irak sınır hattında yer alan terörist barınma alanları-

nın (Sinath, Haftanin, Metina, Zap, Avaşin, Basyan, Hakurk, Khu-

nera) neredeyse tamamı kontrol altına alınmıştır. Ancak PKK terör 

örgütü Irak kuzeyinde ana karargâhının bulunduğu Kandil Dağı 

bölgesinin yanı sıra Gara Dağı ve Sincar Dağı bölgeleri ile BM kont-

rolündeki Mahmur Kampı’ndaki silahlı varlığına devam etmekte-

dir. Ayrıca PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG, başta ABD olmak 

üzere çeşitli devletlerden aldığı destek sayesinde, Suriye’nin kuze-

yinde geniş bir alanda varlığını sürdürmektedir. Ayrıca PKK terör 

örgütü ile iltisaklı yapılar, çeşitli Avrupa ülkelerinde faaliyetlerine 

devam etmektedirler. Siyasî faaliyet yürüten bu yapılar, propagan-
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da yapma ve kamuoyu oluşturma faaliyetlerinin yanı sıra, örgüte 

finans temini sağlamaktadırlar. 

Türkiye’nin güvenliği açısından silahlı terörist unsurlarla mü-

cadelenin yanı sıra, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki örgü-

te müzahir unsurlarla da mücadeleye devam edilmesi gerekmek-

tedir. Güvenlik güçlerinin son yıllarda sahip olduğu yüksek tekno-

lojili imkân ve kabiliyetler, terörle mücadelede büyük bir başarı 

yakalanmasını sağlamıştır. Ancak terör örgütünün de zaman içeri-

sinde imkân ve kabiliyetlerini artırabileceği unutulmamalı ve her 

türlü ihtimal göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınma-

lıdır. Ayrıca müzahir unsurların legal alandaki siyasî faaliyetleri 

için de, yasal sınırlar içerisinde, tüm imkânlar kullanılarak müca-

dele edilmelidir. 

PKK ile mücadelenin en önemli boyutu, örgütün sosyolojik ta-

banını kaybetmesi ve bu geniş kitlelerin devlet ile bütünleşmesinin 

sağlanmasıdır. İdeolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel sebepler-

le devlet ile arasına mesafe koyan geniş kitlelere yönelik uzun vade-

li stratejiler geliştirilmeli ve kararlı uygulamalar hayata geçirilmeli-

dir. Bu kapsamda en önemli adım, ülkenin genelinde millî ve ma-

nevi değerlere sadakatle bağlı nesillerin yetiştirileceği bir eğitim 

sisteminin kurulmasıdır. Diğer bir husus ise ekonomik imkânların 

geliştirilmesi ve adaletli bir sosyal refahın sağlanmasıdır. Millî birli-

ğe zarar vermeyecek kültürel taleplerin de dikkate alındığı yasal 

düzenlemeler ile toplumsal bütünlük sağlanabilecektir. 

Terör ile ilgili olarak şimdiye kadar yapılan araştırmalarda soru-

nun genellikle siyasî ve toplumsal boyutu üzerinde durulmuş, an-

cak bu çalışmalarda gerekli derinliğe inilmeden, güncel gelişmeler 

ele alınmıştır. Terör sorunun askerî boyutu ise sınırlı bir şekilde ele 

alınmış ve güvenlik güçlerinin mücadelesine ışık tutacak boyutlara 

varan çalışmalar yapılamamıştır. Sorunun nihai çözümü için ihtiyaç 

duyulan analizlerin yapılabilmesi için, konuyla ilgili tüm kurumla-

rın dâhil olacağı bir veritabanının oluşturulması ve elde edilen bilgi-

lerin araştırmacılara açılması önem arz etmektedir.  
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Giriş 

Arap Baharı olarak isimlendirilen süreç ile birlikte Kuzey Afrika ve 

Ortadoğu coğrafyasında ciddi değişiklikler meydana gelmiş ve bil-

hassa sömürge sonrası dönemden bu yana uzunca bir süredir üstü 

örtülen toplumsal dinamikler meydana çıkmaya başlamıştır. İlgili 

bölge devletlerinde süregelen gelir adaletsizliği, nepotizm ve anti-

demokratik uygulamalar nedeniyle ortaya çıkan bu toplumsal 

hareketlenmeler, söz konusu coğrafyada derin kırılmalara sebebi-

yet vermiştir. Özellikle 2011 yılının Mart ayında cereyan eden ha-

diseler ve sonrasında başlayan Suriye iç savaşı küresel güçlerin de 

müdahil olması ile birlikte sadece bir Suriye meselesi olmaktan 

çıkmış ve hem bölge devletlerini hem de küresel güçleri etkileyen 

bir krize evrilmiştir. İç savaş minvalinde başlayan süreç zaman 

içerisinde büyük güçlerin ve bölgesel güçlerin vekâlet savaşına 

dönüşürken bölgede vekil güç konumunu haiz olan muhtelif terör 

örgütleri alan ve güç kazanmaya başlamıştır. Nitekim bu dönemde 

PKK/PYD/YPG ve IŞİD gibi terör örgütleri Suriye sahasındaki var-
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lıklarını tahkim etmişlerdir. Suriye sahasında yaşanan bu durum 

Türkiye’nin güvenlik algısını da -çeşitlenen sınır ötesi tehditler ve 

bu tehditlerin beka meselesi (existential threat) olarak addedilmesi- 

değiştirmiştir. Bu çerçevede, bu çalışma PKK terör örgütünün Suri-

ye kolu olan PYD/YPG’nin Suriye Krizi içerisinde ortaya çıkışını, 

yapılanmasını, oluşturduğu siyasal ve silahlı şiddetin birer uygula-

yıcısı olarak kullandığı kadınları ve yabancı terörist savaşçıları oda-

ğına alacaktır. 

1. PYD/YPG’nin Ortaya Çıkışı, Yapılanması ve  

Suriye İç Savaşındaki Konumu 

1998 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti ara-

sında imzalanan Adana Mutabakatı’nın ardından yaşanan süreçte 

Suriye bir süreliğine PKK’ya ev sahipliği yapmayı bırakmış ve PKK 

terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan’ı ülkeden çıkarmıştır (Gök-

can, 2018). İlerleyen süreçte Abdullah Öcalan, Türk güvenlik güçle-

rince yakalanmış ve mahkeme karşısına çıkarılmıştır. Mahkeme 

neticesinde Türkiye’de ömür boyu hapse mahkûm olmasının ar-

dından Öcalan’ın avukatları aracılığı ile hapishaneden verdiği tali-

matlarla PKK’nın yeniden yapılanma süreci başlamıştır. Bu dönem-

de değişen konjonktürle birlikte PKK da değişime gitmiştir. PKK, 

Türkiye sınırları içerisinde bağımsız bir devlet kurmak yerine yeni 

ideolojik pozisyonu ve politik hedeflerine uygun bir şekilde, Türki-

ye sınırlarını aşan, bölgedeki tüm Kürtleri içine alan konfedere bir 

mücadele geliştirmeyi amaç hâline getirmiştir. Stratejisini de buna 

uygun olarak 2000’lerin başından itibaren değiştirmiştir (Soner vd., 

2017). Bu çerçevede PKK’nın 8. kongresi örgütlü yapıya geçilmesi 

noktasında büyük önem arz etmektedir (Yılmaz ve Tetik, 2020). Söz 

konusu kongrede örgütün Suriye, Irak ve İran’da yeni stratejiye 

uygun bir şekilde örgütlenmesi gündeme gelmiştir (Yılmaz ve Te-

tik, 2020). Mehmet Levent Yılmaz ve Ümit Tetik’e (2020) göre bu 

kongre PKK’nın bölgeye dair yeni stratejisini belirlemekle kalmamış 

aynı zamanda örgütün “teritoryal iddialarının temel çıkış noktasını” 
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da oluşturmuştur. En nihayetinde PKK’nın farklı isimlerde örgüt-

lenmesi ve tamamının örgütün şemsiye organizasyonu KCK’ya 

(Kürdistan Topluluklar Birliği/Koma Civakên Kurdistan) bağlan-

ması kararlaştırılmıştır (Yılmaz ve Tetik, 2020). 2003 yılında Suri-

ye’de PYD (Partiya Yekitiya Demokrat/ Demokratik Birlik Partisi) 

adıyla PKK’nın Suriye kolu kurulmuştur (Soner vd., 2017).  

2004 yılında Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kürt nüfusun yaşa-

dığı yerlerden birisi olan Kamışlı’da bir futbol maçının ardından 

gösteriler sonucunda olaylar çıkmış, bu olaylar çevre bölgelere de 

sıçramış ve kısmi bir kalkışmaya dönüşmüştür. Beşar Esed rejiminin 

olayları sert bir şekilde bastırması neticesinde yaklaşık yüz kişi ha-

yatını kaybetmiş ve Suriye’de 2011’de hadiseler başlayana kadar 

genel olarak bu çapta bir olay tekrar etmemiştir. Bu süre içerisinde 

2003 yılından 2010 yılına dek Suriye’de PYD’nin liderliğini Fuat 

Ömer yapmıştır. 2010 ve 2017 yılları arasında eşbaşkanlar Salih 

Müslim ve Asya Abdullah olmuştur. 2017 yılında yapılan “seçim-

lerde” ise Şahoz Hasan ve Ayşe Hüso görevlendirilmiştir (Acun ve 

Keskin, 2016). PYD, 2003-2011 yılları arasında Suriye’de Esed reji-

mine karşı herhangi bir eyleme katılmamıştır. Ayrıca örgüt günü-

müzde kontrol ettiği bölgelerin hiçbirini de Esed rejimiyle savaşarak 

ele geçirmemiştir. Özellikle iç savaşın tansiyonunun artmasının 

ardından birçok bölge Esed rejimi tarafından anlaşmalı olarak 

PYD’nin kontrolüne devredilmiştir.  

PYD’nin silahlı yapısını ise YPG oluşturmaktadır. YPG; Suriye iç 

savaşı içerisinde Dünya kamuoyunda en ilgi çeken aktörlerden biri-

si olmuştur. PYD’nin silahlı yapısı olan YPG’nin bu denli ilgi gör-

mesini ve dünya genelinde tanınmasını sağlayan olayların başında 

hiç şüphesiz Arappınarı/ Kobani/ Ayn El Arap’ta DEAŞ’e karşı 

girilen mücadele ve DEAŞ’ın Kobani taarruzuna karşı müdafaa 

gelmiştir (O’Driscoll, 2015). Örgüt buradaki mücadelenin sağladığı 

meşruiyeti oldukça iyi değerlendirmiştir. Amerika Birleşik Devletle-

ri öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon’un verdiği hava desteği ile 

(yaklaşık olarak 700 hava saldırısı) DEAŞ’a karşı direnmeyi başaran 
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örgüt verdiği binlerce zayiatın bedelini Batı dünyasında neşredilen 

gazete ve dergilerin manşetlerini “Özgürlük Savaşçıları” olarak 

süsleyerek tazmin etmiştir. Bu dönemde gerek sosyal medyada ge-

rekse diğer mecralarda YPG güzellemesi yapılmış, Batılı kamuoyu-

nun desteği örgütün arkasında birleşmiştir (Orton, 2017). Örgüt bu 

sürecin ardından Batı ülkelerine sadık bir müttefik olduğu yönünde 

verdiği mesajlarla; muhtelif veçhelerde destek almayı da garantile-

miş ve meşruiyetini tahkim etmiştir. Tüm bu gelişmelere ek olarak 

PYD/YPG, Suriye’de Kürtlere yönelik katliamlar yapıldığı yönün-

deki iddialar ile birtakım kazanımlar elde etmeyi de amaçlamıştır. 

Burada düzenli olarak vurgulanan mesaj Suriye’de başta DEAŞ ol-

mak üzere çeşitli grupların Kürtleri katlettiği ve Kürtlerin YPG ön-

derliğinde buna karşı direndiğidir. Bu noktada bu anlatının duyu-

rulmasında PKK terör örgütünün yayın organları -Fırat News ve 

ANF- kilit rol oynamıştır.  

ABD’nin PYD/YPG’ye yaptığı yardımlar ilk başta eğitim ve 

hava desteği ile sınırlı kalsa da sonradan bu durum örgüt için ye-

terli gelmemeye başlamıştır. ABD, müttefiki Türkiye tarafından 

terör örgütü olarak kabul edilen bir yapıya açıkça silah desteği 

sağlamanın yasal zeminini oluşturmak maksatlı olarak, 15 Ekim 

2015’te Suriye Demokratik Güçleri (SDG)’yi kurdurmuştur. Bu 

grup; bünyesinde göstermelik olarak Araplar, Türkmenler ve Çer-

kezler bulundursa da aslında tamamıyla paravan bir yapılanma-

dır. Bu durumu, dönemin ABD Özel Kuvvetler Komutanı Ray-

mond Thomas şu şekilde beyan etmiştir: “Onlar kendilerine resmi 

olarak YPG diyorlardı ki Türkler, bunun PKK ile aynı olduğunu söylü-

yor ve ‘Benim terörist bir düşmanımla muhatap oluyorsunuz, bunu müt-

tefik olarak nasıl yapabilirsiniz’ diyordu. Biz de bunun üzerine onlara 

(YPG) isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Mesela, YPG dışın-

da kendinizi nasıl adlandırmak istersiniz? dedik ve bir gün sonra adları-

nın ‘Suriye Demokratik Güçleri’ olduğunu ilan ettiler. Adlarının ortası-

na ‘demokratik’ ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu dü-

şündüm. Bu, onlara bir miktar itibar sağladı.’’ (Hürriyet Gazetesi, 
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2017). Açıklamadan da görüleceği üzere ABD inisiyatif almış ve 

örgütü destekleyebilmek için isim değişikliği ve paravan yapılan-

ma gibi çeşitli politikalar izlemiştir. Yukarıda ifadeye ek olarak 

geçtiğimiz yıllarda Türkiye’ye kaçan SDG Sözcüsü Talal Silo tara-

fından yapılan açıklama da oldukça dikkat çekicidir. Silo açıkla-

masında; aslında SDG’nin kuruluşunun 15 Ekim 2015 olduğunu 

fakat ABD’nin YPG’ye Haseke’de silah yardımına başladığı tarih 

10 Ekim 2015 olduğundan bu tarihi geri aldıklarını yani SDG he-

nüz tam olarak kurulmadan kurulmuş gibi gösterildiğini beyan 

etmiştir (Anadolu Ajansı, 2017). Söz konusu SDG yapılanması 

DEAŞ ile mücadele adı altında ABD başta olmak üzere muhtelif 

Batı ülkelerinden destek almış -para, silah, eğit-donat vb.- bu su-

retlerde savaş kapasitesini artırmıştır. Bahse konu kapasite Was-

hington açısından Suriye sahasında diğer aktörlere karşı oldukça 

kullanışlı bir ahvale bürünmüştür.  

PYD/YPG, Batı Bloku’nun birçok üyesi ve ABD’nin yanı sıra 

Rusya’dan da yardım görmektedir. Rusya’nın söz konusu örgüte 

yardım ve örgütü kontrol noktasında zaman zaman ABD ile reka-

bete girdiği de bilinmektedir. Bu noktada Türkiye’nin 

PKK/PYD/YPG’ye karşı gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı 

(ZDH) sırasında ve bilhassa sonrasında Rusya’nın YPG’ye kalkan 

olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) PKK’nın en önemli 

terör yuvalarından Tel Rifat yönünde ilerlemesini engellediği veri-

lebilecek en somut örnekler arasındadır. Filhakika, Rusya’nın 

PYD/YPG’ye verdiği destek bununla da sınırlı değildir. Türki-

ye’nin Fırat Nehri’nin Doğusunda terör tehdidini bertaraf etme 

amacıyla ABD’ye rağmen YPG’ye karşı gerçekleştirdiği Barış Pına-

rı Harekâtı (BPH) da keza Rusya’nın araya girmesi ile durmuş; 

Ayn el Arab başta olmak üzere birçok bölge YPG’nin kontrolü 

altında kalmıştır. Dahası, söz konusu örgütün Moskova’da ofisi 

bulunmakta (Anadolu Ajansı, 2016); bahse konu ofise izin veril-

mesi de Rusya’nın PYD’ye ılımlı yaklaşımını ve Türkiye ile ilişki-

ler bozulduğu takdirde hangi örgütü araçsallaştıracağını göster-
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mektedir. Bazı Rus yetkililer ofisin kullanılmadığını söylese de 

aynı cümlede bu ofisin siyasî amaçlar için açıldığını da kabul et-

mektedirler (Habertürk, 2021). Bu açıklama, Rusya’nın PYD/YPG 

yaklaşımına dair bir nevi malumun ilamıdır. Her ne kadar Rus 

yetkililer ofis etkinliği üzerinden PYD’nin Rusya’daki varlığını ve 

Rus desteğini tartışsalar da 2017 yılı Şubat ayında Moskova’da 

gerçekleştirilen “Kürt Konferansı” (Al Jazeera, 2017) Rusya’nın 

örgüt üzerinde etkinliğini artırma noktasındaki çabalarını, nasıl ve 

hangi boyutta araçsallaştıracağını ve bu minvalde ABD ile girdiği 

rekabeti göstermektedir. Ezcümle, PYD/YPG yapılanması yalnız-

ca ABD’nin güdümünde bir vekil güç olarak görülmemekte aynı 

zamanda Rusya ile birlikte de hareket etmektedir. Her iki büyük 

güç de söz konusu terör örgütünü bölgesel çıkarları için kullan-

maktadır.  

PYD/YPG’nin yerel merkezi Kamışlı’dır. Örgüt, Suriye’nin kuze-

yini Rojava olarak isimlendirmektedir. Örgüt bu bölgeyi kantonlara 

ayırmıştır ve ilk etapta üç kantonda örgütlenmiştir. Kantonların ku-

ruluşu 12 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmiştir. Bu kantonlar sırasıyla; 

Afrin, Kobani ve Cezire’dir. Merkez olarak lanse ettikleri Kamışlı ise 

Cezire kantonuna dâhildir (Acun ve Keskin, 2016). Bahsi geçen dö-

nemde bu fotoğrafın ortaya çıkmasında Türkiye’nin izlediği politika-

ların etkisi de oldukça fazladır. Ankara, 2013 yılında, PKK ile müca-

deleyi geçici olarak dondurmuş, ateşkes üzerinde anlaşmış ve barış 

görüşmelerine başlamıştır. Yaklaşık iki yıl boyunca Türkiye, Suri-

ye’nin kuzeyinde PYD-YPG’nin bu oluşumları gerçekleştirmesine ses 

çıkarmamış, hatta görüşmeler yapmak maksadıyla PYD lideri Salih 

Müslim’i Türkiye’ye davet etmiştir. Yaşananlar PYD/YPG’nin imkân 

ve kabiliyetini artırmış ve örgütlenmesine katkıda bulunmuştur. 2013 

yılında “Rojava”nın kuruluşu duyurulduğunda YPG; Afrin’de, Ayn 

El Arap’ta ve Cezire’de en büyük silahlı güç hâline gelmiştir. YPG 

bahsi geçen bu bölgelerde yerli bir aktör olarak güvenliği sağladığı, 

mahkemelerin kararlarına göre cezalandırmalar yaptığı ayrıca “insa-

ni yardım” dağıtma görevini üstlendiği iddiasındaydı. Oysaki YPG 
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kurulduğu ilk andan itibaren PKK’nın Kandil kadrosu tarafından 

yönetilmekte ve yönlendirilmektedir; ayrıca üyeleri arasında da di-

rekt olarak Kandil’de eğitim almış çok sayıda kişi bulunmaktadır. 

Örgütün mevcudu hakkında değişik kaynaklarda farklı rakamla-

ra rastlamak mümkündür. Genel itibariyle tahmini rakamlar 20 bin 

ila 40 bin arasında değişmektedir (Acun ve Keskin, 2016). Örgüte 

yakın olarak nitelendirilebilecek kimi kaynaklarda ise dezenfor-

masyon boyutuna varan sayıları görmek mümkündür. YPG’nin 

kendi iddia ettiği sayı ise 50.000 mevcudu olduğu yönündedir. Böl-

ge şartlarına göre yüksek miktarda üyeye sahip olan örgütün bu 

teröristlerin ihtiyaçlarını tedarik etme konusunda dış yardımlara 

muhtaç olduğu aşikârdır. Bu noktada örgüte yüz milyonlarca dolar 

yardımda bulunan ABD ön plana çıkmaktadır. Pentagon’un 2022 

yılına değin Suriye’de YPG’ye yapacağı direkt yardımının 2,2 mil-

yar dolara ulaşması beklenmektedir (Dubin, 2017). Bu sayılar yıllık 

ortalamalara bölündüğünde bile çoğu orta ölçekli ülkenin savunma 

bütçesine denk bir meblağa tekabül etmektedir. Buna ek olarak Pen-

tagon tarafından 2017 yılında SDG’yi silahlandırmak için 430 mil-

yon dolar harcanması ve açıklanan 2018 yılı verilerinin 500 milyon 

dolar civarında olması aslında planlanan 2,2 milyar doların da ol-

dukça üzerine çıkılacağını göstermektedir (Abdurrahman, 2017). 

Resmî olarak silahlar SDG’ye gitse de çoğunluğu YPG tarafından 

oluşturulan, içerisinde 50-60 kişilik göstermelik Arap ve Türkmen 

grupların bulunduğu SDG’ye silah göndermek aslında tam olarak 

YPG’nin kullanımına bu silahları vermek anlamına gelmektedir. 

Yapılan yardımların yaklaşık 2000 tırdan fazla olduğu tahmin edil-

mektedir. Bilhassa son dönemde ABD’nin YPG/SDG’yi meşru bir 

aktör olarak kabul ettirmek için girişimlerinin artığı da gözlenmekte-

dir. Bu noktada terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki kamuflaj çatı 

organizasyonu olan SDG/Suriye Demokratik Güçleri’nin Suriye’nin 

kuzeydoğusunda kontrol ettiği bölgelerde petrol çıkarma, işleme ve 

ticaretini yapmak üzere ABD menşeili Delta Crescent Energy LLC. 

adlı şirketle bir anlaşma imzaladığı bölge ve dünya kamuoyuna yan-
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sımıştır. Anlaşma önce ABD’li Senatör Lindsey Graham tarafından 

duyurulmuş ardından dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 

tarafından teyit edilmiştir.  

Sonuç olarak gelinen noktada PYD/YPG, Suriye’de özerklik 

arayışında ve muhtelif büyük güçler ile işbirliği hâlinde olan 2015 

yılından bu yana da söz konusu büyük güçlerin desteği ile varlığı-

nı tahkim eden bir terör örgütüdür. Söz konusu örgütün bürün-

düğü ahval Suriye savaşında Türkiye’nin izlediği siyaseti ve attığı 

adımları derinden etkilemiş; bilhassa 15 Temmuz darbe girişimi 

akabinde beka meselesi boyutuna ulaşan güvenlik tehdidi Türki-

ye’nin yeni askerî doktrinlerini ve bölgeye yönelik operasyonlarını 

da beraberinde getirmiştir.  

2. PYD/YPG’nin Kadın Yapılanması: YPJ 

YPG (Yekineyen Parastina Gel-Halkçı Koruma Birlikleri) adlı terör 

organizasyonu Suriye’nin özellikle kuzeyinde Kürtlerin haklarını 

korumak iddiasıyla silahlı bir birim kurulmasına istinaden meyda-

na getirilmiştir. YPG, PKK örgütünün silahlı Halk Savunma Güçleri, 

(Hêzên Parastina Gel-HPG) kanadına benzer bir şekilde yapılanmış-

tır (Acun ve Keskin, 2016). Üyelerinin çoğunluğu Kürtlerden oluş-

makla birlikte YPJ adında kadınlardan oluşan birlikleri de bulun-

maktadır. Bazı üyeleri birliğin bağımsız olduğunu iddia etse de kul-

landıkları bayrak ve lojistik ile silah ihtiyaçlarının PYD/YPG tara-

fından temin edilmesi bunun tam aksini ortaya koymaktadır (Cave, 

2012). YPJ, 2013’ün başlarında kurulmuş ve ertesi yıl DEAŞ’a karşı 

Ayn-el Arap/ Kobani savunmasına katılmıştır. Kobani savunması 

sırasında ABD ve uluslararası koalisyon YPG/YPJ güçlerine silah 

yardımında bulunmuş ve DEAŞ mevzilerine hava saldırıları düzen-

lemiştir (Tank, 2017). Kısa bir süre sonra, YPJ bünyesindeki kadın 

savaşçılar nedeniyle uluslararası medyada bir sembol hâline gelmiş-

tir ve planlı olarak bu kimlik ön plana çıkarılmıştır (Dean, 2019). 

Özellikle uluslararası medyadaki DEAŞ’a karşı direnen kadın sa-

vaşçı sembolünün yüceltilmesi, bu taraflı propagandanın bir parça-
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sıdır. Esasında bu söylemin oluşturulması uzun yıllardır süren terör 

örgütünün Batı kamuoyuna yönelik feminizm yaklaşımlarının bir 

sonucudur. Örgütlerin kullandığı söylemleri ve stratejilerini anla-

mak için feminizm yaklaşımının da analiz düzeyinde bulundurul-

ması elzemdir.  

Aslına bakılırsa kadınlar yüzyıllar boyunca silahlı çatışmalarda 

savaş alanının korunması gereken kırılgan figürleri olarak görül-

müşlerdir. Bu durum hem ilgili akademik yazımlarda hem de top-

lumun genelinde yaygın olan bir anlayışı oluşturmakla birlikte daha 

sonrasında terörizm çalışmalarında da değerlendirmelerin sınırlı 

bir şekilde yapılmasına sebebiyet vermiştir. Oysa kadınlar aktif bir 

şekilde bir çatışmanın parçası olabilir, terörizm faaliyetlerinde 

bulunabilir ve terörist organizasyonlarda liderlik pozisyonlarına 

gelebilirler. Bunun hem söz konusu örgütler açısından hem de 

kadınlar açısından çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Çalışmamızın 

bir amacı da bu nedenleri toplumsal cinsiyet perspektifini kullana-

rak ortaya çıkarmaktır. Terörizm kavramının evrimi ile birlikte 

çeşitli ayrılıkçı gruplar, özellikle Soğuk Savaş’ın da etkisiyle birlikte 

dünyanın birçok yerinde kadınları silahlı çatışma özneleri olarak 

saflarına katmıştır.  

Teorik analiz, devlet karşıtlığının (mevcut devlet otoritesine karşı 

eylemlerde bulunan) sözde “özgürleştirici” milliyetçiliklerin, ku-

rumsallaşmış devlet veya devlet yanlısı milliyetçiliklerden daha çok 

kadınlara muharip olarak katılmaları için ideolojik ve pratik alan 

sunduğunu öne sürmektedir (Alison, 2004). Kadınların neden dev-

let otoritesine karşı savaşan örgütlere daha çok katıldıklarını ve te-

rör faaliyetlerinde şiddet eylemlerine neden dâhil olduklarını ince-

lemek bu anlamda önemlidir. Sözde ulusal kurtuluş hareketlerinde 

kadınları ordulara dâhil etmek, kadınların kolektivitenin (sembolik 

olarak) eşit üyeleri olduğu ve kolektivitenin tüm üyelerinin sembo-

lik olarak orduya dâhil edildiği mesajını iletmektedir (González vd., 

2014). Öte yandan, örgütlerin insan gücü ihtiyacı kadınları dâhil 

etmelerinin de en önemli sebeplerden biri olarak görülmekte, çeşitli 
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feminist yaklaşımlar tarafından eleştirilmektedir. Kadınlar her ne 

kadar ortak bir topluluğun parçası olarak değerlendirilse de pratik-

te hem içinde bulundukları örgütün güvenlik algılarına hem de 

karşı oldukları devletin güvenlik algılarına karşı bir güvensizlik 

ortamında bulunmaktadırlar (Alison, 2004). Bu durum, örgütler 

içerisindeki yapının çoğunlukla erkek-baskın olmasıyla ve kararla-

rın da bu bakış açısından alınmasıyla açıklanabilir.  

Çalışmamızın bu kısmında amacımız erkek baskın güvenlik algı-

larına sahip bir örgüt olan YPG/YPJ’nin kadınları nasıl bir araç ola-

rak kullandıklarını ve eşitlik kamuflajı altında örgütlerine nasıl bir 

meşruiyet kazandırdıklarını ortaya çıkarmaktır. Kadınlar söz konu-

su örgütlerde liderlik pozisyonlarında bulunsalar dahi kendilerine 

sunulan sınırların dışına çıkmakta zorlanmaktadırlar. Diğer taraf-

tan, kadınların terör örgütleri ile ilişkisi yalnızca aktif olarak dâhil 

oldukları dönemle ilişkili değildir; çatışma sonrası dönemlerde ha-

yata yeniden uyum sağlamaları, aileleri ve toplumla ilişkileri de 

ayrıca ele alınması gereken bir konudur. Kadınlar aktif katılım süre-

cinin ardından yeniden gündelik hayatlarına döndüklerinde hem 

aileleri hem de toplum tarafından ciddi derecede dışlanmaya maruz 

kalmaktadırlar (Cott, 2013). Kadınların hayatını her yönden etkile-

yen bu durum erkek katılımcılardan farklı olarak hayatlarını çeşitli 

şekillerde etkilemektedir. Bu yüzden toplumsal cinsiyet bakış açısı 

ile kadın ve terörizm ilişkisini incelemek hem devletlerin bu örgüt-

lerle mücadelesinde yeni bakış açıları kazandırabilir hem de örgüt-

lerin kullandığı stratejilerin anlaşılmasında faydalı olabilir.  

Cinsiyete duyarlı çerçevelerin faydaları, terörizmde kadınlar ve 

erkekler arasındaki motivasyon, katılım ve deneyim anlayışımızı 

geliştirebilecek nüansları hesaba katmak için tam olarak kullanıl-

mamıştır. Teröre ve siyasî şiddete toplumsal cinsiyet analizi yoluyla 

yaklaşmanın birçok faydası vardır. Bir toplumsal cinsiyet analizi 

genellikle kadın ve erkek arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerdeki eşit-

sizlikleri anlamak için kullanılan yöntemlere atıfta bulunur. Aynı 

zamanda, kadınların ve erkeklerin yaşam deneyimlerinin, ihtiyaçla-
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rının ve önceliklerinin genellikle farklı olduğunu ve bunun farklı 

sosyal, kültürel ve ekonomik roller ile beklentilerle birleşebileceğini 

de tanımlar (Phelan, 2020).  Kadınların DEAŞ’a desteğini ve DEAŞ’a 

katılımını çevreleyen ilgi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 

üye devletlerinin kadınların terörizmdeki rollerini dikkate almaya 

teşvik eden kilit kararları kabul etmesini etkilemiştir. Aynı zaman-

da, BM Terörle Mücadele Yürütme Direktörlüğü, devletlere radikal-

leşmenin itici güçleri ve risk değerlendirme araçlarına toplumsal 

cinsiyet perspektifini entegre etmeleri çağrısında bulunmuştur. Top-

lumsal cinsiyete duyarlı terörizme karşı mücadele (CT) ve şiddet 

içeren aşırılıkçılığa karşı mücadele (CVE) etme gerekliliği hem 

CVE’de kadınların güçlendirilmesini hem de CVE önlemlerinin 

kadınların insan hakları üzerindeki etkisini hesaba katma çağrısında 

bulunmuştur (Phelan, 2020,). 

Eylül 2006’da oybirliği ile kabul edilen Birleşmiş Milletler Küre-

sel Terörle Mücadele Stratejisi ve gözden geçirilmiş kararlar, BM 

sisteminin terörle mücadele konusundaki ortak çabalarına yönelik 

stratejik çerçeve ve politika rehberliği sağlamaktadır. Küresel Te-

rörle Mücadele Stratejisi, terörizmi “uluslararası barış ve güvenli-

ğe yönelik en ciddi tehditlerden biri” olarak nitelendirmekte ve dört 

ana başlığı içermektedir: (I) terörizmin yayılmasına elverişli koşul-

larla mücadele etmek; (II) terörü önleme ve terörle mücadele; (III) 

devletlerin terörizmi önleme ve bunlarla mücadele etme kapasitesi-

ni geliştirmek ve bu bağlamda BM sisteminin rolünü güçlendirmek 

ve (IV) terörle mücadelenin temeli olarak herkes için insan hakları-

na saygının ve hukukun üstünlüğünün sağlanması. Terörle müca-

delenin barış ve güvenlik boyutlarının özellikle I. ve IV. maddelerde 

ifade edildiği anlaşılmaktadır. Küresel Terörle Mücadele Stratejisi 

cinsiyete özel bir atıfta bulunmamakla birlikte, Haziran 2014’te dör-

düncü iki yılda bir yapılan incelemede kabul edilen karar üye dev-

letleri, BM kuruluşlarını ve uluslararası ve bölgesel örgütleri “ka-

dınların katılımını göz önünde bulundurmaya” teşvik etmektedir. 

Genel Sekreter’in BM sisteminin Küresel Sözleşme’nin uygulan-
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masındaki faaliyetlerine ilişkin 2014 raporu Terörle Mücadele Stra-

tejisi, kadınların aşırılık yanlısı şiddeti önlemede ve buna karşı 

direnç oluşturmada önemli bir rol oynayabileceğini belirtmektedir 

(Banks, 2019). 

Bu bilgiler ışığında kadınların terör örgütlerindeki varlığının top-

lumsal cinsiyet bakış açısıyla tekrar ele alınması hâlihazırdaki bazı 

önyargıları kırmak ve terörle etkin mücadeleye katkısı açısından 

tarafımızca önemli görülmektedir. Hem Birleşmiş Milletler günde-

minde hem de çeşitli terör örgütleriyle mücadele eden ülkelerde bu 

anlayış giderek gelişmekte ve terörle mücadele araçlarının gelişimi-

ne katkı sağlamaktadır. Bu açıdan kadınların terör örgütlerindeki 

yerini yeniden ele almak hayati bir öneme sahiptir.  

2.1. Siyasal Şiddetin Uygulayıcısı Olarak Kadınlar: Terör Örgütle-

rinde Kadınların Katılımı, Riskler ve Önlemler 

Kadınlar geleneksel olarak barışa daha yatkın, şefkatli ve şiddetten 

uzak duran bir cinsiyet olarak tanımlanırken erkekler koruyucu ve 

saldırgan olarak tanımlanmıştır. Bu cinsiyetçi yaklaşım akademik 

alana hâkim olmuştur ve az sayıda çalışma, şiddet eylemlerinin faili 

olarak çatışma alanındaki kadınlara özellikle odaklanmıştır. Öncü 

çalışmalardan birine imza atan Elshtain kadınları “güzel ruhlar’’ 

olarak tanımlarken erkekleri meşru savaşın birer uygulayıcısı olarak 

gören ve geleneksel algıyı sürdürmek için önemli bir araç olarak 

kullanılan dili eleştirmektedir (Elshtain, 1982). Kadınların terör ör-

gütlerindeki rolü neredeyse herkes tarafından kabul edilen olgular-

la tanımlanan çeşitli rollerde sıkışıp kalmıştır. Bunlar arasında aracı 

bir rol oynamak, istihbarat toplamak yahut sokak gösterilerini ör-

gütlemek olabilir. Öte yandan kadınlar, Japon Kızıl Ordusu’nun 

(JRA) kurucusu ve lideri Shigenobu Fusako ve Batı Alman Baader 

Meinhof Çetesi’nin etkili bir üyesi olan Ulrike Meinhof örneklerinde 

görüldüğü gibi bazı terörist yapılanmaların merkezî üyeleri de ol-

muştur. Sri Lanka’da kadınlar, Kurtuluş Kaplanları Tamil Eelam 

(LTTE) için etkili intihar bombacıları rolünü de üstlenmişlerdir. Esa-
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sında kadınların rolleri 1940’larda Britanya ile savaş sırasında kadın 

intihar bombacılarının da dâhil olduğu Hindistan Ulusal Ordusu’na 

(INA) katılımlarından sonra modellenmiştir. Kadınlar, tarihsel ola-

rak daha az görünür olmasına rağmen Ku Klux Klan (KKK) ve 

Üçüncü Reich dâhil olmak üzere bir dizi sağcı örgütte tarihsel ola-

rak aktif rol almışlardır. Kadınların siyasî şiddete katılımı daha ge-

niş bir şekilde devrimci hareketleri içerecek şekilde yorumlanırsa, 

akademik söylem, Jeanne d’Arc gibi kadınların ve Rus Devrimi sı-

rasında kadınların önemini açıkça göstermektedir (Cunningham, 

2003). Diğer taraftan kadınlar katılımcı olmaya zorlanmakta veya 

çeşitli şekillerde sömürülmektedirler. Mia Bloom’a göre, işgal altın-

daki kadınların durumu fiziksel ve psikolojik riskler içermektedir. 

Örnek olarak yoksulluktaki keskin artış, artan işsizlik, artan gıda 

güvensizliği, aile içi şiddet olayları ve psikolojik sağlıklarının kötü-

leşmesi dâhil olmak üzere İsrail işgali altında yaşayan Filistinli ka-

dın ve kızların karşı karşıya kaldıkları artan zorluklarla ilgili ciddi 

endişeler bulunmaktadır (Bloom, 2011). 

Kadınlar terörist yapılanmaların içerisinde teröristler, işbirlikçi-

ler, muhbirler, canlı kalkanlar, işe alım görevlileri, şahsen veya in-

ternet üzerinden cinsel yemler, yıkım ve ölüm eylemlerinin failleri 

gibi çeşitli roller üstlenmişlerdir. Kadınların şüphe uyandırması 

daha az olası olduğu için çeşitli örgütler kadınları fail olarak kul-

lanma konusunda oldukça stratejik davranmaktadırlar. Kadınların 

intihar saldırısının failleri olarak dâhil edilmesiyle, kadınlar artık 

sadece destek rollerinden ötürü değil, aynı zamanda verilen müca-

delede erkeklerin varsayılan eşit ortağı oldukları için de dikkat 

çekmektedirler (Berko ve Erez, 2007). 

Phelan’a göre toplumsal cinsiyet ve terörizm arasındaki ilişki ile 

ilgili dört ana yaklaşım bulunmaktadır. İlk yaklaşım genel olarak 

pozitivisttir ve “bir değişken olarak cinsiyet” ile ilgilenir. Bu bağ-

lamda, motivasyondan çok kompozisyondaki farklılıklara vurgu 

yapılmaktadır. Toplumsal cinsiyete ve terörizme yönelik bu yakla-

şım, bazı kuruluşların kadın savaşçılardan daha fazla erkek savaşçı 
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sayısına sahip olmasına, bazı kuruluşların belirli operasyonlarda 

erkekleri kadınlardan daha sık kullanmasına ve bazı kuruluşların 

nasıl daha sık erkek savaşçılara sahip olduğuna işaret etmektedir 

(Phelan, 2020). Bu yaklaşım aynı zamanda demografik özelliklerde-

ki farklılıklar ve benzerlikler ile yaş, sınıf, ırk ve sosyoekonomik 

geçmişe bağlı olarak kadın ve erkeklerin deneyimleri arasındaki 

farklılıklarla ilgilenen kesişimsellik ile de ilgilenebilir. İkinci yakla-

şım, geniş ölçüde araçsaldır ve terör örgütleri içindeki kadın ve er-

keklerin rollerini ele almaktadır. Toplumsal cinsiyet klişeleri ile ka-

dın ve erkeklerin terörist örgütlerdeki savaşçı erkekler ve yardımcı 

veya destek rolleri olarak kadınlar gibi geleneksel rolleri arasındaki 

etkileşime ilişkin ortodoks veya eleştirel gözlemlerle ilgilenebilir. Bu 

araştırma akışı aynı zamanda geleneksel toplumsal cinsiyet normla-

rının, hem etkinleştirici hem de kısıtlayıcı faktörler olarak hareket 

ederek, kuruluşlardaki kadın ve erkeklerin rollerini nasıl çerçevele-

diğini de incelemektedir (Nacos, 2005). Üçüncü yaklaşım, cinsiyet 

temelli motivasyonlarla ve kadınlar ve erkekler arasında terörizme 

ve şiddet içeren aşırılığa girişme nedenlerinin nasıl farklı olabilece-

ğiyle ilgilenir. Bu hesaplar kadın ve erkeklerin bu tür organizasyon-

lara nasıl ve neden katıldıklarını ve katılımlarını sürdürdüklerini 

açıklamak için farklı ideolojik, kültürel, ekonomik ve sosyal faktör-

leri açıklamaktadır. Bununla birlikte, bu yaklaşım, örgütlerin kadın 

ve erkeklerin farklı motivasyonlarından nasıl etkilendiği ve hareke-

tin iç ve dış stratejisini (politika ve işe alım dâhil) ne ölçüde etkile-

dikleri ile de ilgilenebilir (Phelan, 2020).  Son olarak, dördüncü yak-

laşım, kadınlıkların ve erkekliklerin hem bireysel hem de kolektif 

radikalleşme süreçlerini etkileyen dinamikler olarak nasıl hizmet 

edebileceğini incelemek için “feminist merakı” kullanır. Bu yakla-

şım feminist sorular sorma eğilimindedir ve verilerimizdeki sessiz-

likleri, motivasyonlar ve grup dinamikleri hakkındaki bilgilerimizi 

araştırmaktadır (Jacques ve Taylor, 2009). Bu dört ana yaklaşımın 

içerisinden feminist merakı kullanmak diğerlerine nazaran daha 

eleştirel sonuçlar ortaya koyacağı için elzemdir. Kadınlık ve erkek-
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lik rollerinin terörist organizasyonlar içerisinde nasıl söylemler üret-

tiği ve şekillendiği, örgütlerin stratejilerini kavramak için önemli bir 

araç olacaktır.  

Bu yaklaşımın eksikliği ile ilişkili olarak, kadın teröristlerin ör-

gütler içerisinde sağladıkları başarı, güvenlik analistlerinin ve lider-

lerin kadın militan aktörlerin ortaya çıkış sürecini ve çeşitliliğini 

tahmin edememesinden kaynaklanmaktadır. Kadın militanların 

operasyonel başarıları göz önüne alındığında bu başarısızlık kabul 

edilmeli, incelenmeli ve düzeltilmelidir (Cunningham, 2007). Kadın-

ların terörist yapılanmalara katılım süreci ve aldıkları roller çok 

uzun süre erkeklerle aynı düzlemde değerlendirildiğinden ilgili 

güvenlik güçlerinin analiz etme konusundaki eksiklikleri anlaşılabi-

lir. Öte yandan çeşitli nedenlerden terör örgütlerine katılan kadınla-

rın hem seküler hem de dinî eğilimli terör örgütleri içerisinde son 

yıllarda daha aktif bir şekilde yer aldığı görülmektedir. Başlangıçta 

dinî terör örgütleri kadınların örgütlere katılımı konusuna daha 

mesafeli yaklaşırken; seküler terör örgütleri ise kadınların örgüt 

içerisinde yer almasına daha çabuk uyum sağlamıştır (Bayraklı ve 

Alkanat, 2021). Esasında kadınların terör örgütleri içerisindeki yeri 

ve katılımlarının yoğunluğunun artışı temelde örgütlerin eksik in-

san gücünü tamamlamasının stratejik bir yansımasıdır. Seküler ve-

ya dinî terör örgütleri bu bakış açısı ile hareket etmekte ve kadınları 

örgütlere dâhil etmektedir. Cunningham’a göre, bu katılımın ardın-

da, terörist örgütlerini kadınları istihdam etmeye iten karşılıklı güç-

lendirici bir süreç yaratan “bağlamsal baskılar” (örneğin, ye-

rel/uluslararası uygulama, çatışma, sosyal yer değiştirme) dâhil 

olmak üzere birkaç faktör bulunmaktadır. Stratejik olarak insan 

sayısını artırmanın yanı sıra, terörist faaliyetlerde bulunan ayrılıkçı 

örgütler, kadınları çeşitli nedenlerle yapılanmalara dâhil etmekte-

dir. Kadınlar genellikle terörist saldırılarda stratejik katılımcılardır 

çünkü güvenlik güçlerinin onlardan şüphelenmesi daha az olasıdır 

ve kadınların amaçlanan bir hedefin yakınına sızması daha kolay-

dır. Kadınların can verenler olarak doğal rolü ve “daha nazik cinsi-
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yet” olarak hakkındaki stereotipler, kadınların terörizme başvurma 

ihtimalinin erkeklerden daha düşük olduğu imajına katkıda bu-

lunmaktadır (Cunningham, 2003). Öte yandan kadın teröristlerin 

eylemlerine sempati duyulması, ağır cezalandırma olasılıklarının 

daha düşük olması gibi faktörler de bulunmaktadır (Cott, 2013).  

Kadınların her alanda bu tür yapılara dâhil edilmesi, toplumsal 

cinsiyet eşitliğine önem verdikleri yanılsamasını yaratmaktadır an-

cak terör örgütlerinin izlediği stratejiler kadınların bu tür oluşum-

larda bir araç olmanın ötesine geçemeyeceğini göstermektedir. Ör-

neğin Sri Lanka’daki LTTE (Tamil İlam Kurtuluş Kaplanları) kadın-

ları ancak 1980’lerin ortalarından itibaren örgüte dâhil etmeye baş-

lamıştır. Alison’a göre, bu eylemin temelde üç nedeni vardır: Genç 

erkek nüfusu muharebe ve mülteci akışı yoluyla giderek azalırken, 

erkeklerin yetersizliği karşısında daha fazla savaşçıya stratejik ihti-

yaç; LTTE’yi toplumun her kesimini kapsayan bir hareket olarak 

göstermenin ideolojik ihtiyacı ve son olarak genç Tamil kadınlarının 

baskısı (Alison, 2004). 

Georges-Abeyie’e göre kadınlar 1950’lerden 1980’lere terörizm 

faaliyetlerinde çok küçük bir rol oynamışlardır ancak Abeyie 1983’te 

kadınların gelecekteki terörizmde çok daha aktif hale geleceğini 

tahmin etmiştir. Kadınların, yükseköğrenim ve teknik eğitim gibi 

başarının tüm kültürel özelliklerini kazandıkça ve daha fazla sayıda 

profesyonel ve kurumsal dünyanın ana akımına girdikçe, çabaları-

nın sağladığı sınırlı ödüllerle hayal kırıklığına uğrayacaklarını ve 

statükolarını koruyan sistemi değiştirmek için mücadele edecekle-

rini öngörmekteydi. Georges-Abeyie, kadınların terörist faaliyetle-

rin içerisinde bulunmasını çeşitli sebeplere dayandırmaktadır. Bun-

ların arasında; bir azınlığın parçası olmak, ekonomik olarak yoksun 

veya siyasî olarak baskı altında hissetmek, enflasyon veya işsizlik-

ten mustarip olmak, dış güçler tarafından teşvik edilmek, suçlayabi-

leceği bir “yabancı” kimliğinin var olması, bir grup tarafından hüs-

rana uğratılmak sayılabilir. Esasında ona göre kadınlar toplumu-
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muzun kendini çoğu kez ezilen bir çoğunluk olarak algılayan, bi-

linçli, dinamik bir kesimini oluşturmaktadır (Abeyie, 2015). 

Kadınların motivasyonunu anlamaya çalışan araştırmalar genel-

likle kadınların katılımının özgürleşmiş bir feminist eylemini temsil 

ettiğini ya da toplumsal cinsiyet baskısının bir sonucu olduğunu 

iddia etmektedir. İkinci durum, kadınlar ideolojik nedenlerle değil, 

genellikle kişisel olarak motive edildiğini göstermektedir. Erişim ve 

güvenlik konularının nitel araştırmaya getirdiği kısıtlamalar nede-

niyle her iki bakış açısına yönelik ampirik destek çok sınırlıdır 

(Banks, 2019). Bu sınırlılığın yarattığı stratejik avantajı terör örgütle-

ri kullanarak hedeflerine ulaşmak için bir araç hâline getirmektedir. 

Genellikle kadınların terör faaliyetlerinde yer almasına yönelik gü-

venlik güçlerinin sahip olduğu bakış açısı bu boşluğu daha da de-

rinleştirmektedir. Teröristler için bu avantaj, terörizmin nasıl önle-

neceği konusundaki tartışmada, yani terörle mücadele tedbirlerinin 

kadınların da terörist olabileceğini hesaba katması gerektiğine dair 

bir yol haritası oluşturmaktadır. 2000’li yılların başlarında yapılan 

bazı araştırmalarda belirtildiği gibi kadınların terör örgütleri içinde 

artık ne kadar görünmez oldukları ve intihar bombacılığı açısından 

görünmezliklerinin ve yeniliklerinin terörist gruplar için nasıl bir 

avantaj olduğu halen literatürde tartışılmaktadır (Herschinger, 

2016). Çeşitli ideolojik arka plana sahip birçok terörist organizasyon 

aynı stratejik nedenlere dayanarak kadınları istihdam etmekte, inti-

har saldırılarında kullanmakta ve yapılanma içerisinde söz hakkı 

vermektedir. Günümüzde kadınların terör örgütlerindeki katılımı 

hiç olmadığı kadar artmıştır ve bu stratejik nedenlerden ötürü art-

maya da devam edecektir. Özellikle feminist söylemleri ile dikkat 

çeken YPG/YPJ ayrı bir değerlendirmeyi hak etmektedir. Terör 

örgütlerinin kadınları kullanmasının uç boyutu olan bu yapılanma, 

söylemlerini cinsiyet eşitliği üzerine inşa etse de örgütün önderliği-

ni yapan Abdullah Öcalan’ın baskın bir maskülen figür olmasına 

ilgili akademik yazımlarda değinilmemektedir. Dahası, örgütün 

stratejik hedefleri göz ardı edilerek “savaşçı kadın” prototipi ön 
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plana çıkarılmaktadır ancak bu kadın figürünün temelleri de baskın 

maskülen bir figür olan Abdullah Öcalan’ın söylemlerine dayan-

maktadır.  

2.2. Yeni Kadının Prototipi: PKK/YPJ Örneği ve Abdullah Öcalan 

Bilindiği üzere Abdullah Öcalan ve önde gelen bazı üyeler örgütü 

1978 yılında kurduğunda PKK’nın şiddete yaklaşımı “Mao’nun 

Uzun Süreli Savaş Stratejisi ile Marksist-Leninist ideoloji” arasında 

bir senteze dayanıyordu. Örgütün tarihi boyunca Abdullah Öca-

lan, örgüt için hep nihai karar verici rolünde olmuştur. (Türk, 

2020). 1974 ve 1978 yılları arasında Öcalan, zamanını devrimci 

faaliyet teorileri üzerinde çalışarak ve bir parti örgütleyerek ge-

çirmiştir. 1978’de PKK resmen ve gizlice kurulmuştur. Misyonu, 

gerilla savaşıyla komünist bir devrim yapmak ve ayrı bir Kürt 

devleti kurmak olarak belirlenmiştir ancak o dönemde PKK’nın 

kayda değer bir miktarda silahı ve militanı bulunmamaktadır. 

Öcalan bu yıllarda faaliyetlerini finanse etmek için kuyumcu 

dükkânlarını soymaya ve uyuşturucu kaçakçılığına yönelmiştir. 

Sol terör örgütlerinin tamamı aynı yöntemleri kullandığı için PKK 

ayrı bir grup olarak yetkililer tarafından muhtemelen fark edile-

memiştir. Bu arada, bir dizi koalisyon hükûmeti, grev ve lokavtları 

engellediği, terörü dizginleyemediği ve ekonomik darboğazı en-

gelleyemediği için, Türkiye’de ordu yönetimi devralmaya karar 

vermiştir. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin arifesinde, PKK liderleri 

Suriye kontrolündeki Bekaa vadisine gitmek için Türkiye’den 

kaçmıştır. Doğu ve güneydoğu illerinde yürürlükte olan sıkıyöne-

tim nedeniyle faaliyetleri çok sınırlı olduğundan, ya bir darbenin 

yapılmakta olduğunu öngörmüşler ya da yurtdışında güvenli bir 

sığınak arayışına girmişlerdi. O dönemde Suriye, militanları birçok 

kampta gerilla savaşı eğitimi alan her türlü sol terör örgütüne ev 

sahipliği yapmıştır (Criss, 2008).  

Örgütün gelişimiyle birlikte kadınların örgüte dâhil edilmesi ve 

çeşitli terör faaliyetlerinde kullanılması da aynı oranda artmıştır. 
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Daha öncesinde belirtilen sebeplerden ötürü, özellikle katılımcı sa-

yısını artırmanın stratejik ihtiyacından kaynaklı olarak Öcalan ka-

dınlar konusunda özel hassasiyete sahip olmuştur. Öte yandan, 

Abdullah Öcalan örgüt içerisinde bir hegemonik erkeklik biçimini 

temsil etmektedir. Liderliğinin farklı dönemlerinde kendini kadınla-

rın kurtarıcısı ve kadın haklarının sözcüsü olarak konumlandırarak 

özellikle liderliğinin ilk yıllarında “yeni bir kadın” prototipi yarat-

maya çalışmıştır. Öcalan’ın kadının kurtuluşu sorununa yaklaşımı 

bir idealleştirme girişimiyle şekillenmektedir ve PKK tarihinin “ka-

dınların kurtuluş tarihi” olduğunu savunmaktadır (Türk, 2020). 

Bahadır Türk’ün Connell’den aktardığı üzere hegemonik erkeklik, 

“erkeklerin baskın konumunu ve kadınların tabi kılınmasını garanti 

eden ataerkilliğin meşruiyeti sorununa şu anda kabul edilen yanıtı 

somutlaştıran toplumsal cinsiyet pratiğinin konfigürasyonu”dur 

(alıntılayan Türk,  2020) (aktaran Connell, 1995).  Hegemonik erkek 

bir figür olarak Abdullah Öcalan, ortaya koyduğu jineolojî teziyle 

feminist söylemleri kendisine şiar edinmiştir. Bu hem uluslararası 

medyada hem de çeşitli feminist yapılanmalarda takdire değer bir 

girişim olarak nitelendirilse de söylem ile eylem biçimlerinin tutar-

sızlığı bu tezi çürütmektedir. Öcalan’a göre; toplumsal sorunların 

çözümünün anahtarı kadın özgürlüğü, eşitliği ve demokrasi hareke-

tidir; bu jineoloji adlı kadın bilimine dayalı bir hareket olmalıdır. 

Öcalan’a göre son dönem kadın hareketlerinin eleştirisi, kadını yok 

eden medeniyet ve modernite tarihini analiz etmek ve değerlendir-

mek için yeterli değildir. Sosyal bilimlerde kadın temaları, soruları 

ve hareketleri neredeyse hiç yoksa bu medeniyetin ve modernitenin 

hegemonik zihniyetinden ve maddi kültür yapılarından kaynak-

lanmaktadır (Öcalan, 2013). Bu sözleri dile getiren Abdullah Öcalan, 

kişisel yaşamında ortaya attığı tezin tam tersi yönünde davranmış-

tır. Kadınlar üzerine yaptığı bir söyleşide “köhne kadın, köhnemiş 

kadın, anam da olsa zaten yanımdan kovuyorum’’ sözlerini dile 

getirmiştir (Lavinzagros, 2019). Bu yaklaşım esasında kendisini ka-

dın özgürlük hareketinin bir temsilcisi olarak gören Öcalan’ın nasıl 
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bir zihin yapısına sahip olduğunu ve hegemonik erkekliğinden sıy-

rılamadığını açıkça ortaya koymaktadır. Öcalan jineoloji tezinde 

kadının olması gerektiği noktayı tanımlamıştır. O’na göre ahlaki ve 

politik toplumun ana bileşeni olarak kadın; özgürlük, eşitlik ve de-

mokratikleşmeyi yansıtan bir yaşam etiği ve estetiğinin oluşturul-

masında kritik bir role sahiptir. Etik ve estetik bilim, jineolojinin 

ayrılmaz bir parçasıdır. Kadının hayatla bağı erkeğe göre daha kap-

samlıdır ve bu onun duygusal zekâsının gelişmesini sağlamıştır. 

Dolayısıyla estetik, hayatı güzelleştirme anlamında kadın için varo-

luşsal bir meseledir. Etik olarak kadın erkekten çok daha sorumlu-

dur. Böylece kadının ahlak ve siyasal toplumla ilgili davranışları, 

erkeğe göre daha gerçekçi ve sorumlu olacaktır. Bu nedenle eğiti-

min iyi ve kötü yönlerini, yaşamın ve barışın önemini, savaşın kötü-

lüğünü ve dehşetini, uygunluk ve adalet ölçülerini analiz etmeye, 

belirlemeye ve karar vermeye çok uygundur (Öcalan, 2013). Öte 

yandan, feminizmin önemli öncülerinden Simone de Beauvoir bir 

yapıtaşı niteliğinde olan “İkinci Cinsiyet” kitabında erkeklik ve ka-

dınlığın ilişkisel bağlamını açıklamış, kadınlara yol gösteren bir 

tutumla bir kadın olarak düşüncelerini dile getirmiştir. O’na göre; 

erkek ve dişiler, üreme işlevi için bir tür içinde farklılaştırılmış iki 

tür bireydir; sadece ilişkisel olarak tanımlanabilirler ama önce, bir 

türün iki cinsiyete bölünmesinin bile her zaman net olmadığı belir-

tilmelidir (Beauvoir, 2013). Beauvoir, kadınlık ve erkeklik ilişkilerini 

başka bir açıdan ele alırken siyasal şiddetin uygulayıcılarından biri 

ve daha da ötesinde baskın maskülen bir figür olarak Abdullah 

Öcalan’ın kadınlara telkinlerde bulunması pek de uygulanabilir 

görünmemektedir. Diğer taraftan, PKK erkekliğin yüceltilmesiyle 

şekillenen özellikler taşıyan bir bölge olan Türkiye’nin Güneydoğu 

Anadolu bölgesinin kültürel ortamının bir ürünü olarak da değer-

lendirilebilir. Bu kültürel ortamda maçoluk ve erkek egemenliği çok 

önemli bir rol oynamaktadır. Erkeklerin babalar ve kocalar olarak 

kadınlara hükmedeceklerine kesin olarak inanılmaktadır. Kadınlar 

genel olarak ya elde edilecek ödüller ya da korunacak kutsal nesne-
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ler olarak kabul edilmektedir. Her iki senaryoda da kadınlar sıkı bir 

şeyleştirme sürecine tabidir (Türk, 2020).   

PKK lideri A. Öcalan sürekli olarak kendisini, kadınların aşkının 

yöneleceği tek kişi olarak tanıtmış ve kadınların örgüte aşk derece-

sinde bağlı olmalarını istemiştir. Dolayısıyla kadınlar sadakat ifade 

eden eylemlere kalkışmak zorunda kalmışlardır. İntihar eylemle-

rinde kadınların çokluğunun sebebi, örgüte olan bağlılıklarını ispat-

lamada zorluk çekmeleridir. Çünkü Öcalan sürekli olarak “ölümü-

ne aşk”ın anlamını bu şekilde açıklamaktadır. Kadının intihar eyle-

mine katılmayı reddetmesi hâlinde zayıflık, gevşeklik ile suçlanma 

tehlikesi vardır. Bu durum, 1990’lı yıllarda çok sayıda kadının canlı 

bomba olarak görevlendirilmesinin sebeplerinden biri olarak düşü-

nülebilir (Öçal, 2021). Öte yandan Abdullah Öcalan yalnızca Türki-

ye içerisinde değil örgütün faaliyet gösterdiği diğer bölgelerde de 

etkin bir figürdür bu nedenle örgütün inşa edildiği söylemler çeşitli 

alt/yan yapılanmaları tarafından da kullanılmaktadır. Bunun en 

önemli örneği Suriye’deki YPG/YPJ’nin varlığıdır.   

YPJ söylemlerini ve eylem biçimlerini Öcalan’ın jineoloji tezi üze-

rine inşa etmiştir. YPJ’nin komutanı Nesrin Abdullah bir röporta-

jında şu ifadeleri kullanmıştır:   

“YPJ sadece bir ordu değil – onu daha geniş bağlamında gör-

melisiniz. Elbette bir savunma gücüdür ama ideolojileri ve fel-

sefeleri ile de toplumsal bir harekettir. Bu fikirlere sahip olma-

saydık, devrimi şimdi olduğu gibi yapamazdık. Bu yüzden 

kendimizi sadece asker olarak görmüyoruz.” (Tank, 2017) 

Aslına bakılırsa Rojava devrimi olarak nitelendirilen sözde top-

lumsal hareket Nesrin Abdullah gibi figürlerin mücadelelerinden 

değil Öcalan’ın zaman içerisinde değişen ideolojik görüşlerinden 

etkilenerek şekillenmiştir. Örneğin Abdullah Öcalan, Türkiye’de 

1980’de gerçekleşen askerî darbenin Türk halkını ve akabinde de 

Kürt halkını karılaştırdığını belirtmiştir (Türk, 2020). Ancak örgütün 

uluslararası desteğe stratejik ihtiyacından ötürü jineolojî tezine yö-

nelerek kadının aile içi ilişkilerde sömürüldüğünü, köleleştirildiğini 
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ve sömürünün kökenlerinin bu ilişkiselliğe dayandığını da belirt-

miştir (Öcalan, 2013). 

YPJ, milislerinin özerk olduğunu ve siyasî parti ile örgütlerle ba-

ğı olmadığını iddia etse de aslında bir partiye, PKK’ya bağlıdırlar. 

YPJ’nin kadın savaşçılarını ve kadın hareketini yönlendiren ideoloji, 

kuşkusuz PKK politikasına mündemiçtir. Daha doğrusu hem sözde 

Kürt Kadın Hareketi hem de YPJ’li milisler PKK lideri Abdullah 

Öcalan’a atıfta bulunmaktadır. Rojava deneyi, siyaseti, idaresi ve 

toplumunun örgütlenmesi arasındaki karşılıklı bağlantı -bunda 

kadınların oynadığı rol de dâhil olmak üzere- kaçınılmaz olarak 

kökleşmiştir ve bir siyasî partiyle, yani hem PKK hem de PYD ile 

ilişkilidir. Ayrıca PYD’nin kontrolündeki bölgede uyguladığını id-

dia ettiği “Demokratik Özerklik” sistemi teoride toplu uzlaşmaya 

dayalıdır, esnektir, farklı siyasî gruplara açıktır, çok kültürlüdür ve 

tekelcilik karşıtıdır ancak pratikte durum bambaşkadır. Tüm ideolo-

ji ve pratik; grup üyelerinin ideolojik -ve neredeyse manevi- liderle-

ri olarak gördükleri tek bir adam tarafından formüle edilmiş ve ge-

liştirilmiştir: Abdullah Öcalan. Bu, hem projenin başarısında bir 

sınırı hem de ileriye dönük olarak içyapısı içinde bir çelişkiyi temsil 

etmektedir (Dean, 2019).  

Örgüte verilen uluslararası desteğin en önemli araçlarından biri 

uluslararası medyadır. Batı’nın YPJ savaşçılarına olan hayranlığı 

birkaç temel faktöre değinmektedir. ‘‘Kadın savaşçılar’’ bir yandan 

alışılmadık ve daha önce keşfedilmemiş bir konuyu, diğer bir deyiş-

le izleyici için büyüleyici bir yeniliği temsil etmektedir. Öte yandan, 

bu anlatı genellikle konunun süreksiz bir tasviri ile sonuçlanır ve 

bazı yönleri diğer, daha uygun özellikler lehine gölgede bırakır. Bu 

iç çelişkinin birkaç nedeni bulunmaktadır. Birincisi, YPJ’nin ait ol-

duğu jeopolitik bağlamın karmaşıklığı. Aslında bölge -kültürlerin, 

toplumların, siyasî görüşlerin ve amaçların bir mozaiği olarak- 

muhtemelen Ortadoğu’daki en karmaşık jeopolitik çerçeveyi temsil 

etmektedir. İç heterojenliği aslında hem sözde Kürt kadın savaşçıla-

rın hem de askerî ve siyasî konumlarının basit bir tasvirine yol aça-
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bilir. Ayrıca, devletlerarası dengeler, uluslararası ilişkiler ve siyasî 

anlaşmalar medyayı etkileyerek konunun ele alınış şeklini etkile-

mektedir (Morgan, 2019). Öcalan’ın yeni kadın prototipi olarak ta-

nımladığı bu yeni kadın savaşçı imajı uluslararası medyadaki tasvi-

riyle örgüte ihtiyacı olan stratejik desteği sağlamaktadır. Kadınlar 

bu imajın bir aracı olarak çeşitli şekillerde öne çıkarılmaktadır ve 

artan destekle birlikte bu durumun devam etmesi muhtemeldir.  

3. YPG ve Yabancı Terörist Savaşçılar 

Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelerek Suriye’deki iç savaşa dâhil 

olan yabancı terörist savaşçıların sadece Suriye’de değil kendi ülke-

lerinde de şu ana kadar birçok probleme neden olduğu bilinmekte-

dir ancak problemin büyüğü ilerleyen yıllarda Avrupa ve ABD için 

ortaya çıkacak gibi görünmektedir.  

Ünlü yazar Ernest Hemingway’in “Çanlar Kimin İçin Çalıyor” 

eseri dünyada en çok okunan romanlardan birisidir. Bahsi geçen 

eserde, İspanya İç Savaşı’nda patlayıcı uzmanı olarak görev yapan 

ABD’li bir İspanyolca profesörünün gözünden olaylar tasvir edil-

mektedir. Dolayısıyla Hemingway, meşhur eserinde aslında bir 

yabancı savaşçıyı anlatmıştır. İspanya’dan sonra da dünyanın çe-

şitli bölgelerine yönelik yabancı savaşçı akını devam etmiştir. Af-

ganistan’da, Suriye’de ve Irak’ta yaşananlar neticesinde bu kav-

ramdan hareketle yeni bir kavram ortaya çıkmıştır: Yabancı terö-

rist savaşçılar. 

Yabancı terörist savaşçı (YTS) kavramı IŞİD’in 2014’te Suriye’de 

ve Irak’ta hızla yayılması ile gündeme gelmiştir. IŞİD’in dünyanın 

her tarafından sempatizanlarını bölgeye savaşmaya davet etmesi, 24 

Eylül 2014’te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafın-

dan YTS başlıklı 2178 no.lu kararın alınmasına sebep olmuştur. 

YTS kavramının yoğun olarak incelendiği Batı ülkelerinin konu-

ya bakış açıları; bugün YTS olanların ülkelerine geri döndüklerinde 

yaratacakları tehditten kaynaklanmaktadır. Bu nedenle daha çok 

IŞİD tarzındaki yapılara katılımlara odaklanılmakta, PKK/YPG 
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veya Hıristiyan milislere katılımlara sınırlı ilgi gösterilmektedir. Bu 

yaklaşım BM’nin 2170 ve 2178 sayılı kararlarına da yansımış, YTS 

kavramı IŞİD ve El-Kaide bağlantılı örgütler kapsamında tanım-

lanmıştır. 

YPG’de yer alan YTS’lerin büyük çoğunluğunu ise, Batı veya 

Avrupa ülkelerinden gelenler oluşturmaktadır. Bu noktada, Soufan 

Grubu’nun raporunda yer alan verilere göre, IŞİD’e en çok katılım, 

Rusya Federasyonu’ndan olurken; Stratejik Diyalog Enstitüsü’nün 

raporunda, YPG’ye en çok katılımın ABD’den olduğu öne sürül-

mektedir (Barret, 2017). Suriye’de artan IŞİD varlığının ardından, 

2014’ten itibaren PKK/YPG terör örgütüne birçok ülkeden çok 

sayıda YTS katılmıştır ancak Batılı ülkeler bu konuyla neredeyse 

hiç ilgilenmemiştir. Gönüllü savaşçılar, lejyonerler gibi isimlerle bu 

konu geçiştirilmiştir. PKK/YPG’ye katılan Batılılarla-Avrupalılarla 

ilgili neredeyse hiçbir işlem yapılmamıştır.  

PKK/YPG, 2014’te internet ve sosyal medya üzerinden DEAŞ’a 

karşı savaşmak üzere yabancılara davet göndermeye başlamıştır. 

YPG içinde bulunan yabancı terörist savaşçıların sayısı ile ilgili 

resmî/net bir sayı yoktur. YPG içerisindeki YTS’lerin sayısı daha 

ziyade sahadaki aktivistlerden ve bölgedeki gazetecilerden kişisel 

kontaklarla elde edilen bilgi ve tahminlerden yaptığımız çıkarımlara 

dayanmaktadır. YPG içerisindeki YTS sayısına yönelik yapılan 

tahminlerden birisi bu sayının 800’e kadar çıktığı yönündedir (Ha-

tahet vd., 2019). Bizim sahadaki aktivist ve gazetecilerle birebir gö-

rüşmelerimizden edindiğimiz bilgiler neticesinde İngiltere, ABD, 

Kanada, Avustralya, Almanya, Danimarka, Yunanistan, Finlandiya, 

Fransa ve hatta Çin’den gelen yaklaşık 1200 YTS’nin PKK/YPG 

saflarına katıldığını tahmin etmekteyiz.  

Bugün PKK terör örgütü için bir devlet kurmak; enternasyonel 

sosyalizmi yaymak için bir araç hâline gelmiştir. PKK uygulamala-

rıyla alakası olmayan ancak gösterişli ifadelerle gündemde tutulan 

“demokratik özerklik” vb. projelerin Avrupa’da ve ABD’de sol ha-

reketlere ilham verdiği görülmektedir. Şu an PKK/YPG saflarında 
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savaşan fakat silahlı eğitimleri, şiddet deneyimleri, suç bağlantıları 

ve radikal fikirleriyle Batı’ya dönecek olan yüzlerce radikal sol mili-

tan bulunmaktadır. PKK’nın Avrupa’daki aşırı-sol gruplarla tarihsel 

bağları ve bağlantıları da bilinmektedir. Dolayısıyla, bir gün geri 

dönecek Batılı YTS’ler Batı güvenliği ve uluslararası düzen açısından 

büyük bir tehdit oluşturacaktır. 

Örgüt, Batı’daki propaganda ağını genişletmek için, ideolojik ola-

rak endoktrine ettiği kişiler yoluyla Avrupa’daki radikal gruplar 

arasında etkinliğini sağlamaktadır. Batı’nın PKK/YPG’ye desteğinin 

temel nedeni olarak PKK/YPG’nin “seküler” olması gösterilmekte-

dir ancak burada bir hata vardır. Zira PKK/YPG’nin sekülerliğinin, 

modern Batılı seküler ve demokratik anlayış ile hiçbir alakası yoktur. 

PKK/YPG, Sovyet Politbürosu’nun ve Çin Komünist Partisi’nin se-

külerlik anlayışını takip etmektedir. Bu nedenle PKK/YPG’nin 

sekülerliği, Suriye’nin yeniden inşası için ekonomik ve siyasî libe-

ralizme dönüşemez. Şu anda PKK/YPG’nin fiili kontrolü altında 

bulunan uyguladığı sosyo-politik yapı ve ekonomik üretim model-

leri, Maoist bir paradigma çerçevesinde “komünlere” dayanmakta-

dır. PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından “Batılı yaklaşı-

ma sahip bir bölge” çıkmasını beklemek büyük bir yanılgı olacaktır. 

Bu bölgelerde serbest piyasa ekonomisi, bireycilik, ifade özgürlüğü 

ve liberal girişimcilik gibi anlayışların yerleşmesi mümkün görül-

memektedir çünkü PKK/YPG, “komünal” bir ütopya rüyası gör-

mektedir ve kendisini Neo-Maoist ve Neo-Stalinist kavramlarla ta-

nımlamaktadır. PKK’nın Rojava söylemi ve uygulaması da aslında 

örgütün Leninist-Stalinist kimliğini destekler niteliktedir. 

Hegghammer tarafından gerçekleştirilen; YTS’ler ile ilgili çalış-

malara göre yabancı savaşçıların ülkelerine geri döndüklerinde yeni 

terör eylemlerine karışma ihtimalleri oldukça yüksektir. Ülkelerine 

geri dönen YTS’lerin döndükten sonra ölümcül eylemlere katılma-

ları yahut bu eylemleri bizzat gerçekleştirme ihtimalleri yüzde 67’ye 

kadar ulaşabilmektedir (Hegghammer, 2013). PKK/YPG bünyesin-

deki yabancı teröristlerin ileride herhangi bir ülkeye yönelik bir 
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terörist eylemde bulunmayacaklarının garantisi var mıdır? Aynı 

şekilde Leninist-Stalinist kimliği ile bilinen bu şahısların Batı’ya, 

evlerine döndüklerinde kendi fikirlerinin aksine düşünen bir gruba 

karşı terörist tehdit oluşturmayacaklarını kim söyleyebilir? Bu ya-

bancı terörist savaşçılar ABD’ye, Avrupa’ya geri döndüklerinde 

savaş deneyimlerini, terör örgütünde aldıkları eğitimleri ve radikal-

leşmelerini de beraberlerinde götüreceklerdir. Bu şahıslar ister yal-

nız; isterse de radikal sol gruplarla birlikte ABD ve Avrupa için cid-

di tehdit oluşturacaklardır. Suriye’deki deneyimleri, ABD ve Avru-

pa’daki grupları daha da radikalleştirecek ve eylem tarzlarına da 

etki edecektir. Kullandıkları şiddetin türü ve kapsamı muhtemelen 

artacaktır. Molotof kokteyllerinin yerini ise büyük bir ihtimalle el 

yapımı patlayıcılar alacaktır.  

Batılı YTS’lere Suriye’nin kuzeyinde alan tanınması ve eylem ka-

biliyetlerinin bu şekilde artmasına imkân tanınması orta ve uzun 

vadede Avrupa ve Batı güvenliği açısından büyük riskler barındır-

maktadır. Gelecekte hiç beklemedikleri bir anda, ummadıkları yer-

lerde “romantik/ütopik” anlamlar yükledikleri bu kişilerin en sert 

eylemleri gerçekleştirdiğini gördüklerinde son altı yılda YPG’nin bu 

gruplara sağladığı olanağın etkisini pahalı bir bedelle ödeyebilirler 

ki bu yönde işaretler gelmeye de başlamıştır. Fransa’da Notre-

Dame-des-Landes tahliyesi sırasında jandarma helikopterine yöne-

lik işaret fişeği ateşleyen şahsın Suriye’de YPG saflarında savaşmış 

aşırı sol ideolojiye sahip bir Fransız vatandaşı olduğu ortaya çıkmış-

tır. (Suc ve Massey, 2019) Batı bu hususta artık önlem almalı ve 

PKK/YPG’ye desteğini kesmelidir. Aksi takdirde PKK/YPG safla-

rında savaşan vatandaşları bir gün ABD ve Avrupa topraklarına 

“Anders Behring Breivik”in Stalinist versiyonu olarak geri dönebilir 

ve o gün çanlar korkarız ki çanlar Batı için çalıyor olabilir. 

Sonuç 

Mart 2011’de barışçıl demokrasi talepleri ile başlayan ancak Esed 

Rejimi’nin kimyasal silahlar da dâhil olmak üzere sert bir şekilde 
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karşılık verdiği hadiseler sonucunda bugün Suriye hem bir iç sa-

vaş hem de vekâlet savaşları ile eş zamanlı olarak karşı karşıya 

kalmıştır. PKK terör örgütü ve onun Suriye’deki uzantıları olan 

PYD/YPG/YPJ; bölgeye akan silah karaborsasından, Esed Reji-

mi’nin kontrolden çıkan envanterinden ve IŞİD terör örgütüne karşı 

mücadele bahaneleri ile Türkiye’nin yoğun itirazlarına rağmen, 

kendisine sağlanan yeteneklerden yararlanmış ve Suriye sahasında 

Fırat Nehri’nin doğusunda çok ciddi bir alan kazanmıştır.  

Hatırlanacağı üzere; Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki terör un-

surlarına yönelik olarak gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı önce-

sinde Suriye’deki askerlerini çekme kararı alan dönemin ABD Başka-

nı Donald Trump, ABD’li askerlerin bütünüyle çekilmeyeceklerini ve 

YPG/SDG ile birlikte petrol sahalarını işletmek için kalacaklarını dile 

getirmiştir. ABD Başkanı’nın “Petrol bizde kalacak. Petrolü koruya-

cak ve bununla ne yapacağımıza biz karar vereceğiz” açıklaması ve 

Pentagon’un bu bölgedeki petrol gelirlerinin ABD tarafından değil 

YPG/SDG tarafından kullanılacağını duyurması aslında mevcut du-

rumu ortaya koymaktadır. SDG/YPG hâlihazırda, bu bölgedeki ener-

ji kaynaklarından fazlasıyla istifade etmektedir. Her ne kadar söz 

konusu çıkarım ve kullanım potansiyelin çok altında kalıyor ve yal-

nızca Irak ve Esed rejimi gibi aktörlere satılıyor olsa da örgütün fi-

nansmanı ve hayatta kalması açısından büyük önemi haizdir. Bu 

noktada PKK/YPG’nin Suriye’deki kamuflaj çatı organizasyonu olan 

SDG’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda kontrol ettiği bölgelerde petrol 

çıkarma, işleme ve ticaretini yapmak üzere ABD’nin Delta Crescent 

Energy LLC adlı şirketle bir anlaşma imzalaması dikkat çekmiştir. 

Kısacası önümüzdeki süreçte, söz konusu kaynaklar (Suriye’deki 

petrol ve doğal gaz rezervlerinin yaklaşık dörtte üçü) aracılığıyla 

Suriye’de PKK/YPG’nin terör faaliyetleri finanse edilmeye devam 

edecektir. Ayrıca bu anlaşma sayesinde PKK/YPG’nin özerklik ara-

yışı da güçlenmektedir. Nitekim, bahsi geçen anlaşmayı 

PKK/YPG’nin bir hukukî tanınma olarak okuma eğilimine girdiği 

görülmektedir. Bu anlaşma ile PKK’nın Suriye kolu kendisine bir 
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meşrulaştırma ve uluslararası legalleştirme alanı açıldığını düşün-

mektedir. Dolayısıyla bu durumun YPG/PKK’ya sadece siyasî ta-

nınma değil, yasadışı gelirlerin aklanması, gizlenmesi ve yönlendi-

rilmesi gibi çok geniş bir alan açacağı terör örgütünce öngörülmekte-

dir. Bu durum, söz konusu örgüt tarafından sahada etkin bir şekilde 

kullanabilecek önemli bir finans aracı olarak da görülmektedir.  

ABD’li şirket ile PKK/YPG arasında yapılan bu anlaşma ulusla-

rarası hukuku ihlal eden bir aksiyondur. Bugün birçok temel ulusla-

rarası hukuk metninde kabul edilen Suriye’nin toprak bütünlüğü, 

bağımsızlığı gibi genel dayanakların yanında bu anlaşmayla ilgili 

olarak (bu anlaşma vurguladığımız gibi bir ABD şirketi ile 

PKK/YPG arasında yapılmış bir anlaşmadır, dolayısıyla klasik 

uluslararası hukuk anlaşmalarından farklıdır, bu farklılığın da el-

bette birtakım hukukî sonuçları vardır, burayı bir kenara bırakarak) 

vurgulanması/hatırlatılması gereken en önemli şey; geçtiğimiz yıl-

larda Suriye’de terör örgütü IŞİD’in petrol satışına karşı uluslararası 

kamuoyunda yapılan itirazlardır. Zira ilgili dönemde IŞİD’in petrol 

satışı smuggling/kaçakçılık olarak nitelendirilmişti. ABD’li şirket ile 

PKK/YPG arasında imza edilen anlaşmanın da bundan bir farkı 

yoktur. Uluslararası hukuka göre bir ülkedeki tabii kaynakların; 

ilgili ülkenin hükûmeti veya halkının tamamını temsil eden bir ira-

denin rızası olmadan işgalci güçle (ABD Suriye’de işgalci bir güçtür 

zira herhangi bir hukukî dayanakla Suriye’de değildir) işbirliği ya-

parak kendi amaçları için kullanılması, bilhassa ülkeyi bölmek için 

araç kılınması meşru ve hukukî değildir. Bunun gerekçeleri için 

IŞİD’e verilen tepkilerin yanında Cenevre Sözleşmelerine de (1949 

ve 1977) (insancıl hukuk) müracaat edilebilir. Bahsi geçen sözleşme-

lerde bir ülkedeki işgal kuvvetinin (hatta bir ülkedeki yabancı kuv-

vetlerin) o ülkeyi temsil etme yetkisine sahip olmayan gruplarla 

anlaşarak tabii kaynaklar ve diğer zenginlikler üzerinde hak elde 

etmesini yasaklayan hükümler bulunmaktadır. 

Geldiğimiz noktada PKK/YPG terör örgütü, kategorik olarak 

düşük yoğunluklu çatışma profilinden giderek daha da hibrit ye-
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teneklere sahip bir kapasiteye evrilmektedir. Söz konusu gidişat 

Türkiye’nin millî güvenliği açısından oldukça endişe vericidir (Ka-

sapoğlu, 2021). Günümüzde halen daha devam eden ve 21. yüz-

yılda vuku bulan en yıkıcı iç savaş olarak tasvir edebileceğimiz 

Suriye İç Savaşı’nın sona kavuşturulması ve ülkenin yeniden yapı-

landırılması noktasında somut bir gelişme bulunmamaktadır. Su-

riye’de mevcut durumun değişmesi doğrultusunda atılacak her bir 

adımın maliyeti çok ağırlaşmıştır. Hatta bir kazanım elde etmek 

için göze alınması gereken maliyetler o kadar büyüktür ki; aktörler 

harekete geçmektense şartların değişmesini beklemeyi tercih et-

mektedirler. 

Türkiye’nin müttefiki olan kimi devletler PKK/YPG’yi Suri-

ye’nin kuzeyinde IŞİD ile mücadele eden meşru bir araç olarak 

görmekte ve PKK/YPG’nin Türkiye için tehdit olmadığını iddia 

etmektedir. Diğer taraftan YPG/YPJ’nin kadın savaşçı kimliğini ön 

plana çıkarmasıyla birlikte feminist çevrelerden de tam destek al-

maktadır ancak örgütün sivil katliamları, doğayı tahribatı ve çocuk 

savaştırıyor olmaları göz ardı edilmektedir. Bu tavra karşın feminist 

literatürü kullanarak bir çerçeve çizmek örgütlerin savunduklarını 

iddia ettikleri ideoloji ile nasıl çeliştiğini gözler önüne serecektir. 

Abdullah Öcalan’ın jineolojî tezi üzerine inşa edilen ve sözde Roja-

va devrimi ile doruk noktasına çıkan savaşçı kadın imajı özellikle 

Batı’dan ciddi derecede destek almakta, çeşitli medya araçlarında 

kendine sık sık yer bulmaktadır. Diğer taraftan, Öcalan’ın kadınlar 

üzerine söylemleri ve bireysel hayatında bu söylemlerle nasıl çeliş-

kili aksiyonlar içerisine girdiği bir diğer konuyu oluşturmaktadır. 

Kadınların sürekli bir kalıbın içerisinde olmaya zorlandığı bu tavır, 

feminist yaklaşımla örtüşmemektedir. Diğer birçok terör örgütünde 

olduğu gibi YPG’nin kadınları kullanıyor oluşu stratejik ihtiyaçla-

rından fazlasına dayanmamaktadır. YPJ organik bir şekilde ortaya 

çıkan bir kadın kurtuluş hareketi değil, yıllardır çeşitli terör eylem-

leriyle dikkat çeken PKK’nın stratejik bir hamlesi olarak erkek ege-

men zihniyetin sahadaki bir yansımasıdır.  
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Diğer taraftan, YPG’nin çocuk istismarı ve çocuk savaşçı kul-

lanması ile ilgili olarak; hatırlanacağı üzere, BM Genel Sekrete-

ri’nin Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Virginia 

Gamba tarafından hazırlanan “BM Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar 

Raporu” Genel Sekreter Antonio Guterres tarafından 26 Temmuz 

2019 tarihinde Güvenlik Konseyi’ne sunulmuştur. ABD başta ol-

mak üzere Batı tarafından desteklenen PKK/YPG’nin Suriye’deki 

çocukları kullanarak, istismar ederek yaptığı faaliyetlerin yer aldı-

ğı raporda Suriye’deki çarpıcı gerçekler gün yüzüne çıkarılmıştır. 

BM’nin “Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar” raporu, PKK/YPG’nin 

Suriye’de okulları mühimmat deposu olarak kullandığını ve ciddi 

miktarda çocuğun örgüt içinde yer aldığını ortaya koymuştur. 

Raporda terör örgütü PYD/YPG/PKK’nın; 24 okul ve hastaneyi 

kışlaya çevirirken, 14 okulu ise mühimmat deposu olarak kullan-

dığı tespiti yapılmıştır. Örgütün, çocukları kandırarak gelecekleri-

ni kararttığı, geçen yıl içinde Suriye’de SDG ismini kullanan terör 

örgütü PYD/YPG/PKK tarafından en çok çocukların kullanıldığı, 

Suriye’de terör örgütleri içerisinde tespit edilen 806 çocuk unsur-

dan 313’ünün örgüt bünyesinde yer aldığına dikkat çekilmiştir. 

SDG bünyesindeki çocukların yüzde 40’ını kız çocukları oluştu-

rurken, bunlardan 20’sinin 15 yaşının altında olduğu, 119 kız ço-

ğunun ise aktif olarak çatışmalarda yer aldığı tespit edilmiştir. 

PKK/YPG’nin Türkiye için tehdit olmadığı iddiaları, çeşitli ya-

bancı gazete ve internet sayfalarını dolduradursun son bir senede 

Türkiye destekli muhaliflerin/Suriye Millî Ordusu’nun kontrolün-

deki Afrin, Azez, El-Bab, Çobanbey, Resulayn ve Tel Abyad gibi 

şehirlerde PKK/YPG’ye bağlı gruplar tarafından sivillerin de büyük 

zararlar gördüğü onlarca bombalı ve roketli saldırı gerçekleştiril-

miştir. Bu saldırıların icrasında PKK/YPG’nin yabancı terörist sa-

vaşçılarının da katkısı bulunmaktadır. Bu noktada bahsi geçen 

YTS’lerin vatandaşı olduğu devletler konuyla alakalı kayıtsızlıkları-

nı sürdürmeye devam ederlerse ilgili YTS’ler ülkelerine döndükle-

rinde edindikleri tecrübeler ışığında daha profesyonel olarak sergi-
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leyecekleri şiddet aksiyonlarıyla vatandaşı oldukları devletleri bir 

bumerang misali vurma potansiyeli taşımaktadırlar. 

Sonuç olarak; kadınlar ve yabancı katılımlar üzerinden Batı 

kamuoyunun ve özellikle ABD’nin üç yıldır ısrarla halkla ilişkiler 

faaliyeti yürüterek parlattığı PYD/YPG/SDG bir terör örgütüdür 

ve SDG’nin Mazlum Abdi ismiyle tepesine oturttuğu kişi, bilinen 

PKK’lı bir teröristtir. Bir süredir Mazlum Abdi ismi geçtiğinde Batı 

basını onun PKK’daki günlerini değil, SDG’deki “liderliğini” ve 

kadın silah arkadaşlarını ön plana çıkarsa da artık mızrak çuvala 

sığmamaktadır. Son dönemde yaşanan gelişmeler ve Batı propa-

ganda makinesinden sızanlar ışığında Batı bloku ve bilhassa 

ABD’nin PYD/YPG/SDG’yi eski kuşak PKK’lı terörist liderler 

bagajından kurtarmak istediği de anlaşılmaktadır. Muhtemelen bu 

şekilde de PYD/YPG/SDG’nin PKK olmadığı iddiası daha da 

yüksek bir sesle dillendirilecektir. Üstelik bu söylemin uluslararası 

kamuoyunda ciddi bir alıcısı olduğu da bilinmektedir. 
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Giriş 

1 Kasım 2017 tarihinde dönemin Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, 

Anbar’a bağlı Rava’nın IŞİD’den geri alınmasıyla birlikte, Irak’ta 

IŞİD’in askerî olarak bittiği açıklamasını yapmıştır. Böylece IŞİD’in 

Haziran 2014’te Musul’u ele geçirmesiyle başlayan süreçte, yaklaşık 

3,5 yıl süren mücadele askerî olarak sona ermiştir. Bu süreçte ilk bir 

yıl, yani 2014’ün ikinci ve 2015 yılının ilk yarısı, IŞİD’e karşı Irak 

savunma durumunda kalınırken, Ağustos 2015’te ABD’nin öncülü-

ğünde IŞİD’e karşı uluslararası koalisyonun kurulması ve Irak gü-

venlik güçlerinin yeniden toparlanmasıyla birlikte muharebe ve 

saldırı durumuna geçilmiştir. Daha önce de bazı bölgelerin IŞİD’den 

geri alınması rağmen, uluslararası koalisyonun kurulmasıyla birlik-

te IŞİD’de karşı sistemli ve istikrarlı bir ilerleme sağlandığı görül-

müştür. Ancak zaman zaman Haşdi Şaabi ve Irak güvenlik güçleri 

arasındaki uyumsuzluk ve koordinasyon eksikliği de IŞİD’e karşı 

ilerlemede aksaklıklar ortaya çıkarmıştır. Musul ve Telafer operas-

yonunda bu durum açık bir biçimde kendini belli etmiş, nitekim 
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2016’nın sonunda tamamlanması planlanan Musul operasyonu an-

cak Haziran 2017’de tamamlanmıştır. Musul’un IŞİD’den tamamen 

geri alınmasıyla birlikte, psikolojik üstünlüğü tamamen ele geçiren 

Irak merkezî hükûmeti, yaklaşık 4 aylık süre içerisinde de IŞİD’in 

kontrolünde hiçbir Irak toprağı bırakmamıştır. Ancak buna rağmen 

IŞİD’in bıraktığı etki, ulaştığı eylem kapasitesi ile bölgesel ve küre-

sel bir tehdit hâline gelmiş, güvenlikten siyasete pek çok konudaki 

algıyı değiştirmiş, hatta terör ve terör grupları konusundaki ulusla-

rarası tartışmaları yeni dinamiklerle tartışılmasını beraberinde ge-

tirmiştir.  

Bu anlamıyla IŞİD’in bölgesel ve küresel siyasette bıraktığı etki, 

IŞİD’in nasıl bir terör örgütü olduğu ve nasıl bir yapıya evrildi-

ği/evrileceği konusunda yapılacak tartışmaları gerekli kılmaktadır. 

Bu çalışma da IŞİD’in geçmişten günümüze oluşum süreci ile birlik-

te özellikle doğduğu topraklar olan Irak ve çevresinde geçirdiği 

süreç ve mevcut durumunun yanı sıra, nasıl bir yapıya dönüştüğü 

ve dönüşeceğini de tahlil etmeye çalışmaktadır. Öte yandan çalışma 

içerisinde bilhassa Irak ve Suriye’de gücünün zirvesinde olduğu 

2014-2017 yılları arasında Türkiye’ye yönelik yarattığı güvenlik teh-

ditlerinin neler olduğu ele alınacak; söz konusu tehditlere karşın 

Türkiye’nin ortaya koyduğu güvenlik politikaları değerlendirilecek-

tir. Son bölümde ise örgütün mevcut durumda başta Irak’ta olmak 

üzere nasıl bir dönüşüm sürecine girdiği ve söz konusu coğrafya 

üzerinde siyasi, ekonomik ve sosyal olarak arkasında nasıl bir tablo 

bıraktığı incelenecektir.  

1. IŞİD’in Tarihsel Arka Planı:  

Sovyetlerin Afganistan’ı İşgali ve Afgan Cihadı 

Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) olarak isimlendirilen örgütün ta-

rihçesi, İslam dünyasında 1979’da Afganistan’ın Sovyet işgaline 

verilen bir cevap olarak tezahür eden “cihad” anlayışına dayanmak-

tadır. Nitekim IŞİD’in ortaya çıkışının tarihsel zemini incelendiğin-

de ve örgütün ideolojik alt yapısını inşa eden isimlerin el-Kaide ile 
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temasları da göz önüne alındığında, sürecin başlangıcını 1979 Sov-

yetlerin Afganistan’ı işgaline götürmek doğru olacaktır. Sovyet 

kuvvetlerinin karşısında, başta ABD’nin olmak üzere Batılı ülkeler 

ile Arap yarımadasındaki petro-dolar şeyhlerinin desteği, Afganis-

tan’da oluşturulan direniş örgütlerinin el-Kaide çatısı altında güç 

kazanabilmesini beraberinde getirirken; öte yandan Sovyet işgalinin 

son bulmasının ardından bilhassa 2000’li yılların başı ile birlikte el-

Kaide’nin merkezî yapılanmasından ayrılan farklı cihatçı gruplar 

ortaya çıkmıştır. Söz konusu bu direniş örgütlerinin bazıları, 

ABD’nin Irak’ı işgali ile birlikte varlıklarını Irak’a taşımış ve burada 

faaliyet göstermiştir. El-Kaide unsurlarının Irak’taki direnişin bir 

parçası hâline gelmesi, bu bölgede el-Kaide’ye bağlılığını bildiren 

Ebu Mus’ab ez-Zerkavi’nin “Irak el-Kaidesi” örgütünün ortaya 

çıkması için gerekli zemini hazırlamıştır.  

27 Nisan 1978’de Sevr Darbesi ile yönetimi ele geçiren Afganis-

tan Demokratik Halk Partisi, Muhammed Nuri Taraki başbakanlı-

ğında komünist eğilimli bir siyasî yapı ortaya koyarken diğer yan-

dan SSCB ile de yakın ilişkiler içerisine girmiştir. İlk aşamada, darbe 

ile başa gelen yeni yönetime Sovyetlerin silah ve askerî danışmanlar 

ile destek olduğu bilinirken, diğer yandan sayıları beş yüzü bulan 

her alandaki Sovyet uzmanları Afganistan’a gelmiş, pek çok Afganlı 

da Sovyetlere gönderilmiştir (Rubinstein, 1982). Yine bu dönemde 

Afganistan ve Sovyetler’i yakın işbirliği içerisine sokan önemli ge-

lişme, Afganistan Başbakanı Taraki’nin Moskova’ya yaptığı ziyaret-

te, 5 Aralık 1978 günü SSCB ile 20 yıl süreli bir “Dostluk, İyi Komşu-

luk ve İşbirliği Antlaşması” imzalanması olmuştur (Armaoğlu, 

2016). Ancak gerçekleşen darbe sonrası darbenin mimarları olan 

Afgan komünistleri arasında yaşanan çekişme, Afgan Demokratik 

Halk Partisi içerisinde gittikçe artmış ve çekişme, mevcut siyasî ya-

pının korunması adına Sovyetlerin Afganistan’da etkisini daha fazla 

artırması ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Nitekim Taraki’nin 

yönetiminde Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan ve SSCB ile olan 

yakın ilişkilere karşı olan Hafızullah Emin’in parti içi bir darbe ile 
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birlikte Taraki’yi görevden indirmesi, Sovyetlerin endişesini somut-

laştırmıştır. Taraki’nin devrilmesi ile birlikte Afganistan yönetimi-

nin ABD yanlısı bir politika ortaya koyma olasılığı, Sovyetlerin Bas-

ra Körfezi’ne, Ortadoğu ve dolayısıyla Ortadoğu’daki enerji sahaları 

ile Hint Okyanusu’na inişinin öne geçilmesi anlamını taşımaktaydı. 

Böylesi jeostratejik anlam taşıyan Afganistan’daki etki gücünü yi-

tirmek istemeyen SSCB, 1978’de iki ülke arasında imzalanan Dost-

luk Anlaşması’nı öne sürerek Aralık 1979’da Afganistan’ın işgalini 

başlatmıştır.  

ABD ile Soğuk Savaş rekabeti içerisinde Afganistan işgalini başla-

tan SSCB, giriştiği işgal süresince en büyük darbeyi yine başta ABD 

olmak üzere ve onun batılı müttefikleri tarafından almıştır. Afganis-

tan’da Sovyet birliklerine karşı savaşan Afgan “mücahitlere” destek 

veren Amerikan yönetimi, savaşın Sovyetler aleyhinde sonuçlanma-

sı için bahsi geçen mücahitlere yalnızca askerî ve ekonomik destek 

sağlamakla kalmamış, bölgede oluşan Sovyet karşıtı “Afgan cihadı-

na” karşı politik destek de ortaya koymuşlardır. Nitekim ABD Baş-

kanı Jimmy Carter’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Zbigniew 

Brzezinski’nin 1979’da Pakistan’a yaptığı ziyaret esnasında bölgede 

bulunan mücahitlere yaptığı konuşma, ABD yetkililerin bölgeye 

yaptığı ilk en üst düzey ziyaret olmuştur.  Brzezinski burada gerçek-

leştirdiği bir konuşmada şu ifadeleri kullanmıştır (Nelson, 2008): 

“Allah’a olan derin inançlarınızı biliyoruz ve mücadelenizde 

başarılı olacağınıza eminiz. Şurada gördüğünüz topraklar si-

zindir. Bir gün oraya geri döneceksiniz, çünkü kavganızda 

muzaffer olacaksınız. Evlerinizi, camilerinizi geri alacaksınız. 

Çünkü haklı bir mücadele veriyorsunuz ve Allah sizin yanı-

nızda.” 

Başta ABD ve diğer Batı ülkelerinin Afganistan’ı Sovyetlerin Vi-

etnam’ı konumuna getirmek için bölgedeki Afgan cihadçıları nasıl 

birer vekil güç olarak kullandığını ve bu kapsamda desteklediğini 

gösteren en önemli örneklerden biri de dönemin “Demir Lady” 

lakaplı İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’in 1981’de Afganis-
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tan-Pakistan sınırına yaptığı ziyareti olmuştur. Thatcher, sınır böl-

gesine gerçekleştirdiği ziyarette Afgan mücahitlere hitaben yaptığı 

konuşmada 2 milyon sterlin değerinde silah yardımı yapacaklarının 

sözünü vererek, “Hür dünyanın kalbi sizinle birliktedir” ifadelerini 

kullanmıştır (Margaret Thatcher Foundation, 1981). Afganistan’daki 

cihatçılara verilen desteklerin siyasî anlamda ne derece yüksek ol-

duğunu gösteren somut örneklerden biri de hiç şüphesiz 1983’de 

dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan’ın cihatçıların temsilcilerini 

Beyaz Saray’da bizzat ağırlaması olmuştur. Reagan, Beyaz Saray’da 

bire bir görüşme gerçekleştirdiği cihatçı liderleri tanıtarak “Bu beye-

fendiler, ABD’nin kurucu babalarıyla aynı ahlak ve anlayışa sahiptirler” 

demiştir (Reagan Library, 2017). Yalnızca siyaseten değil, Amerikan 

yönetimi Sovyetlerin Afganistan’da mağlubiyetini sağlamak ama-

cıyla Afgan cihatçılara doğrudan silah yardımları da yapmış, nite-

kim bu kapsamda cihatçılara verilen Stinger füzeleri doğrudan sa-

hada askerî anlamda dengeleri değiştirecek bir rol oynamıştır (Grau 

ve Gress, 2002). Nitekim Soğuk Savaş’ın da sonuna tekabül edecek 

olan işgalin 1989’da sona ermesi ile Afganistan’da ortaya çıkan yeni 

dinamikleri ilerleyen otuz yıllık süreçte başta Ortadoğu olmak üze-

re pek çok coğrafyada yeni senaryoları beraberinde getirmiştir.  

Sovyetlerin Afganstan’ı işgali ve işgalin ardından bölgedeki Af-

gan mücahitlere yönelik ABD ve müttefikleri tarafından sağlanan 

destek, el-Kaide’nin temel taşlarını inşa edecek insan kaynağı ile söz 

konusu insan kaynağı için gerekli savaş kabiliyetini sağlamıştır. Bu 

anlamda işgalin hemen başında Afganistan’a giden Abdullah Az-

zam ve Usame Bin Ladin el-Kaide’nin kuruluş aşamasında ortaya 

koydukları faaliyetlerle dünyanın birçok noktasından yeni savaşçı 

ile maddi kaynağın Afganistan’a akmasına neden olmuşlardır. Af-

gan cihadına destek amacıyla Pakistan’a gelen Abullah Azzam, Su-

udi Arabistan tarafından fonlanan İslamabad İslam Üniversitesi’nde 

ders verirken, öte yandan Körfez ülkelerinden Afganistan’daki ci-

hada yönelik finansal desteğin koordinasyonunu sağlamıştır. Diğer 

yandan Azzam ile Afganistan öncesinde Cidde’de tanışan Bin La-



140  Bilgay DUMAN & Sercan ÇALIŞKAN 

 

din, 1980’de Afganistan’a giderek kendi askerî kampını oluşturmuş-

tur. Öyle ki Azzam ve Bin Ladin’in işgalin hemen başında ortaya 

koyduğu faaliyetler, 1980’nin ikinci yarısı itibariyle yirmi bin savaş-

çının Afganistan’a gelmesini sağlamıştır (Erdem, 2016). 1988’e ge-

lindiğinde ise işgalin son yıllarında Bin Ladin Peşaver’de el-

Kaide’yi kurmuş; böylece Azzam ve Ladin’in Afganistan’daki ciha-

dı bir örgüt çatısı altında toplama gayreti somut bir zemine taşın-

mıştır. El-Kaide’nin 7 Ağustos 1998’de ABD’nin Darüsselam ve Nai-

robi büyükelçiliklerine yönelik olarak eş zamanlı gerçekleştirdiği 

bombalı saldırılar, örgütün uluslararası görünürlüğünü sağlamıştır. 

Söz konusu bu uluslararası görünürlük 11 Eylül 2001’deki saldırı ile 

birlikte tepe noktaya ulaşırken, saldırıyı takip eden yıllarda Afga-

nistan ve Irak saldırıyı gerçekleştiren el-Kaide’ye destek verdikleri 

gerekçesiyle işgal edilmiştir.  

ABD’nin Irak ve Afganistan işgali, el-Kaide’nin özellikle insan ve 

finansal kaynağını sağlayan kanalları önemli ölçüde zayıflatmış; 

diğer yandan örgütün operasyonel kabiliyetinde de gerileme dö-

nemi yaşanmıştır. El-Kaide’nin kendi iç dinamiklerinden ortaya 

çıkan pek çok irili ufaklı gruplar, el-Kaide’nin merkezine bağlılıkla-

rını bildirmelerine karşın gevşek bir merkezî anlayış ile kendi ajan-

dasını oluşturmaya başlamışlardır. Bilhassa Irak’ın işgali sonrası 

başta Irak, ilerleyen yıllarda Arap Baharı ve Suriye’de patlak veren 

iç savaş ile birlikte bu gruplar Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da kendi 

varlıklarını güçlendirmişler ve bu süreç, kendi içerisinde IŞİD’i or-

taya çıkaran dinamikleri de beraberinde getirmiştir.  

2. Zerkavi’nin Irak el-Kaide’sinden IŞİD’e Uzanan Süreç 

Ahmed el-Halayleh veyahut kod adı ile Ebu Musab ez-Zerkavi, 

1966 Ürdün, Zerka doğumludur. Henüz 17 yaşındayken babasını 

kaybetmesiyle birlikte okulu bırakmış ve alkol, şiddet ve uyuşturu-

cu ile dolu bir hayatı benimsemeye başlamıştır. 1980’lerin başında 

uyuşturucu bulundurmak ve cinsel saldırı suçundan hapse girmiş-

tir. Zerkavi’nin cihad kavramı ile ilk tanışma yılları ve radikalleşme 
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süreci de bu cezaevi dönemlerine rastlamıştır (Kirdar, 2011). 1988’de 

hapishaneden çıkan Zerkavi, ertesi yıl 1989’da Sovyetlere karşı ci-

hada katılmak amacıyla Afganistan’a gitmiştir. Ancak Zerkavi’nin 

Afganistan’a gittiği yıl, Sovyetlerin Afganistan’daki kuvvetlerini 

çekmeye başladığı döneme denk gelmiş ve bu nedenle Zerkavi’nin 

Afganistan’da girdiği çatışma sayısı oldukça az olmuştur (Gerges, 

2019). Silahlı çatışmalara aktif olarak çok az katılmış olsa da 1992’ye 

kadar Afganistan’da bulunması Zerkavi’nin bölgedeki cihatçı kad-

rolar ile bağlantılarını geliştirmesini sağlamıştır. Nitekim Zerka-

vi’nin Afganistan’da kurduğu ilişkilerden en önemlisi Ebu Mu-

hammed el-Makdisi ile kurduğu ilişkidir. Makdisi ile Peşaver’de 

kurmuş olduğu ilişki ve onu bir akıl hocası olarak görmesi, Zerka-

vi’nin selefi doktrinlerin etkisinde daha fazla kalmasına neden ol-

muştur. Ayrıca yine Makdisi ile Peşaverde bulunduğu dönem ona 

daha radikal bir kişilik kazandırmış; diğer yandan aynı dönem içe-

risinde el-Kaide ile olan bağlantılarını geliştirebilmiştir.  

Sovyet işgalinin sona ermesinin ve Afgan cihadı süresince oluşan 

örgütler arasındaki savaşın kızışmaya başlaması ile birlikte Zerkavi 

ve Makdisi “evlerine daha yakın bir cihadı inşa etmek için amacıy-

la” Ürdün’e dönmüşlerdir (Gambill, 2004). Ürdün’de Haşimi mo-

narşisine karşı mücadeleye girişmişler ve bu kapsamda “Bey’atu’l-

İmam” örgütünü kurmuşlardır. Örgütün temel amacı, ilk aşamada 

gerekli silah ve mühimmatı edinmek; insan kaynağı açısından genç 

nüfusun ideolojik olarak eğitilmesi ve ikinci aşama olarak ise bölge-

de “İsrail karşıtı” saldırıları organize etmek olmuştur (Hüseyin, 

2014). Ürdün’deki Kral Hüseyin rejimi ve rejimin İsrail ile yapmış 

olduğu anlaşmaları sık sık eleştiren Zerkavi, hem rejimin hem de 

İsrail’in dikkatini çekmiştir. 1993 yılında yerel bir sinema salonuna 

yapılan bombalı terör eyleminin düzenleyicisi olduğu öne sürülerek 

yakalanarak 15 yıl hapse mahkûm edilmiştir. Ayrıca aynı eylemin 

failleri olarak Zerkavi ile birlikte Makdisi ve diğer birçok örgüt üye-

si de tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Zerkavi ve Makdisi, 

hapishane sürecinde Ürdün’deki aşiret bağları nedeniyle gardiyan-
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lardan özel muamele görmüşler, bu sayede de hapishane duvarları 

içerisinde kurdukları Bey’atu’l-İmam örgütünü yöneterek genişle-

tebilmişlerdir (Riedel, 2010). 

Zerkavi, 1999 yılının Mart ayında, İkinci Abdullah’ın Ürdün’de 

krallık koltuğuna geçmesi ile çıkarılan genel krallık affından yarar-

lanarak hapishaneden çıkmıştır. Ürdün’deki sabıkalı kişiliği nede-

niyle tekrar tutuklanma olasılığı yüksek olan Zerkavi, kendine ikin-

ci bir Afganistan rotası çizerek on yılın ardından tekrar Ürdün’den 

Afganistan’a gitmiştir. Afganistan’da başta Bin Ladin olmak üzere 

el-Kaide’nin üst düzey isimlerinden destekler almayı amaçlayan 

Zerkavi, Bin Ladin ile tanışmasına karşın el-Kaide’den beklediği 

desteği bulamamıştır. Bu noktada altı çizilmesi gereken nokta, Zer-

kavi’nin ideolojik bakış açısında oluşturduğu “küresel cihad” söy-

lemi ile el-Kaide’nin benimsediği ideolojinin birbirinden önemli 

ölçüde ayrışıyor olmasıdır. Bu ayrımı, “uzak ve yakın düşman” 

ifadeleri üzerinden nitelendirmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu 

kapsamda el-Kaide, örgütün temel hedefine ABD ve ABD’nin Orta-

doğu’daki varlığını koymuştur. Nitekim 1998’de El-Kudüs el-Arabi 

adlı gazetede yayınlanan ve altında Bin Ladin ve Eymen el-

Zevahiri’nin imzalarının da bulunduğu “Yahudiler ve Haçlılara 

Karşı Cihadın Dünya İslami Cephesi Bildirisi”nde ilan edilen ciha-

dın hedefi olarak doğrudan Amerikan yönetiminin Ortadoğu ülke-

lerindeki varlığı ve ortaya koyduğu cihad ideolojisinde ise bölgede 

çıkarlarının örtüştüğü İsrail olarak nitelendirilmiştir (Lewis, 2010). 

Zerkavi’nin ideolojisinde ise temel hedef Irak ve Suriye’de başta 

olmak üzere Ortadoğu’daki mevcut rejimler olmuştur (Council on 

Foreign Relations, 2006). Bilhassa Zerkavi, Şii nüfusu “küresel ci-

had”ın önündeki en önemli engellerden biri olarak görmüş ve ilk 

mücadelenin bu kapsamda Şiilere ve Şiilerin ağırlık kazandığı re-

jimlere yönelik ortaya konmasını savunmuştur. Nitekim ilerleyen 

süreçte önce Zerkavi’nin temellerini attığı Irak el-Kaidesi’nin, ar-

dından IŞİD’in eylem stratejileri incelendiğinde hedeflerin ABD 

veya İsrail güçleri değil, Irak ve Suriye sahasındaki rejim güçleri ile 
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bu ülkelerde Şii nüfusun oluşturduğu vilayetler olduğu görülmek-

tedir. Diğer yandan, Bin Ladin’in özellikle Ürdün’deki hapishane-

lerden Afganistan’a gelerek el-Kaide ile temasa geçmeyi amaçlayan 

kişilerin Ürdün istihbaratı tarafından görevlendirildiğine dair inancı 

da Zerkavi’nin ilişkilerini güçlendirmesinde engelleyici bir faktör 

olduğu öne sürülmektedir (Kirdar, 2011).  

Zerkavi, her ne kadar el-Kaide içerisinde arzu ettiği bağlantıları 

kuramamış olsa da örgüt içerisinden bazı isimlerle ilişkilerini kul-

lanarak 1999 yılının sonlarında, Afganistan’ın batısında, İran sını-

rına yakın Herat kampında kendi askerî kampını el-Kaide’nin fi-

nansal desteği ile oluşturmuştur (Weaver, 2006). Herat Askerî 

Kampı, takip eden yıllarda Zerkavi’nin kuracağı “Tevhid ve Cihad 

Örgütü”nün temellerini oluşturması bakımından önem arz etmek-

tedir ve bunu örgütü oluşturması sürecinde attığı ilk ciddi adım 

olarak nitelendirmek yanlış olmayacaktır. 

Zerkavi, Herat Askerî Kampı’nda, farklı coğrafyalarda harekete 

geçmeye hazır, hücre yapılanmalarından oluşan mobil bir ordu 

kapsamında saldırı kapasitesi inşa etmeye çalışmıştır (Kirdar, 

2011). Bu husus, ilerleyen yıllarda IŞİD’in farklı ülkelerdeki hücre 

yapılanmaları aracılığıyla ortaya koyduğu eylem tarzının temelle-

rinin hangi tarihsel zeminden kaynaklandığının anlaşılması için de 

önem arz etmektedir. Nitekim IŞİD’in bilhassa 2015-2017 yılları 

arasında Avrupa ülkelerindeki hücre evleri aracılığıyla düzenledi-

ği terör eylemlerine (2015 Paris ve 2017 Londra saldırıları gibi) 

bakıldığında, söz konusu eylem stratejisinin temellerinin atılma-

sında Zerkavi’nin Herat Askerî Kampı’nda önemli bir yeri olduğu 

söylenilebilir. 

ABD’nin Afganistan’a 2001 yılında saldırı başlatması ile birlikte 

Zerkavi beraberindeki 300 militanıyla İran’a geçmiştir. İran’da yeni 

bir kamp kurmayı planlamış ve militanlarını kendi oluşturduğu 

“Tevhid ve Cihad” örgütü çatısı altında tutmaya devam ederek yö-

netmeye çalışmıştır. Ancak gerek Tevhid ve Cihad örgütünün faali-

yetlerine karşı gerekse de Avrupa’daki hücre yapılanmalarının fark-
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lı istihbarat servislerinin radarına takılması neticesinde Zerkavi ve 

örgütü üzerindeki baskılar artmıştır (Gambill, 2004). Baskılar netice-

sinde Zerkavi’nin İran planı uzun vadeli olmamış, kendisine yeni 

rotalar çizmek durumunda kalmıştır.  

3. El-Kaide Unsurlarının Irak’a Taşınması 

Zerkavi, birkaç hafta içerisinde İran’dan Irak’a geçti. Afganis-

tan’daki el-Kaide temasları esnasında örgüt içerisinde ilişkilerini 

geliştirdiği ve Herat Askerî Kampı’nı kurmasında kendisine yar-

dımcı olan isimlerle koordinasyonunu devam ettiren Zerkavi, aynı 

bağlantılarını Irak’ta arzu ettiği düzeni kurmakta da kullanmıştır. 

Bu kapsamda Irak’ın kuzeyinde etkin olan el-Kaide bağlantılı Ensar 

el-İslam ile güç birliği yapmış ve burada zaman içerisinde “Irak el-

Kaidesi” olarak anılacak örgütün temellerini atmıştır.  

Zerkavi’nin Irak’taki faaliyetleri incelendiğinde, İran’da tam an-

lamıyla kurmasına engel olunduğu yapıyı Irak’ta kurmaya çalıştığı 

görülmektedir. Bu faaliyetlerine, yeni geldiği bu topraklarda kendi-

sine insan kaynağı, lojistik ve finansal kaynak sağlayacak ilişki ağını 

inşa etme çalışmalarıyla başlamıştır. Bu kapsamda sık sık Sünni 

nüfusun yoğun olduğu Bağdat, Ramadi, Tikrit arasında mekik do-

kuyarak buradaki ağlarını geliştirmiş, militan toplamış ve yeni üsler 

kurmuştur (Kirdar, 2011).  

Ekim 2002’de Ürdün’de suikast sonucu öldürülen Amerikalı dip-

lomat Laurence Foley, Zerkavi’nin kötü şöhretinin uluslararası bir 

boyut kazanmasında önemli rol oynamıştır. Bunun en büyük nede-

ni, Ürdün devletinin suikastın arkasında Zerkavi’nin olduğunu du-

yurması olmuştur (CNN, 2002). O tarihlerde Irak’a yapılacak askerî 

müdahale için uluslararası kamuoyunda bir meşruiyet zemini ha-

zırlamaya çalışan Amerikan yönetimi, olayın faili olarak görülen 

Zerkavi’nin Irak’ta bulunması nedeniyle Irak yönetimi ve Zerkavi 

(dolayısıyla el-Kaide ile) bir bağlantı kurma yoluna gitmiştir. 

ABD’nin Foley suikastını Zerkavi özelinde el-Kaide ile ilişkilendir-

meye çabalaması; Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olduğu ve 
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“küresel terörü” desteklediği gerekçesiyle işgal hazırlığında olduğu 

dönemle eş zamanlı gerçekleşmiştir.  

2003’te ABD’nin Irak’ı işgalinin ardından Zerkavi Irak’taki varlı-

ğını güçlendirmek amacıyla gerek ABD öncülüğündeki koalisyon 

güçlerine gerekse de Irak güvenlik güçlerine yönelik tehditler oluş-

turmak amacıyla birçok farklı saldırı stratejisi izlemiştir. 19 Ağustos 

2003’te Bağdat’taki Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği’ne bombalı 

saldırı düzenlemiş; Irak’taki geçiş sürecini engellemek amacıyla 

doğrudan Irak güvenlik güçlerini ve Iraklı siyasileri hedef almıştır. 

Zerkavi’nin Irak’ta gerçekleştirdiği tüm bu saldırılar onu ABD için 

öncesine nazaran çok daha büyük bir tehdit unsuru hâline getirmiş-

tir. Bilhassa Bağdat’taki Birleşmiş Milletler Merkezi’ne dönük ger-

çekleştirdiği bombalı saldırı tüm dünya kamuoyunda ciddi ses ge-

tirmiştir. Saldırının gerçekleşmesinden bir ay sonra ABD, “uluslara-

rası teröristler” sınıfına dâhil ettiği altı kişi kapsamında Zerkavi’nin 

de malvarlığının dondurulduğunu duyurmuştur (Hüseyin, 2014). 

Diğer yandan Amerikan hükûmeti tarafından yapılan diğer bir 

açıklamada Zerkavi’nin bulunduğu yer hakkında bilgi sağlayanlara 

25 milyon dolar para ödülü verileceği ilan edilmiştir (Mohamedou, 

2018). 

Irak’ta kurduğu yapılanmayı, Irak’ın getirdiği sosyal ve siyasî 

avantajlardan da faydalanarak geliştirmek isteyen Zerkavi, İran 

sınırında kurduğu Herat Askerî Kampı öncesi aldığı destek gibi 

tekrar el-Kaide’nin bölgedeki gücünü kullanmak istemiştir. Bu bağ-

lamda Ekim 2004’te El Kaide lideri Bin Ladin’e bağlılığını bildirmiş 

ve örgütün ismini “Irak El Kaidesi” olarak değiştirerek yeni bir ya-

pılanma süreci içerisine girmiştir. Zerkavi’nin Irak’ta el-Kaide çatısı 

altında görünmek istemesindeki temel sebep el-Kaide’nin insan 

kaynağı, lojistik ağı ve finansal varlığı gibi noktalarda örgütün sun-

duğu nüfus alanından faydalanmayı sürdürmek istemesidir. Nite-

kim bu işbirliği ile Zerkavi, bölgede el-Kaide’nin marka değerini 

kullanırken, el-Kaide de Irak El Kaidesi’nin operasyonel gücünden 

faydalanmak istemiştir. Zira doğrudan el-Kaide’ye bağlılığını bil-
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dirmesinin ardından Zerkavi, örgütün Irak kolunun lideri konu-

muna gelmiştir. 

Ancak 2005 yılına gelindiğinde, Zerkavi ile el-Kaide’nin merkez 

yapılanması arasındaki fikir ayrılıkları güçlenmiş ve Zerkavi’nin 

“küresel cihad” yolunda ortaya koyduğu yöntemlere yönelik uyarı-

lar sertleşmeye başlamıştır. Zerkavi’nin Ürdün ve Afganistan yılla-

rında akıl hocası olarak gördüğü Ebu Muhammed el-Makdisi, 2005 

yılında Zerkavi’ye yönelik yazdığı mektupta Irak el-Kaidesi’nin Şii 

ve Hristiyan sivillere yönelik gerçekleştirdiği gaddarca eylemler 

hatırlatılarak bu eylemlerden vazgeçilmesi gerektiği belirtilmiştir 

(al-Shishani, 2009). Diğer yandan Makdisi’nin haricinde Irak el-

Kaidesi’ne eleştiriler yönelten diğer bir isim ise el-Kaide merkez 

yapılanmasının tepe kadrosunda bulunan ve nitekim Bin Ladin’in 

ölümünün ardından örgütün lideri olacak Eymen ez-Zevahiri’dir. 

Zevahiri, 2005 yılının başında Zerkavi’ye yazdığı bir mektupta, Şii 

camilere yönelik saldırılardan, esirlerin başının kesilmesi gibi yön-

temlerden derhal vazgeçilmesi gerektiğini iletmiştir (Bar ve Minzili, 

2006). 

Zerkavi’nin Irak el-Kaidesi, 2006 yılında bölgedeki bazı Sünni 

gruplarla birleşerek “Mücahitler Şura Konseyi” adlı bir çatı örgüt 

oluşturmuştur. Konseyin bir çatı örgüt olarak oluşturulmasındaki 

temel nedenlerinden biri, Irak el-Kaidesi’nin sık sık “Iraklı olmadı-

ğı” eleştirilerine maruz kalmasından kaynaklanmıştır. Zira bölge-

deki belli başlı Sünni gruplarla oluşturulan ittifak ile bu eleştirilerin 

önüne geçilmek istenmiştir.  

Zerkavi’nin Haziran 2006’da Irak’ın Diyala vilayetinde ABD’nin 

düzenlediği bir hava saldırısında öldürülmesi, yeni bir sürece kapı 

aralamış ve Zerkavi’nin ölümünün ardından örgüt liderliğine Ebu 

Musab el-Masri getirilmiştir. Ayrıca bu dönemde örgüt, Irak el-

Kaidesi isminden ziyade “Irak İslam Devleti” olarak anılmaya baş-

lanmıştır. Irak İslam Devleti (IİD), hem Zerkavi döneminde oluştu-

rulan Mücahitler Şura Konseyi’ni hem de bu konsey içerisinde yer 

alan Irak el-Kaidesi’ni içerisinde barındıran geniş kapsamlı bir örgüt 
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halini almıştır. Nitekim 2006 yılının sonunda Masri, Irak el-

Kaidesi’ni IİD’ye eklemlemiş ve kendisi de IİD içerisinde Savaş Ba-

kanı görevini üstlenmiştir. Irak el-Kaidesi kökenli olduğu bilinen 

Ebu Ömer el-Bağdadi ise IİD’nin yeni lideri olmuştur. Her ne kadar 

Ömer el-Bağdadi yeni lider olarak lanse edilse de, Masri ve Ömer 

el-Bağdadi’nin 2010’da birlikte ABD’nin hava saldırısında öldürü-

lünceye kadar el-Kaide’nin Irak’taki kalıntılarını büyük oranda be-

raber yönettikleri bilinmektedir (Gerges, 2019). İki ismin ABD tara-

fından öldürülmesinin ardından örgütün liderliğine 1976 Samarra 

doğumlu olan, çeşitli kaynaklarda Ali el-Bedri el-Samarri, Dr. İbra-

him ve Avvad İbrahim olarak bilinen Ebu Bekir el-Bağdadi yüksel-

miştir (UN Securiy Council, 2014). 

Lider değişikliğinin akabinde 2013 yılı örgüt için önemli bir dö-

nemeci beraberinde getirmiştir. Zira Suriye’deki iç savaşın patlak 

vermesi sonrasında Irak’ın yanı sıra Suriye sahasında da nüfus alanı 

oluşturmak, örgütün güç sahasını genişletmek önemli hedeflerden 

biri konumuna gelmiştir. Bu kapsamda hareket eden Bağdadi 

Irak’tan Suriye’ye taşınarak örgütün ismini “Irak Şam İslam Devle-

ti” (IŞİD) olarak değiştirmiştir.  Bağdadi’nin bu hamlesi, el-Kaide ile 

olan bağlarının tamamen kopacağı yeni dönemin bir başlangıcı ol-

muştur. Zira örgütün isim değişikliği ve daha da önemlisi güç saha-

sını Irak’tan Suriye’ye genişletmek istemesi el-Kaide lideri Zevahiri 

tarafından olumlu karşılanmamıştır ve Bağdadi’ye yönelik eleştiri-

ler yöneltilmiştir. Nitekim el-Kaide, Bağdadi’nin bu eleştirileri red-

detmesi ile beraber IŞİD arasındaki artan gerginlik neticesinde Ha-

ziran 2014’te örgüt ile olan tüm bağlarını sonlandırmıştır.  

4. IŞİD’e Giden Süreç 

IŞİD’in 2014-2017 yılları arasında gücünün zirvesine ulaştığı döne-

mi, bu gücü elde ettiği Irak ve Suriye’nin içerisinde bulunduğu si-

yasî ve toplumsal atmosfer ile birlikte şekilde ele almak daha doğru 

bir yaklaşım olacaktır. Özellikle Irak’taki dinamiklerin IŞİD’in orta-

ya çıkışında büyük rol oynadığını söylemek yanlış olmayacaktır. 
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Irak’ın işgali sonrası bölgede artan etnik ve mezhebî ayrışmalardan 

yararlanan IŞİD, Sünni nüfusun içerisinde bulunduğu ötekileşme 

duygusundan da yaralanarak Sünni nüfusun yüksek olduğu bölge-

lerde insan kaynağına erişebilmiştir. Diğer yandan 2011’de Ameri-

kan askerlerinin Irak’tan çekilmeye başlaması ile birlikte ise zaten 

kırılgan olan Irak’ın güvenlik istikrarını bozacak eylemlerini daha 

rahat gerçekleştirebilmişlerdir. Bu anlamda Saddam sonrası dö-

nemde ABD desteğiyle yeniden tesis edilmeye çalışılan Irak ordusu 

ve diğer güvenlik birimlerinin başta ülkenin kuzeyi olmak üzere 

Irak’ın tümünde etkin bir güvenlik atmosferi inşa edememesi, 

IŞİD’in bölgede toprak kontrolünü sağlayabilecek ölçüde dahi güç-

lenebilmesini sağlamıştır. Nitekim 2014 yılında örgüt, Anbar’dan 

Felluce’ye kadar uzanan bölgedeki birçok yerleşim yerinde saha 

hâkimiyeti elde ederken; Haziran 2014’e gelindiğinde Musul’da 

sözde “İslam Devleti” ile Bağdadi’nin “Hilafet” ilanı gerçekleşmiş-

tir. Ancak IŞİD’in Irak’ta doğmasına yol açan iç ve dış dinamikleri 

göz ardı etmek mümkün değildir.  

Nitekim ABD’nin 2003’te Irak işgalinin ardından kurulan siyasî 

yapı içerisinde federal bir yönetim tarzı benimsenmiş ve Irak halkı-

nın alışık olmadığı bir biçimde iktidar gücü yerelleşmiştir; yani 

merkezî yönetimle birlikte federal bölgeler ve il yönetimleri pek çok 

konuda özerkliğe kavuşmuştur. Gelinen noktada bu yapı Irak’taki 

etnik, dinî ve mezhebî ayrışmaları körüklerken, coğrafi olarak da 

fiilî bölünmeler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla ABD’nin Irak’ı işgaliyle 

beraber ortaya çıkan yapının, çatışma dinamiğini beraberinde getir-

diğini söylemek mümkündür. Örneğin Musul, Anbar, Selâhaddin 

gibi illerde Sünniler ana güç olurken, Basra, Meysan, Zikar, Babil, 

Necef, Kerbela, Kadısiye, Musennâ ve Vasit’te Şiiler yönetici konu-

mu tekil olarak ele almıştır. Öte yandan Erbil, Süleymaniye ve Du-

hok’u içerisine alan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) de 

başlı başına bir güç hâline gelmiştir. Irak’ta “ulusal birlik hükûmet-

leri” olsa da yerel yönetimler üzerindeki ayrışma merkezî yönetime 

de sirayet etmiştir. Bu açıdan yerel politika Irak’taki merkez siyaseti 
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de doğrudan etkiler konuma gelmiştir. Özellikle Irak’ta Şiilerin 

hâkim olduğu merkezî hükûmet ile Sünnilerin yoğun olarak yaşa-

dığı Musul, Tikrit, Anbar gibi vilayetlerin yönetimleri arasındaki 

çekişmeler, zaman zaman Irak siyasetinin belirleyicisi olmuştur. 

Özellikle Nuri el-Maliki’nin başbakanlığı döneminde Irak iç siya-

setindeki derin kutuplaşma, IŞİD gibi bir yapının ortaya çıkması ve 

Irak’ta Sünnileri alternatif bir yapı arayışına ittiğini söylemek müm-

kündür. Nuri el-Maliki’nin başbakanlığı döneminde Sünniler üzeri-

ne uygulanan baskıcı politikalar, Sünnilerin siyasî sürecin dışında 

kalmış olması veya bunu tercih etmiş olmaları, Sünnilerin kendi 

içerisinde bir liderlik mücadelesinin ortaya çıkması ve bütüncül bir 

Sünni liderliğinin oluşmamış olması, merkezî hükûmetin Musul 

üzerine kurduğu baskıyla beraber oradaki yerel unsurların daha 

çok illegal veya siyaset dışı yöntemlere yönelmesi gibi sebepler, 

Sünnilerin Irak merkezî hükûmetine inancını azaltmış ve bir alter-

natif arayışına yöneltmiştir. Sünnilerin hâkim olduğu bölgelerdeki 

yerel yönetimler, Irak merkezî hükûmetine karşı ciddi bir muhalefet 

içerisinde olurken, zaman zaman bu durum silahlı çatışmalara dö-

nüşmüştür (Mansour, 2016). 

Irak merkezî hükûmetinin Aralık 2012’de başlayan Sünni Arap-

ların yoğun olarak yaşadığı illerde yapılan protesto gösterilerine 

karşı sertlikle karşılık vermesi ve Sünni Arap siyasetçilere yönelik 

suçlamalar, Sünnilerin Maliki’ye tepki duymasına yol açmıştır. 

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el-Haşimi’ye yönelik gı-

yabında verilen idam kararı ve Eylül ayının ilk on günü bitmeden 

yaşanan şiddet eylemleri nedeniyle Eylül 2012, Irak tarihine özel ve 

karanlık bir iz bırakmıştır. Tarık el-Haşimi’ye yönelik Şiilere karşı 

“ölüm mangaları” kurduğu ve terör eylemlerine yol açtığı iddiasıy-

la 19 Aralık 2011’de hakkında açılan soruşturma sonrası kurulan 

mahkeme, 8 Eylül 2012 Pazar günü kararını vererek, Haşimi hak-

kında gıyabında idam kararı vermiştir. Hakkında mahkeme başla-

madan önce tutuklama kararı çıkmasıyla IKBY’de bir süre kaldıktan 

sonra Katar’a giden Haşimi, Nisan 2012’de Katar’dan Türkiye’ye 
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geçmiş, Türkiye de kendisine oturma izni vererek konut ve koruma 

tahsis etmiştir. 8 Mayıs 2012’de Haşimi için İnterpol tarafından 

“kırmızı bülten” çıkarılmış olsa da Türkiye, Haşimi’yi kendi iste-

mediği sürece ülkesine teslim etmeyeceğini, Haşimi’nin dilediği 

kadar kalabileceğini açıklamıştır. Tarık el-Haşimi hakkında gıya-

bında 5 kez idam cezası kararı verilmiştir. 

Tarık el-Haşimi’den sonra Sünni Arapların önde gelen liderle-

rinden biri olan dönemin Irak Maliye Bakanı Rafi el-İsâvi’ye yönelik 

de adli süreç başlatılmıştır. 20 Aralık 2012’de Irakiye listesinin Sünni 

liderlerinden Rafi el-İsâvi’nin Felluce’deki evine ve Bağdat’taki ofi-

sine “anti terör” kapsamında baskın yapılarak 150’ye yakın koru-

masının Irak hükûmeti tarafından tutuklanmasının ardından yükse-

len gerginlik, Musul’daki bir hapishanede Irak Ordusu’na bağlı bir 

subayın genç bir kıza tecavüz ettiğinin ortaya çıkmasıyla üst sevi-

yeye ulaşmıştır. Diyala’daki bir hapishanede de Sünni Arap bir tu-

tuklunun işkence sonucu hayatı kaybetmesi gerginliği bir adım da-

ha öteye taşımıştır. Rafi El-İsâvî’nin evine ve ofisine düzenlenen 

operasyonun Irak Başbakanı Nuri el-Maliki’ye bağlı özel birlikler 

tarafından yapıldığının iddia edilmesi üzerine, hükûmet muhalifleri 

21 Aralık 2012 tarihinde Cuma namazı çıkışında Anbar’da (Ramadi 

ve Felluce) gösteriler başlatmıştır. Anbar’daki gösteriler gittikçe 

yayılmış Tikrit (Samarra ve Beyci), Musul, Diyala (Bakuba ve Celev-

le) ve Kerkük’te Maliki aleyhine protesto gösterileri yapılmıştır. 

Maliki’nin önce bu gösterilere sert karşılık vererek gösterilerin ya-

pılmasına izin vermemesi, halkın gösterilere katılımını engelleyecek 

önlemler alınması ve Maliki’nin yaptığı açıklamalar, göstericilerin 

ana unsuru olan Sünni Arapların gösterilere ilgisini ve desteğini 

arttırmıştır. Özellikle 28 Aralık 2012 Cuma günü Anbar’da yapılan 

gösteriler son derece büyük olmuş, binlerce insan gösterilere katıl-

mıştır. Tutukluların salıverilmesi, genel af ilan edilmesi gibi taleple-

rin yüksek sesle istendiği gösteriler sırasında eski (Saddam Hüseyin 

dönemine ait) Irak bayrakları açılmış, “Irak Baharı”, “Irak’ta Sünni 

Baharı” gibi sloganlar atılmıştır. Ayrıca Kürt gruplar da bu gösteri-
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lere destek vermiş ve gösterilerden açılan bazı pankartlarda Sünni-

lerin “IKBY gibi özerk yönetim” talep ettikleri görülmüştür. 

Öte yandan Musul’da da Maliki karşıtı gösteriler Sünni Araplar 

tarafından güçlü bir biçimde devam etmiştir. Musul Üniversitesi ve 

Ahrar Meydanı’nda yapılan gösterilere katılım büyük olmuştur. 

Irak Ordusu ve polisi Musul’da güvenlik önlemlerini artırmış, hal-

kın yaşadığı mahallelerden çıkışı yasaklanmış, yollar kapatılmıştır. 

Hatta Musul Üniversitesi içerisine Hummer tipi zırhlı araçlar ve 

tanklar yerleştirilmiştir. Irak güvenlik birimlerinin göstericilere kar-

şı sert müdahalelerde bulunmuş, göstericilerin arasına zırhlı araçlar-

la girdikleri ve göstericilere ateş açmıştır (Human Rights Watch, 

2013). 7 Ocak 2013 Pazartesi günü Musul’daki Ahrar Meydanı’nda 

yapılan gösterilerde Irak güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 

kişi yaralanmış, göstericilere ateş açılması sonucunda da 2 kişi haya-

tını kaybetmiştir. 

Muhalifler ve göstericilere itidal çağrısı yapan Nuri el-Maliki, si-

yasî süreci baltalamak isteyenlere imkân tanınmamasını isteyerek 

göstericilerin taleplerinin bazılarının değerlendirilebileceğini açık-

lamıştır. Bunun üzerine 14 maddelik bir talep bildirisi yayınlayan 

göstericilerin istekleri arasında; 

 Tutuklu erkek ve kadınların serbest bırakılması, 

 Uluslararası toplumun çağrıları doğrultusunda idam hüküm-

lerinin infazının durdurulması, 

 Mukaddes mekânların yönetimiyle ilgili yasal düzenlemelerin 

gözden geçirilmesi, 

 Terörle Mücadele Kanunu’nun 4. Maddesi’nde ifade edilen 

teröre karışan, teröre destek veren ve teröristleri saklayan 

herkes idam edilir hükmünün kaldırılması ve bu kanunla ilin-

tili davaların iptal edilmesi, 

 Genel af ilan edilmesi, 

 Adli soruşturmaya ilişkin yasal düzenlemenin iptali, 
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 Güvenlik ve yargı başta olmak üzere, devletin tüm kurumla-

rında kapsamlı yolsuzluk soruşturmaları yapılması, 

 Uluslararası gözlemcilerin denetimi altında nüfus sayımının 

yapılması, 

 Diyala ve Musul Operasyonlar Komutanlığı gibi özel askerî 

birimlerin iptal edilmesi gibi talepler yer almıştır. 

Nuri el-Maliki’nin siyasî olarak en büyük gruba sahip muhalifi ve 

rakibi olan Irakiye Listesi Lideri İyâd Allavi de yaptığı açıklamada, 

bu olayların Maliki’nin başarısızlığının kanıtı olduğunu ifade ederek 

kendisinin istifa etmesi ve erken seçimlere gidilmesi çağrısında bu-

lunmuştur. Irak’ta devam eden gösteriler siyasî krizi derinleştirmiş-

tir. Maliki, hükûmet karşıtı Sünni Arap-Kürt bloğunu kırmak ama-

cıyla özellikle Musul’daki Yaver grubu, Kerkük’teki Haviceli Arap 

aşiretler gibi oluşumları yanına çekmeye çalışmıştır. Ancak Nuri el-

Maliki’nin karşıtı gösteriler Havice’de de yapılmıştır. 11 Ocak 2013’te 

Cuma namazı sonrası Havice Stadyumu’nda toplanmak isteyen gös-

tericilere izin verilmemiş, stadyuma giden yollar Irak güvenlik güç-

leri tarafından kapatılmıştır. Gösteriler Musul, Tikrit, Samarra, An-

bar (Ramâdî) ve Bağdat’ta yapılmış, göstericiler toplu Cuma namaz-

ları kılmıştır. Ancak Irak güvenlik güçleri başta Bağdat olmak üzere 

bazı bölgelerde gösterilerin yapılmasını engellemiştir. 

Bu olaylar. Irak hükûmeti ve Nuri el-Maliki’ye karşı Sünni Arap-

larda bir “nefret” duygusunu ortaya çıkarmıştır. Hatta Maliki ile 

son derece iyi ilişkiler kuran dönemin Irak Başbakan Yardımcısı 

Salih el-Mutlak, Rafi el-İsavi’nin tutuklanan koruma ve yardımcıla-

rıyla ilgili soruşturmanın tarafsız makamlar ve adli kurumlar tara-

fından yapılmasına izin verilmesini talep etmiş ve aksi takdirde 

kendi bloğunun siyasal süreçten tamamen çekileceğini açıklamış. 

Ayrıca, 30 Aralık 2012’de de Anbar’ı ziyaret ederek gösterilere des-

tek verdiğini ortaya koymuştur. Ancak eylemciler Maliki ile iyi iliş-

kileri olan Salih el-Mutlak’ı alandan kovmuş, bunun üzerine Salih 

el-Mutlak’ın korumaları göstericilerin üzerine ateş açması sonucu 

beş kişi yaralanmış, yaralılardan biri daha sonra hayatını kaybet-
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miştir. Salih el-Mutlak’a yönelik bu tutum Sünni Arapların geldiği 

noktayı göstermesi açısından son derece önemlidir. 

Diğer taraftan 23 Nisan 2013 günü sabah erken saatlerde Ker-

kük’te uzun süreden beri devam eden gösterilerde açlık grevine 

başlayan göstericilere Irak Ordusu’nun müdahalesi sonucunda 85 

kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi yaralanmıştır. Olaylar Ker-

kük’ün tamamında değil Sünni Arapların çoğunlukta yaşadığı Ha-

vice ve Selâhaddin’deki Tuzhurmatu’ya bağlı Süleymanbeg nahiye-

sinde gerçekleşmiştir. Havice ve Süleymanbeg’de Sünni Araplar 

kamu binalarını ele geçirmiş ve ordunun kuşatması altındaki bölge-

lerde ciddi bir direnişe hazırlık yapmaya başlamışlardır. Aynı şekil-

de Diyala’ya bağlı Celevle ve Karatepe’de ordu ve aşiret güçleri 

arasında çatışmalar başlamıştır. 

Bu ortam içerisinde 30 Nisan 2014’te de Irak genel seçimleri ya-

pılmıştır. Bu süreçte 2010’dan sonra neredeyse tüm Şii grupların 

içerisinde yer aldığı Ulusal İttifak’tan bağımsız hareket etmesi, Ma-

liki’nin Şii birlikteliğini de bozduğuna ilişkin görüş birliğine yol 

açmıştır. Bununla birlikte merkezî hükûmette elde ettiği pozisyonu 

yerel siyaset için de kullanan Maliki’nin, diğer Şii grupların vilayet 

yönetimlerindeki etkisini sınırlamaya ve Şii bölgelerinde hâkimiyet 

kurmaya çalışması da Şii gruplar içerisinde Maliki’ye yönelik tepki-

yi artırmıştır. Öte yandan Irak’taki siyasî ve güvenlik krizinin so-

rumlusu olarak da Maliki görülmüş ve Sünniler ile Kürtleri ötekileş-

tirerek krizi derinleştirmiştir. 

Irak, 30 Nisan 2014 tarihinde yapılan genel seçimlerin ardından 

hükûmet kurma sürecine girmiştir. Liderliğini yaptığı Kanun Devle-

ti Koalisyonu’nun seçimlerden birinci çıkması, Maliki’nin eline 

hükûmet kurma çalışmalarında ciddi bir koz vermiş ve üçüncü dö-

nem başbakanlık için zorlanmaya başlamışsa da, bir kez daha 

hükûmet kurma çalışmalarını domine etmesi, Irak’taki bütün ke-

simlerde rahatsızlık yaratmıştır. Bu rahatsızlıkla birlikte Maliki’nin 

gerekirse çoğunluk hükûmeti kuracağına yönelik açıklamaları, 

Irak’ta siyasî ortamı iyice gerginleştirmiş ve Sünnilerin, yönetimin 
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dışında kalacakları yönünde tehdit algılaması geliştirmelerine yol 

açmıştır. 

Hükûmet kurma çalışmaları, IŞİD’in 6 Haziran 2014 Cuma gü-

nü Musul’a girmesi ve daha sonrasında kenti tamamen kontrol 

altına almasıyla sarsılmıştır. Musul’u ele geçirdikten sonra Ker-

kük’e yönelen IŞİD’in lideri Ebu Bekir El-Bağdadî, amaçlarının 

Bağdat’ı ele geçirmek olduğunu açıklamıştır. IŞİD, kısa sürede 

Bağdat’ın sınırlarına kadar ulaşmıştır. Irak ordusu ve emniyet bi-

rimleri, IŞİD’in Musul, Kerkük ve Tikrit’teki saldırıları karşısında 

son derece yetersiz kalmıştır. Irak merkezî hükûmetine bağlı gü-

venlik güçleri, IŞİD’in saldırıya geçtiği bölgelerde silah ve ünifor-

malarını bırakarak kaçmıştır. 

IŞİD, Sünnilerin yaşadığı Musul, Anbar, Selâhaddin, Diyala ve 

Kerkük gibi vilayetlerde kontrol alanları yaratıp halk arasında 

kendine taban oluşturmaya gayret ederken, ele geçirdiği Musul’da 

günlük yaşamı devam ettirmek suretiyle halk desteğini sağlamaya 

çalışmıştır. IŞİD daha önce yapmış olduğu saldırı stratejisinden 

farklı olarak yeni bir strateji çizmiş ve Sünnilerin yaşadığı Musul, 

Tikrit ve Anbar gibi şehirlerde “alan hâkimiyeti” sağlamaya yö-

nelmiştir. Maliki de halka, IŞİD’e karşı koyma çağrısından bulun-

muş ve merkezî hükûmetin yanında yer alacak kişilerin silahlandı-

rılabileceğini açıklamıştır. 

Öte yandan IŞİD’in başta Samarra olmak üzere Şiilerin kutsal 

mekânlarının bulunduğu coğrafyalara yönelmesinin ardından 

Irak’taki en büyük Şii dinî merci Ayetullah Ali El-Sistânî “cihad” 

çağrısı yaparak, bütün Şiileri ve Iraklıları IŞİD’e karşı mücadeleye 

çağırmıştır (Al Jazeera, 2014). Bu çağrıyla birlikte binlerce Iraklı Şii, 

Türkçe’ye “Millet Yığınları” olarak çevrilebilecek “Gönüllü Birlik-

ler” olarak anılan “Haşdi Şaabi” oluşumunu meydana getirmiştir. 

Haşdi Şaabi yapısı içerisinde ABD’nin Irak işgali sonrası ülkede 

ortaya çıkan ve süreç içerisinde bir kısmı ortadan kalkan Şii milis 

oluşumlarının yanı sıra, hiçbir milis gruba dâhil olmayan halktan 

pek çok kişi de yer almıştır. 
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Bununla birlikte, Maliki’nin ikinci dönemindeki siyasi, sosyal, 

askerî ve ekonomik uygulamalarının getirdiği olumsuzlukların 

IŞİD’in etkinliğine yol açtığına yönelik algılamanın boyutu düşü-

nüldüğünden, seçimlerden açık ara farkla en yakın rakibinden 

yaklaşık 60 milletvekili fazla çıkarmasına rağmen hükûmet kurma 

yetkisi Maliki’ye verilmemiştir. Şii siyasî grupların bir araya gele-

rek oluşturduğu Irak Ulusal İttifakı içerisinde Ağustos ayında ya-

pılan oylamada Haydar el-Abadi hükûmet kurmakla görevlendi-

rilmiştir. Abadi yaklaşık bir ay içerisinde hükûmet kurma çalışma-

larını tamamlayarak 8 Eylül 2014’te 328 sandalyeli Irak Parlamen-

tosu’nda 289 milletvekilinin katıldığı oylamayla güvenoyunu al-

mıştır. 

IŞİD’in Irak’taki ilerleyişi ve Haşdi Şaabi yapısıyla birlikte IŞİD’le 

mücadele bölgesel ve uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Bu süreç-

te, Irak’ta İran’ın doğrudan müdahil pozisyona girmiş olmasının 

yanı sıra, Irak’ta hükûmetin kurulmasının hemen ardından 

ABD’nin IŞİD’e karşı mücadele eden güçlere destek verilmesini 

öngören IŞİD’le mücadele stratejisini açıklaması etkili olmuştur. 

Neticede, içerisinde Türkiye’nin de yer aldığı 60’a yakın ülkenin 

oluşturduğu koalisyon IŞİD’le mücadelede işbirliğine girmiştir. 

5. Türkiye’ye Yönelik Güvenlik Tehditleri 

Terör örgütü IŞİD’in 2014 yılı itibariyle Türkiye’nin sınır hattı bo-

yunca Irak ve Suriye’de alan hâkimiyeti sağlaması, Türkiye’nin söz 

konusu tehditle eş zamanlı olarak güvenlik politikaları anlamında 

önemli dönüşümlere gitmesini gerektirmiştir. Bu bağlamda IŞİD, 

Türkiye’nin sınır güvenliğine yönelik tehditler oluşturmuş, sınır 

ötesinden Türkiye’ye dönük saldırılarının yanı sıra Türkiye’deki 

hücre yapılanmaları vasıtasıyla güvenlik güçlerine ve sivillere yöne-

lik çok sayıda terör saldırısı düzenlemiştir. Nitekim IŞİD tarafından 

Mart 2014 ile Haziran 2016 tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleşti-

rilen terör saldırılarında 211 kişi hayatını kaybederken 1182 kişi de 

yaralanmıştır (Habertürk, 2016). 
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Özellikle örgütün Irak’tan Suriye’ye geçtiği 2013 yılı ile birlikte 

IŞİD, Türkiye sınırına yakın yerleşim yerlerini kontrol altına almış 

ve bu dönem itibariyle Türkiye’ye yönelik eylemlerinde de ciddi 

anlamda artış yaşanmıştır. Bu bağlamda Suriye’nin kuzeyindeki 

Azez ve Cerablus hattında başta Çobanbey olmak üzere yerleşim 

yerlerinden Türkiye’nin hudut karakollarına IŞİD militanları tara-

fından çok sayıda füze saldırısı gerçekleşmiştir. Diğer yandan Irak 

ve Suriye’de alan hâkimiyetini artırdığı 2014-2017 yıllarında eş za-

manlı olarak Türkiye’deki hücre yapılanmaları vasıtasıyla da birçok 

eylem gerçekleştiren IŞİD, böylelikle yalnızca sınır ötesinden tehdit 

yaratan bir örgüt olmaktan ziyade, Türkiye içerisinde de önemli bir 

tehdit faktörü hâline gelmiş, yurt içinde önemli bir eylem kapasite-

sine sahip olmuştur. Bu kapsamda örgüt 10 Ekim 2015’te Anka-

ra’daki tren garında düzenlediği bombalı saldırıda 107 kişinin haya-

tını kaybetmesine neden olurken; takip eden dönemlerde de gerçek-

leştirilen eylemler ile güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlarımızdan 

çok sayıda kayıp verilmesine sebep olmuştur. 

Tablo-1: 20 Temmuz 2015-1 Ocak 2017 tarihleri arasında  

IŞİD’in Türkiye’de gerçekleştirdiği eylemler 

Saldırı Kayıplar 

Suruç Saldırısı 
20 Temmuz 2015’te gerçekleştirilen 

saldırıda 33 kişi hayatını kaybetmiştir. 

Ankara Gar Saldırısı 
10 Ekim 2015’te gerçekleştirilen 

saldırıda 103 kişi hayatını kaybetmiştir. 

Atatürk Havalimanı Saldırısı 
28 Haziran 2016’da gerçekleştirilen 

saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmiştir. 

Gaziantep Saldırısı 
21 Ağustos 2016’da gerçekleştirilen 

saldırıda 57 kişi hayatını kaybetmiştir.  

Reina Saldırısı 
1 Ocak 2017’de gerçekleştirilen 

saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiştir. 

 

Türkiye’nin sınırları içerisinde oluşturulan IŞİD kaynaklı güven-

lik tehditlerinin yanı sıra sınır ötesindeki IŞİD varlığı da doğrudan 
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Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit etmiştir. Bu kapsamda hem 

Suriye hem de Irak’ta IŞİD’in kontrol ettiği topraklarda yer alan 

Türkiye’nin diplomatik misyonları ile mevcut diğer varlıklara yöne-

lik bir güvenlik politikası çizmek de zorunlu hale gelmiştir. Nitekim 

bu zorunluluk, Haziran 2014’te IŞİD militanlarının Türkiye’nin Mu-

sul Başkonsolosluğu’na yönelik baskını neticesinde daha somut 

şekilde ortaya çıkmıştır (Anadolu Ajansı, 2014). Ayrıca Türkiye sını-

rına 35 kilometre uzaklıkta Suriye’nin Halep kentine bağlı Karako-

zak Köyü’nde yer alan ve Türkiye’nin kendi sınırları ötesindeki tek 

toprağı Süleyman Şah Türbesi’nin IŞİD’in yarattığı güvenlik tehdit-

leri nedeniyle Suriye-Türkiye sınırına daha yakın bir bölgeye taşın-

ması da IŞID’in Türkiye’nin sınır ötesinde bulunan varlığına yönelik 

oluşturduğu tehdidin bir diğer göstergesi olmuştur. IŞİD’in gerek 

uluslararası boyutta gerçekleştirdiği terör eylemleri gerekse de böl-

ge ülkelere dönük oluşturduğu tehdidin ortadan kaldırılmasına 

yönelik uluslararası girişimlere de katkı veren Türkiye, bu kapsam-

da ABD öncülüğünde kurulan “IŞİD ile Mücadele Uluslararası Koa-

lisyonu”na da katılarak, koalisyon kapsamında özellikle eğitim nok-

tasında aktif rol üstlenmiştir. 2014 yılındaki NATO zirvesinde arala-

rında Türkiye’nin de bulunduğu 10 NATO üyesi, IŞİD ile mücadele 

amacıyla kurulacak koalisyon kapsamında örgütle mücadele eden 

yerel güçlerin eğitimi ve gerekli teçhizatın sağlanması noktasında 

desteklerde bulunacağı açıklanmıştır (Time, 2014). Diğer yandan 

NATO’nun 2018’deki zirve toplantısında alınan kararla kurulan 

‘NATO Irak Misyonu’nda ise Türkiye, Irak Ordusu’nun IŞİD ile 

mücadelede güçlendirilmesi için eğitim ve danışmanlık hizmetleri-

ne devam etmektedir.  

Türkiye’nin IŞİD ile mücadele dâhil olmak üzere güvenlik politi-

kalarında tehditleri sınır ötesinde karşılama stratejisinin dönüm 

noktası 2016 yılı olmuştur. Bu tarihten önce Türkiye’nin özellikle 

terör örgütleri kaynaklı dış tehditlere yönelik güvenlik anlayışına 

bakıldığında, tehditlere daha çok “savunmacı” reaksiyonlar verile-

rek sınır güvenliğini önceleyen politikalar ortaya konulduğu gö-
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rülmektedir (Özcan, 2019). Bu doğrultuda inşa edilen güvenlik an-

layışı daha çok sınır güvenliği kapsamında sınır hattına elektronik 

sistemler kurma, terör örgütleri tarafından geçişlerin engellenmesi 

ve yine terör örgütleri ile mücadelede kolektif güvenlik anlayışı 

çerçevesinde müttefikler ile işbirliği yapılması noktasında şekillen-

miştir. Ancak gerek 1984’den itibaren çok defa Irak’ın kuzeyinde 

gerekse de 2011’den bu yana bir iç savaşın yaşandığı Suriye’de var-

lık gösteren terör örgütlerine karşı ortaya konan mücadele, savun-

macı güvenlik anlayışının tehdidi ortadan kaldırmak yerine tehdidi 

“ertelediğini” göstermiştir. Keza Ağustos 2016’da Suriye’nin kuze-

yindeki Azez ve Cerablus arasında bulunan IŞİD varlığını sonlan-

dırmak amacıyla Fırat Kalkanı Harekâtını başlatan Türkiye, terör 

örgütü ile sınırlarının içerisinde değil, sınır ötesinde bir mücadele 

ortaya koyabilmek noktasında önemli bir dönüşümün somut adı-

mını atmıştır. Mart 2017’ye kadar süren askerî harekâtta 3 binin 

üzerinde terörist etkisiz hale getirilirken, 243 meskûn mahal ve 

2.015 km2’lik alan kontrol altına alınmıştır (Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı, 2020).  

6. Sonuç Yerine: IŞİD’den Geriye Ne Kaldı? 

IŞİD’in Irak’ta ortaya çıkarak geniş çaplı bir terör örgütüne dönüşme-

si, bölgesel ve küresel bir dinamik ortaya çıkarmış, IŞİD’in bıraktığı 

izler ve ortaya çıkardığı değişim ekonomiden siyasete, nüfus yapı-

sından toplumsal problemlere kadar her alanda kendini hissettirmiş 

ve hissettirmeye devam etmektedir. Küresel bir terör örgütü hâline 

gelen IŞİD, özellikle Irak coğrafyasında etkinliğini korumaya çalış-

maktadır. Bununla birlikte IŞİD’in Irak’ta bıraktığı izler, özellikle böl-

gesel denklemde önemli gerçeklikler ortaya çıkarmıştır. Bu anlamıyla 

IŞİD’in geride bıraktığı etkilerin ele alınması, IŞİD’in nasıl bir kaotik 

ortam meydana getirdiğini göstermesi açısından önemlidir. 

6.1. İnsanî Etki 

IŞİD’in ortaya çıkardığı belki de en büyük değişim insan üzerinde 

olmuştur. IŞİD’le savaş yaklaşık 3,5 yılda 60 binden fazla insanın 
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hayatını kaybetmesine neden olurken, IŞİD’in etkili olduğu bölge-

lerde büyük demografik değişiklikler yaşanmıştır. IŞİD’le mücadele 

askerî olarak büyük oranda bitmesine rağmen Birleşmiş Milletler 

verilerine göre 3 milyondan fazla mülteci, 1,4 milyondan fazla da 

geçici yerleşimci bulunmaktadır (The UN Refugee Agency, 2019). 

Bu anlamıyla toplamda 4 milyondan fazla kişi ülke içerisinde IŞİD 

nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalmıştır. IŞİD’den geri alınan 

bölgelerdeki yeniden yapılandırma çalışmaları konusundaki aksak-

lık ve yavaşlığın yanı sıra, elektrik, su, sağlık gibi kamu hizmetleri-

nin sağlanmasındaki sıkıntılar da geri dönüşleri mümkün kılma-

maktadır. Öte yandan IŞİD’in toplum sosyolojisi üzerinde de derin 

etkiler bırakmıştır. Özellikle IŞİD’in toplumsal güveni yatay ve di-

key olarak yıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. Daha net bir ifa-

deyle, etnik ve dinî gruplar arasındaki ayrımlar keskinleşirken, top-

lum ve devlet arasındaki kopukluk da giderek artmıştır. Irak’ta ik-

tidarın ana kurucusu Şiiler arasında dahi karar alıcı mekanizmaya 

karşı soru işaretleri ortaya çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Hatta Irak’ta nüfusun çoğunluğunu oluşturan Şiiler açısından 

önemli bir etken olan din adamları ile devlet mekanizması arasın-

daki mesafe de açılmıştır. 

6.2. Güvenlik Algısı ve Sistemindeki Değişim 

IŞİD’le birlikte Irak’taki güvenlik algısı ve sistemi de değişmiştir. 

Özellikle IŞİD’le birlikte ortaya çıkan “dehşet dengesi” Irak’taki 

toplumsal hafızadan kolay kolay silinebilecek bir olgu olarak gö-

rünmemektedir. IŞİD, ülkedeki “şiddet eğiliminin çıtasını” oldukça 

yukarıya çıkarmıştır. IŞİD’in kullandığı yöntemler, eylem şekli ve 

kullanılan araçlar, hedef kitlenin sınırının olmaması Irak’ta “savaşın 

doğasını” değiştirmiş, hatta literatürde de kavramsal olarak tartışı-

lan “savaş ahlâkını” ortadan kaldırmıştır. Öyle ki IŞİD’in artık “te-

rör” kelimesi ile dahi ifade edilemeyecek boyutta bir şiddet sarmalı 

ortaya çıkardığını söylemek yerinde olacaktır. Bununla birlikte 

IŞİD’in Irak’taki varlığı güvenlik sistemini de değiştirmiştir. IŞİD’in 

etkinliğiyle birlikte devlet dışı silahlı aktörler ve PKK gibi terör ör-
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gütleri sahada yer edinmeye çalışmış, hatta IŞİD’le mücadele baha-

nesiyle meşrulaştırılmıştır. Ayetullah Ali el-Sistani’nin fetvası üze-

rine kurulan Şii milis grupların Haşdi Şaabi çatısı altında yeniden 

kurulması ve aktive olmasıyla birlikte, devletin silahlı gücünün ye-

rini alan ve hatta zaman zaman meşru silah kullanım gücünü elinde 

bulunduran devlete karşı çıkan biri güvenlik sistemi ortaya çıkmış-

tır. Ayrıca IŞİD’e karşı kurulan uluslararası koalisyonun varlığı da, 

Irak hükûmetinin izniyle dahi olsa, Irak topraklarını yeniden dışarı-

ya açmıştır. Zira söz konusu koalisyona 60’dan fazla ülke katılım 

sağlamıştır. Ayrıca İran da doğrudan askerî olarak Irak toprakların-

da etkinlik göstermeye başlamıştır. Hatta Haşdi Şaabi ve Şii milis 

gruplar üzerinden Suriye gibi üçüncü ülkeleri etkisi altına almış ve 

operasyonlar yürütmüştür. Bu sistem içerisinde Haşdi Şaabi’nin bir 

yasa ile meşrulaştırılarak devletin resmî gücü hâline getirilmesiyle 

(Reuters, 2018), devlet dışı silahlı aktörlerin, devlet aygıtına paralel 

ya da alternatif bir yapıya kavuştuğu görülmektedir. Öte yandan 

terör örgütü PKK da IŞİD’le mücadele bahanesiyle Irak’ta başta 

Sincar ve Kerkük olmak üzere kendine yeni üsler kurma ve meşru-

laşma çabası içerisinde olmuştur. Irak hükûmetinin zayıf konumu 

ve IŞİD’le mücadele nedeniyle başka bir cephe ya da cepheler açma-

sının önüne geçtiğinde, güvenlik sistemindeki değişikliğe etkin re-

aksiyon gösterememiştir. Bu durum önümüzdeki süreç içerisinde 

Irak hükûmetini en fazla zorlayacak konulardan biri olarak görün-

mektedir. 

6.3. Siyasî Etki 

IŞİD’in varlığı ve Sünnileri savunduğu iddiasıyla ortaya çıkmış ol-

ması, Sünnileri Irak’ta suçlu durumuna sokmuş ve Sünnilerin siyasî 

süreçte sessiz ve çekimser kalmasına sebebiyet vermiştir. Diğer ta-

raftan Irak’ta Şii siyasî söylemin yükseldiği bir süreç ortaya çıkmış-

tır. Hatta içerisinde farklı etnik ve dinî gruplardan üyeler barındırsa 

da temel olarak Şii kimliği üzerinden hareket eden Haşdi Şaabi’nin 

IŞİD’le mücadelede yürütücü güç konumuna gelmesi, Türkmenler 

gibi Irak’ta mezhepsel kimliğin etnik kimliğin gerisinde olduğu 
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toplumlarda dahi mezhepsel kimliğin ön plana çıkmasına sebebiyet 

vermiştir. Ancak IŞİD’in mezhepsel kimlikler üzerinden beslenerek 

geliştiği ve gerginlik, güç boşluğu, güven eksiliği gibi ortamdan 

faydalandığı görülmüştür. Bu nedenle özellikle son süreçte merkezî 

siyasetin ön plana çıktığı bir süreçle karşı karşıya kalınmıştır. Dola-

yısıyla belki de IŞİD’in toplum üzerinde olumlu olarak ifade edebi-

leceğimiz tek etkisi, mezhepçilik ve radikal söylemlere karşı çıkan 

ciddi bir kitlenin, Irak’ın birliği ve bütünlüğüne vurgu yapacak şe-

kilde siyasî olarak kendini ifade etmeye başlaması olmuştur. Nite-

kim daha önce ciddi bir mezhepçi çizgi izleyen ve babası da bir 

Ayetullah olan Ammar el-Hekim, Irak İslam Yüksek Konseyi’nden 

(SCIRI) ayrılarak Ulusal Hikmet Hareketi’ni kurmuş ve parti ilkele-

rini liberal, seküler ve milliyetçi söylemlerle açıklamıştır. 12 Mayıs 

2018 tarihinde yapılması planlanan genel seçimlerden önce merkezî 

(radikal söylemlerden uzak) siyasî söylemlere başvuran siyasî parti-

lerin ya da akımların artması, Irak’ın ihtiyacı olan pozitif değişimi 

beraberinde getirecek nitelikte olacaktır. 

Diğer taraftan IŞİD, Irak’taki siyasî ve idari dengeyi de değiştir-

miştir. Özellikle IŞİD’in ele geçirdiği toprakların bir kısmının geri 

alınması sürecinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 

sınırlarını genişletme fırsatı ortaya çıkarmıştır. Zaten 2003’ten sonra 

haksız ve illegal olarak elinde tuttuğu toprakları genişleten IKBY, 

Irak merkezî hükûmetinin zayıflığını fırsat bilerek önce Kerkük’ü 

ele geçirmiş, sonra da IŞİD’den geri alınan topraklar üzerinde ta-

hakküm kurmaya çalışmıştır. Bu durum, IKBY ve Irak merkezî 

hükûmeti arasındaki dengenin bozulmasına ve gerilimin de artma-

sına sebebiyet vermiştir. Hatta IKBY Başkanı Mesut Barzani, hem 

Irak merkezî hükûmetinin zayıflığı hem de uluslararası bir boyut 

kazanan bölgesel krizleri fırsat bilerek, IKBY’yi bağımsızlık referan-

dumu sürecine sokmuştur. Nitekim İsrail hariç neredeyse tüm dün-

yanın tepkisine yol açan referandumu 25 Eylül 2017 tarihinde ger-

çekleştiren Mesut Barzani, hem IKBY hem de şahsi siyasî geleceği 

için bugüne kadar en yanlış adımı atmıştır. Zira söz konusu refe-
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randum Kürt iç politikasındaki ayrışmaları artırırken, Erbil-Bağdat 

arasındaki gerilimi de körüklemiştir. Bununla birlikte IKBY’nin ba-

ğımsızlığına karşı uluslararası ve bölgesel bir konsensus oluşmuş, 

hatta problemli ilişkilere sahip Türkiye ve Irak’ı yeniden bir araya 

getirerek, ittifak ilişkisinin kurulması sağlanmıştır. Bu ittifaka İran 

da dâhil olarak IKBY hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde 

yalnızlaştırılmıştır. Irak merkezî hükûmeti attığı adımları bir ileriye 

taşıyarak, Mesut Barzani’nin partisi olan KDP’nin rakibi KYB ile 

ittifak kurarak, IKBY’nin 2003’ten sonra anayasal hakları dışında 

elinde tuttuğu bütün toprakları geri almak amacıyla peşmergeye 

karşı başlattığı operasyonu 15 saat gibi kısa bir sürede tamamlamış-

tır. IKBY, 14 yıllık kazanımı bir anda kaybetmiştir. Bu hamle Irak 

merkezî hükûmetinin elini güçlendirip, IKBY’deki otonomiyi zayıf-

latırken, federal bir idari sisteme sahip Irak’ta merkezî otoritenin 

gücünü tekrar konsolide etmesine imkân tanıyacak bir ortam oluş-

muştur. Bununla birlikte referandum sonrası IKBY iç siyasetindeki 

denge de bozulmuş ve IKBY hükûmetine karşı büyük çaplı protesto 

gösterileri yaşanmıştır. Bu anlamıyla IŞİD’in Irak’taki varlığı ve son-

rasının Irak’taki siyasal yapı üzerinde ciddi bir değişime yol açtığını 

söylemek yanlış olmayacaktır. 

6.4. Ekonomik ve Coğrafi Etki 

Irak hükûmeti, yaklaşık 3,5 sene süren IŞİD’le mücadeleye 100 mil-

yar dolardan fazla para harcamıştır. Bu rakam neredeyse Irak’ın bir 

yıllık bütçesine denk gelmektedir. Nuri el-Maliki’nin başbakanlık 

döneminin sonuna denk gelen 2014 yılında, IŞİD müdahalesinden 

önce, Irak bütçesinde yaklaşık 64 milyar dolarlık bir açık ortaya 

çıkmıştır. Bu açıkla birlikte IŞİD’le mücadeleye sarf edilen 100 mil-

yar dolarlık rakam da düşünüldüğünde Irak hükûmeti için ciddi bir 

ekonomik yük bulunmaktadır. Diğer yandan ek olarak IŞİD’in ge-

tirdiği yıkımın ortadan kaldırılması ve Irak’ın yeniden inşa edile-

bilmesinin yaklaşık 90 milyar dolarlık harcama ile gerçekleştirilebi-

leceği belirtilmiştir (The New York Times, 2018). Dolayısıyla bu 

ekonomik yük, savaşın ortaya çıkarmış olduğu tahribat nedeniyle 
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yeniden yapılandırma çalışmaları da hesaba katıldığında daha da 

büyümektedir.  

Irak’ın gelirlerinin yüzde 96’sını başta petrol olmak üzere enerji 

kaynaklarından elde edilen gelir oluşturmaktadır. Ancak Irak’ta 

IŞİD’le yürütülen savaş nedeniyle petrol altyapısı da ciddi oranda 

hasar görmüştür. 2017 sonu itibariyle ancak IŞİD ile mücadele dö-

nemi öncesine dönülebilmiştir. Fakat enerji kaynaklı gelirlerin arttı-

rılabilmesi için enerji konusunda da yatırımlara ve alt yapı çalışma-

larına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Irak’ın ciddi bir ekonomik 

darboğaza girdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Irak hükûmeti 

ekonomik sıkıntıları giderebilmek için bir takım kamu harcamaları 

(araç kullanımı, koruma sayısının azaltılması gibi) ve maaşlar konu-

sunda tedbirler uygulamasına rağmen, bu tedbirler Irak’ın ekono-

mik problemlerini çözebilecek nitelikte değildir. Bununla birlikte 

Irak’ın bu problemleri tek başına aşması da mümkün gözükmemek-

tedir. Nitekim Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası öncülüğünde 8-

12 Şubat 2018 tarihlerinde Kuveyt’te “Irak Donörler Konferansı” 

gerçekleşmiştir. Böylece Irak’ın yeniden yapılandırma sürecinde 

uluslararası destek sağlanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte 

IŞİD’in ortaya çıkardığı önemli etkilerden biri de Irak’taki coğrafya 

üzerinde olmuştur. IŞİD’le mücadele nedeniyle pek çok yerleşim 

yeri yıkıma uğramıştır. Hatta bazı yerleşim yerleri tamamen harita-

dan silinmiştir. Bu nedenle yerleşim yerlerindeki nüfus dengesi de 

coğrafyaya göre değişmiştir. Halen geri dönemeyen ciddi bir nüfus 

olduğu ve geri dönüş konusundaki zamanlama da düşünüldüğün-

de, özellikle Bağdat’ın kuzeyinden Duhok’a kadar olan coğrafyada 

ciddi bir dönüşüm olduğundan bahsetmek mümkündür. 

Bu anlamıyla IŞİD’in varlığı ve IŞİD’le mücadele sürecinin Irak’ı 

temelden etkilediğini söylemek yerinde olacaktır. Bu etki kısa va-

dede farklı sonuçlar ortaya çıkarsa da Irak’ın kısa, orta ve uzun va-

dede yeni ve farklı gelişmelere sahne olacağını söylemek mümkün-

dür. Her ne kadar IŞİD askerî olarak Suriye ve Irak’taki kontrol 

alanlarını kaybetmiş olsa bile, ideolojik, siyasi, toplumsal, düşünsel, 
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duygusal, ekonomik vb. etkilerini sürdürmektedir. Bu nedenle 

IŞİD’in her alanda etkilediği dengenin yeniden kurulması uzun 

zaman alacak gibi görünmektedir. Buradan hareketle; IŞİD’ın süreç-

teki tüm askerî mücadeleye karşın denklem dışına çıkarılmış, tehdi-

di ortadan kaldırılmış, orta uzun vadede yeni ve daha büyük tehdit-

ler ortaya çıkarması engellenmiş bir yapı olduğunu söylemek 

mümkün değildir. Dolayısıyla, bugün için IŞİD’in bildiğimiz hedef-

leri ve yapısıyla yeniden ortaya çıktığını iddia etmek yerine, yeni 

hedef kurguları ve taktiksel seçimleriyle sahada varlığını güçlendi-

ren, hem eylem hem propaganda anlamında hasar tespitini yapmış 

ve bu alanlarda izleyeceği daha düşük profilli yapıyı sürdürmek ve 

kendisine alan açmak isteyen bir IŞİD 2.0’dan bahsetmek daha ger-

çekçi görünmektedir. 

Bu yapının daha küçük birimleriyle daha gevşek bağlara sahip 

olacağını söylenebilir. Eylemlerinin de 2016 sonrasındaki ve daha 

fazla oranlarda ama daha düşük bütçelerle gerçekleşmesi olası gö-

rünmektedir. Böylece örgütün bölgesel ve yerel fırsatlar ortaya çık-

tığında dünyanın pek çok farklı bölgesine küçük ve kısmen özerk 

hücrelerle eylem gerçekleştirmesi ve halen Irak ve Suriye’yi ana üs 

olarak kullanıp buralardaki istikrarsızlığı kendi büyümesi adına 

kullanması ihtimali göz ardı edilmemelidir. Finansal havuzu ve 

insan kaynağının da bu düzeyde bir eylemselliği sürdürmeye yeter-

li olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Tüm bu duruma karşın, kısa vade için 2014-2017 arasındaki IŞİD 

ile bu yeni form birbirinden oldukça farklı olduğundan eylem sayı-

larındaki artışların ve yöntemsel yeniliklerin ya da anlamlı sürekli-

liklerin/tekrarların dikkatle izlenmesini gerekli kılmaktadır. Aynı 

zamanda örgütün yine kısa vadede önceden bildiğimiz haliyle “geri 

dönme” sürecinde olduğu tehlikesi de göz ardı edilmemelidir. Fa-

kat bu geri dönme sürecinin, tam olarak geçmişe dönüş olması, yani 

yeniden Irak ve Suriye’de toprak hâkimiyeti kurması anlamında 

düşünülmemesi yerinde olacaktır. Sonuç olarak eski bir aktörün 

nispeten daha az potansiyele sahip yeni bir formuyla karşı karşıya 
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olunduğu, tehdidin ayniyle değil şekil değiştirerek ve ciddiyetini 

belli ölçüde azaltarak da olsa sürdürdüğü söylenebilir. 
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Giriş 

15 Temmuz’da büyük bir travma yaşayan Türkiye’de, başarısız 

darbe girişimi sonrası akademik tartışmalar ve çalışmalarla bu süre-

ce nasıl gelindiğini anlamaya yönelik çalışmaların önemi artmıştır. 

FETÖ’nün şiddete varan radikalleşme süreci bu tartışmaların odak 

noktasını oluşturmaktadır. FETÖ’nün örgütlendiği sosyal çevrede, 

örgüte kazandırdığı bireyleri nasıl radikalleştirdiği ve şiddete nasıl 

ikna ettiği terör çalışmalarının ana konusu olarak karşımıza çıkmış-

tır. Burada anlaşılması gereken en temel konulardan birisi dinî gö-

rünümlü bir grubun şiddete meyledip etmeyeceğidir. Kuşkusuz El-

Kaide ve IŞİD gibi dinî görünümlü terör örgütlerinin şiddeti siyasal 

bir araç olarak kullandığını bilinmektedir. Fakat dinî cemaat niteli-

ğinde, kendini “hizmet” olarak isimlendiren bir yapının şiddete 

evirilmesinin mümkün olup olmadığının araştırması ayrı bir önem 

arz etmektedir. Bu konuda yapılacak açıklamalar için kullanılabile-

cek en uygun kavramın “kült” kavramıdır. Zira karşımızda bulu-

nan örgütlenmenin kült karakteri ve özellikleri anlaşılmadan FETÖ 

radikalleşmesini anlamak mümkün gözükmemektedir.   

Tarihte dinimsi kült yapıların şiddete doğru evirildiğini görül-

müştür. Japonya’da 1995 metro saldırısını düzenleyen Aum Shin-
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rikyo tarikatı, Amerika’da toplu intihar vakasıyla tanınan Peoples 

Temple (Halkın Tapınağı) tarikatı gibi şiddete varan radikalleşmiş 

gruplar bulunduğu gibi şiddete meyleden kült grupların varlığı 

bilinmektedir (Demir, 2018). Kült kavramı, toplumda yaygın bir 

kabul gören, kurumsallaşmış yerleşik Ortodoks dinî gruplardan 

ayrı birtakım inançlar ve ibadet şekillerini ve bunları benimseyen 

insanların bir araya gelmesiyle oluşan toplulukları ifade etmek için 

kullanılmaktadır. Psikologlar ise, kültü “bir dogma yahut dinî öğre-

tiye dayalı, genelde toplumun kabul görmüş inanç ve değerleriyle 

karşıtlık gösteren inanç ve ritüeller sistemi” olarak tanımlamakta-

dırlar. Yine kült kavramı özellikle Batı’da ortaya çıkan yerleşik dinî 

öğretilerin dışında sivil alanda örgütlenen yeni dinî hareketler için 

de sıklıkla kullanılmaktadır. Bir “kült” karizmatik ilişkilerle bir ara-

da tutulan, yüksek seviyede adanmışlık talep edilen ideolojik bir 

örgüttür. Kültler üyelerini aşırı derecede manipüle ve suistimal 

eden bir yapıya dönüşme riski taşımaktadırlar (Demir, 2018). 

Bir kült, sadece lider ve takipçiler arasındaki muazzam bir güç 

dengesizliğine dayanmaz; çoğu kez gizli bir gündemi de içeren özel 

bir ilişki türü olarak karşımıza çıkmktadır. FETÖ de Batı’da tanıdı-

ğımız, Branch Davidianlar, Aum Shinrikyo, Peoples Temple, Scien-

tology, Heaven’s Gate, The Arm of Lord veya Osho gibi bir kült 

cemaat özellikleri taşımaktadır. Birçok kült örgütte şu temel özellik-

lere rastlarız: 

• Otoriter ve karizmatik bir liderlik  

• Grup içinde paylaşılan totaliter bir ideoloji 

• Grup içi ile dışı arasında totaliter, sert ve kesin sınırlar 

• Liderde ve üyelerinde bir seçilmişlik algısı  

• Grup dışının şeytanlaştırılması  

• Şiddete öykünme, bireyin istismarı  

FETÖ bildiğimiz anlamda ne bir tarikat ne bir tasavvufi grup ne 

de geleneksel bir cemaattir (Jacobs, 1984). Söz konusu gruplar, gün-

lük yaşamlarının yakından gözlemlenmesi ve düzenlenmesi yoluyla 
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takipçilerinin düşünceleri ve eylemleri üzerinde merkezcil bir kont-

rol sürecini sürdürür (Zablocki, 2001: 160). Bu sosyo-kültürel sis-

temler, hayati nitelikte önemli görülen ideolojik hedeflerine ulaş-

mak için katılımcıların dış ve iç yaşamlarının bütün yönleri üzerin-

de tam kontrole büyük önem vermektedir. Ortaya çıkan sosyal 

kontrol, baskı, manipülasyon ve zorlama stratejilerinin sistematik ve 

sürekli bir şekilde uygulandığı kötü niyetli bir süreçtir. 

Coates (2012) yıkıcı kültlerde kullanılan dört ana kontrol alanı 

not eder: duygusal ve psikolojik kontrol (suçluluk, korku aşılamak, 

“danışmanlık” ve “itiraflar” uygulamaları); davranışsal kontrol 

(mali, diyet, giyim, uyuşturucu, alkol tüketimi ve sosyal davranışla-

rın düzenlenmesi); düşüncenin kontrolü (eleştirel düşünmeden 

caydırmak ve üyeleri kült doktrini benimsemeye teşvik etmek) ve 

ilişki kontrolü (evlilik ve cinsel yaşamın düzenlenmesi, üye olma-

yan arkadaşların kaybı ve ayrılırken ilişkilerin dağılması). Sadece 

çılgın, kararsız veya garip insanların kültlerde olduğu şekildeki 

yaygın bir yanlış kanıya rağmen, araştırmalar, kült üyelerinin çoğu-

nun ortalamanın üzerinde zekâya sahip olduğunu, istikrarlı arka 

planlardan geldiğini ve psikolojik hastalık öyküsünün olmadığını 

göstermiştir (Langone, 1993, Singer ve Lalich, 1995). Kült liderlere 

ve kült gruplara insan devşirenler toplumumuzdaki en iyi ve en 

parlak kalpleri, zihinleri ve ruhları yakalama eğilimindedir. Kültler, 

kült için fon toplama, daha fazla takipçi toplayarak ve kültün sahip 

olduğu işletmeleri veya kültle ilgili önde gelen seminerleri yönete-

rek gerçekleştirecek aktif, üretken, akıllı, enerjik bireyler arar. Çizgi-

leri ne olursa olsun, tüm kültler bir temanın varyasyonudur. Ortak 

payda, liderliğin manipüle edilen kişinin bilgisi veya rızası olmadan 

bir düşünce reformu programını (yani davranış kontrolü) kullan-

masıdır. Kült liderleri, bir kişinin en içsel benliğine saldırarak, kül-

tün istenen görüntüsüne göre üyeleri dağıtır ve yeniden biçimlendi-

rir. Başka bir deyişle, çeşitli sosyal ve psikolojik etki teknikleri ile 

üyeleri ele geçirerek onlara kült ve sahte bir kişilik kazandırırlar. 

Üyeleri yaşlandığında ise cezalandırılır ya da ödüllendirilirler. Bir 
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süre sonra ise üyeler farkına varmadan, kim olduğunu bilemez ve-

ya oraya nasıl geldiklerini hatırlayamaz hale gelir. Bu aşamada üye-

ler tarafından bilinen tek şey sadece orada kalmaları gerektiğidir (ya 

da buna inanmak için eğitilmişlerdir). Bir kültte tek bir yol vardır: 

kültler totaliterdir ve liderin kaprislerine ve arzularına güç, cinsiyet 

veya para aracılığıyla hizmet etmek için kurulmuşlardır.  

26 Mart 1997’de Kaliforniya’da San Diego’da milyon dolarlık 

yüzme havuzlu ve tenis kortlu bir malikânede mor örtüler içinde 39 

erkek ve kadın cesedi bulundu. Kurbanların hepsinin yaş ortalama-

sı 18-24 arasındaydı. “Aynı şekilde giyinmişlerdi, hepsi yüzüstü 

pozisyonda uzanmıştı ve yan yana uyuyormuş gibi dizilmişlerdi”. 

Takip eden haftalarda, rahatsız edici ayrıntılar ortaya çıktı. Anlaşıldı 

ki Arınma sürecinin bir parçası olarak toplu halde intihar etmişler-

di. Arkalarında bıraktıkları notta sonraki evrimsel düzeye ulaşmak 

için bedenlerini fiziksel kapının arkasına bıraktıklarını yazmışlardı. 

Kültün lideri olan 66 yaşındaki Marshall Applewhite, takipçilerine 

kuyruklu yıldız Hale-Bopp’u takip eden bir UFO’nun, grubun be-

denlerini uzak uzaya veya Tanrı’nın Krallığı’na taşıyacağını söyle-

mişti. ABD topraklarındaki en gözle görülür kitlesel intiharlardan 

biri olan Heaven’s Gate “Cennetin Kapısı” tarikatı ABD’de büyük 

merak uyandırmış, bireylerin böylesi bir yolda ilerlemesinin neden-

lerini anlamak önemli bir araştırma gündemine dönüşmüştür (Ge-

orge D. Chryssides, 2011). 

1. FETÖ ve 15 Temmuz  

15 Temmuz 2016’da saat 22:10’da bir grup silahlı asker İstanbul Bo-

ğaz Köprüsü’nün Avrupa çıkışını trafiğe kapamıştır. Sivil vatandaş-

ların askerden köprüyü trafiğe açmalarına yönelik talepleri karşılık-

sız kalmıştır. Saat 23.10’da Başbakan Binali Yıldırım tarafından ordu 

içinde bir grubun kalkışma içinde olduğunu ve ordunun emir ko-

muta zincirinde darbeye onay verilmediği duyurulmuştur.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 00.24’te CNN Türk 

kanalına bağlanarak “Bu gelişme gerçekten Türk Silahlı Kuvvetle-
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rimizin içindeki bir azınlığın, ne yazık ki kalkışma hareketidir ve bu 

malum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği üst akıl olarak 

onların kullandığı bir harekettir.” açıklamasını yapmış, bununla 

birlikte darbe girişimi karşıtı kitleler bu ihaneti önlemek maksadıyla 

hareketlenmiştir. 

Köprüyü kesen askerler geri çekilmemiş. Saat 02.45’te Boğaziçi 

Köprüsü’nde darbe girişiminde bulunan askerlerin halkın üzerine 

açtığı ateş sonucu AK Parti’nin reklam kampanyalarını yürüten Erol 

Olçok ile 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un da araların-

da bulunduğu 34 kişi şehit olmuştur.  Hükûmet ve Ordu içinde 

büyük bir kesim bu kalkışmaya karşı olduğunu duyurduğu halde 

elinde silah olmayan siviller üzerine neden ateş ettiğini, edebildiğini 

anlamaya yönelik olarak bir örnek aktörün, Eski Binbaşı Murat 

Baykal’ın şu ifadeleri önem arz etmektedir:  

“1991’de sınava yakın bir dönemde bu öğrenci evinde bana 200’e yakın 

soru verildi. Sınava girdiğimde sorulan soruların yaklaşık 80’inin bu so-

rulardan olduğunu gördüm. 1992 Şubat ayındaki ara tatile kadar geçen 

sürede Serdar isimli şahıs İstanbul’a geldi. Onunla Kadıköy İskelesi’nde 

buluştuk. Nerede olduğunu hatırlamadığım bir örgüt evine gidip risale 

sohbeti yaptık. Deniz Askeri Lisesinin 1. ve 2. sınıflarında zaman zaman 

Ankara’dan İstanbul’a gelen Serdar ile görüşmeye devam ettim. Kadı-

köy, Eminönü, Beşiktaş veya Sirkeci vapur iskelesinde onunla buluşu-

yorduk. Onunla bir yere sohbete gidiyorduk. Gittiğimiz yerde Fetullah 

Gülen’in vaaz kasetlerini dinliyordum. Fetullah Gülen’in ve Said Nur-

si’nin kitaplarını okuyup namaz kılıyorduk (Gazete Vatan, 2017)” 

Kült liderliğin ve henüz çocuk yaşlardan itibaren bağlıların takibat 

ve radikalleştirilmesinin bu gibi yapılardaki önemi ve doğurabile-

ceği sonuçlara dair bu ifade, benzer binlercesi arasında önemli öl-

çüde fikir verici mahiyettedir.  

2. Kült Cemaatleri ve Karizmatik Liderlik 

Terör örgütlerinin, örgütsel yapı ve fonksiyonları içerisine örgüt 

kültürü, iletişim, vizyon, eleman temini kadar önemli olan bir diğer 

unsur da liderliktir.  Liderlik listelenen bu özellikler içinde bütün 
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ortamı değiştirebilecek güce sahip tek değişkendir. Liderler örgüte 

çizdikleri vizyon, hedef, örgüt üyelerine kazandırdıkları özgüven ve 

ödüllendirme gibi yöntemlerle örgütü ayakta tutarlar. Özellikle dinî 

motifli örgütler veya kült örgütleri için karizmatik bir liderlik bu 

yapıların en özgün yönlerini oluşturur. Daha önceki yazımızda 

FETÖ’de liderlik anlamında ezoterik bir karizmanın önemli olduğu-

na dikkat çekmiştik. Ezoterizm kavramını FETÖ’nün özellikle İslam 

tasavvuf geleneğinden aldığı bir takım kavram ve değerleri Bâtıni, 

aşırı bir yoruma tabi tutması karşılığında kullanmıştık. Dolayısıyla 

ezoterizm FETÖ’nün gelenekle ilişkisini gösterirken, kült kavramı da 

onun İslam dışı geleneklerle ilişkisini göstermektedir. Zira kült kav-

ramı, toplumda yaygın bir kabul gören, kurumsallaşmış yerleşik 

Ortodoks dinî gruplardan ayrı birtakım inançlar ve ibadet şekillerini 

ve bunları benimseyen insanların bir araya gelmesiyle oluşan toplu-

lukları ifade etmek için kullanılmaktadır (Kirman, 2004).  

Bu açıdan bakıldığında, FETÖ yapılanması ve FETÖ lideri Gü-

len’in cemaat içindeki konumu “Kült Kişiliği” oluşumuna oldukça 

uymaktadır. FETÖ için tüm yayınlar örgüt lideri Fethullah Gülen 

tarafından kaleme alınmıştır, örgüt içinde yalnızca onun kitapları 

okunur, vaazları dinlenir ve örgüt halk arasında Fethullahçılar ola-

rak anılırdı. Şiddete varan ideolojik radikalleşmede örgüt liderine 

körü körüne bağlılık, yüceltme önemli bir rol oynar.   

Kültler, güvenilirlik ve meşruiyet kazanmak için sıklıkla yer-

leşmiş dinî kitaplardan ve inançlardan yararlanırlar. Fakat bu on-

ların dinî topluluklar oldukları anlamına gelmez. Bu yapılar daha 

çok eklektik ve senkretik bir yapı arz ederler. Farklı hatta birbirine 

zıt sistemlerden seçerek, iktibaslar yaparak çeşitli felsefe tezleri 

telif ederek yeni bir felsefi sistem meydana getirirler. Bazen de 

birbirinden ayrı düşünce, inanış ve öğretileri kaynaştırmaya çalı-

şarak senkretik bir yapı oluşturmaya çalışırlar. FETÖ için konuş-

tuğumuzda bu durum, daha anlamlı bir hale gelmektedir. İslam 

geleneğinden, tasavvuftan ve Hristiyanlıktan aldığı parçaları Yu-

nan mitolojileri ve ezoterik sembollerle bir bütünlük içinde kul-
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lanması bu eklektik yapının iyi bir örneğini oluşturmaktadır. 

FETÖ lideri, Hz. Muhammed (s.a.v)’in risalet nurunun ve Mesih’in 

manevi şahsiyetinin kıyamete doğru bir kişinin zatında tecelli 

edebileceğini ve kendisinin o kişi olabileceğini ima eder. Hem 

Peygamberin nuru hem de Mesih’in manevi şahsiyeti ile tahkim 

edilmiş böyle bir zatın artık kozmik olayları yönetme ve yönlen-

dirme becerisine sahip olması kaçınılmaz olacaktır. Bu noktada, 

Mesih konusuna ayrı bir parantez açmak gerekmektedir. Çünkü 

Gülen’in buradan hareketle kendi kitlesini konsolide etme yönün-

de ciddi eylem ve söylemleri bulunmaktadır. Nitekim “Fasıldan 

Fasıla” adlı eserindeki şu sözleri bu duruma bir örnek olarak gös-

terilebilir: 

“Mesihî ruhun bir başka yanı da onda kozalite’nin, yani sebep-netice 

münasebetinin aşılmış olmasıdır. Yani vazife ve hizmetlerde esbap-üstü 

olma gibi bir hususiyetin varlığıdır. Bunu şimdiye kadar çok arz etmi-

şimdir. Cenab-ı Hakk’ın, bugünkü mürşitleri muvaffak kılıp, inayetiyle 

yürüttüğü hizmetlerinde, “illetler”le “malûller”, “sebepler”le “netice-

ler’i, “mebde” ile “münteha”yı tenasüb-ü illiyet, yani sebep-netice uy-

gunluğu prensibine göre izah etmemiz mümkün değildir. Meselâ, bugün 

dünyaya açılmanız, matematiğe göre milyarları aşan ihtimal hesaplarıy-

la bile izah edilemez. En az on ihtimal aynı anda zuhur- ediyor ve buna 

göre siz dünyaya açılıyorsunuz. Bunun apaçık bir inayet olduğu ortada-

dır (Gülen, 2011).”  

FETÖ liderinin kült kişiliğinin ve karizmasının oluşumunda va-

izliği de önemli bir rol oynar. Lider, bir din adamı ve vaiz kimliğin-

dedir. Örgüt lideri kendi varlığına ilahi ve yüce bir misyon çizmek 

için vaizlik kavramına oldukça farklı bir anlam yükler. Vaizlik kav-

ramı ile Kudsîler diye tanımladığı ve özel görevle seçilmiş kimseler 

arasında bir benzerlik kurar. Prizma adlı ezoterik içerikli mesajların 

yer aldığı eserinde, ”Kudsîlerin hizmetlerinde ve hayatlarında soh-

betlerin önemli bir yeri vardır.” sözünü izah eder misiniz? Başlığı 

altında vaaz ve sohbet ilişkisinden hareketle “Kudsîler”in görevini 

şöyle açıklar:  
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“Evvelâ, Allah’ın bizleri kudsîlerden kılmasını, sonra yaptığımız şeyle-

rin kudsîlerin yaptığı şeylerden olmasını dileriz… Bilindiği gibi Seyyi-

dina Hz. Mesih, Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve cemaatini 

“kudsîler” sözüyle müjdelemiştir. Kudsîler; mukaddesler, yani dünya-

nın isine pasına, kirine küdûretine girmemiş ve eteklerine “belva-i âmm” 

nev’inden dahi olsa pislik bulaşmamış ve tabiî dünya karşısında hiçbir 

zaman yenik düşmemiş insanlar demektir…” “Kudsîler denince akla, 

ahir zamanda imana ve insanlığa hizmet gibi ulvî bir mefkûreyi yeniden 

omuza alan ve gezdiği her yere, tıpkı Hızır’ın gezdiği yerler gibi canlılık 

götüren bir umumî ihya hareketinin mümessilleri gelmelidir… (Gülen, 

2011h: 150)” 

“Bir de geçmiş kitaplarda bazı işaretler var. Ahir zamandaki dirilişin 

önemli bir yanını mev’izeler teşkil edecek diye.. evet, ahir zamanda üm-

met-i Muhammed’e diriliş üfleyecek zevatın önemli unvanlarından biri 

de “Nâsih” unvanıdır. Bu yönüyle de nasihat buudlu, mev’ize derinlikli 

sohbetler çok önemlidir (Gülen, 2011h: 152).” 

3. Grup Kimliğinin İnşası 

Gizli bir siyasî şiddet stratejisi olan örgütler, doğrudan meydan 

okumak için yeterli kamu desteğine sahip değilseler (ve yeterli as-

kerî kaynağa sahip olmayan) uzunca bir süre mayalanma yolunu 

tercih ederler. Bu süreçte özellikle etraflarına topladıkları toplum 

nezdinde güvenilir, otorite sahibi, meşhur kişi veya kamu görevlile-

rince de çevrelerine bir zırh örerler. Bu sayede hem eleştirilerden 

kurtulurlar hem de niyetlerini gizlemeyi başarırlar. Örgüt elemanla-

rının istihdamı, karşılaşılacak sert mücadelelere karşı dayanıklılığın 

artırılması için moral desteğinin ne kadar önemli olduğu terör ça-

lışmalarında ortaya konmuştur. En aşırı şiddete başvursalar bile 

sonuçta bu şiddeti meşrulaştıracak ve kendilerini erdemli bir dav-

ranışla niteleyecek moral bir değere başvurmaları gerekmektedir 

(Crenshaw, 1995). Bu hem örgüt elemanlarının öz saygılarını kay-

betmemelerini sağlayacaktır hem de elemanların birbirlerine karşı 

tutumlarında, örgüt içindeki ahlâki değerlerde bir aşınmaya engel 

olacaktır. Yapılan eylem kötü olduğu için değil, varlıklar kutsal 
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amaca hizmet ettiği için iyi ve doğrudur, anlayışının yerleşmesi 

zorunlu gözükmektedir. FETÖ bu nedenle örgütün misyonunu 

“hizmet” moduyla tanımlar. Ona göre bu örgütün misyonunu tem-

sil eden hizmet hareketi kendisine değil Allah Resûlü’ne aittir:  

“Bu hizmet mebde itibarıyla, tamamen Allah Resûlü’ne aittir. Mânâ 

açısından ele alınınca da, 20. asırda Efendimiz’in izdüşümü olarak, kuv-

ve-i kudsiye sahibi bir zat zuhur etmiş ve bu misyonu o yüklenmiştir. 

“Kitap”, “Sünnet” diyen ve “hikmet”e râm olan bu zat, Hakikat-i Ah-

mediye’yi (sallallâhu aleyhi ve sellem) temsil yolunda hayatını aslına gö-

re düzenlemiş, sonra da Allah’ın inayetiyle o yolda yürümüş ve neticede 

hiçbir şeyi de kendinden bilmemiştir” (Gülen, 2011).  

Kimlik, bir kurguya, tarihsel olarak oluşturulmuş, inşa edilmiş bir 

temsiller sistemine dayanır. Asıl mesele, kimliklerin nasıl, kim tara-

fından ve ne için inşa edildiği olgusudur. Burada FETÖ hizmet ha-

reketine ilahi bir misyon çizerek bu hareketin ilahi bir el tarafından 

oluşturulduğu izlenimi yaratmak istemektedir. Örgüte çizdiği bu 

misyonla aynı zamanda örgütün tüm eylemlerini de ahlaki bir ilke 

tarafından meşrulaştırmış olmaktadır. Öyle ki hizmette yer almış 

bireylere cennet bile vaad etmekten geri kalmaz.  

“Allah bu kudsi davaya gönül veren insanlara öylesine hizmetler gör-

dürmüştür ki, zannediyorum bu iş takılıp bir yerde kalsa ve daha başka 

hiçbir şey yapılmasa, bu hayırlı hizmetlerle milyonlarca insan cennete 

girebilir” (Gülen, 1997: 125).  

Sık sık kullandığı hizmet erleri ifadesi ister istemez FETÖ örgütü-

nün sosyal kimliğini anlamak açısından şu soruya sormamızı zo-

runlu kılıyor, kimdir bunlar?  

“Çehrelerinde evliya, asfiya ve enbiyânın boyası, ruhlarında alev alev 

ebediyet humması, uğradıkları her yere mesîhî bir ruhla peygamberlerin 

sevgi, aşk ve muştularını götürüyor ve dört bir yanda tarihin bin senelik 

ruh ve mânâsını seslendiriyorlar. Ellerinde yeni bir hikmet mâyesi, gö-

nüllerinde Hakikat-ı Ahmediye humması, birkaç asırdan beri bizimle be-

raber bütün insanlığın da üstünü örten ve her yerde insanî duyarlılığı 

felç eden cehalet, gaflet, bağnazlık ve aymazlık perdelerini parçalayıp, 

rahmetle hakikatin buluşacağı noktaya doğru uzanan yollara su serpip 
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ikbalimize akan hâdiselerin cereyânını kolaylaştırmaya çalışıyorlar” 

(Gülen, 2011: 72).  

FETÖ liderinin örgütün sosyal kimliğini tanımlarken sık sık ilahi, 

aşkın referanslar kullanması, bu kimliğe sahip olanları evliya, pey-

gamber, Mesih ve Allah Resulü’nün manevi temsilcisi olarak nite-

lemesi ve grubun ilahi bir misyonla görevlendirildiğini iddia etmesi 

ister istemez kendisi dışındakileri ötekileştirecektir. Çünkü bu mis-

yona karşı olanlar ya da onu eleştirenler ilahi bir plana karşı çıkmış 

olacaktır.  FETÖ liderine göre grubun dışarısındaki herkes bu hiz-

mete karşıdır ve bu hizmeti engellemek için çalışmaktadır. Grubun 

dışı kötülüklerle ve düşmanlıklarla doludur. Bu yüzden grup üyele-

ri sosyal kimliklerine sıkı sıkı sarılmak zorundadır. Bir grubun ken-

disini ve ötekileri grup-içi ve grup-dışı olarak kategorizasyonu, bi-

reyleri aslında edilgen hale getirmekte ve onları sosyal kimlik pota-

sında eriterek grup içi görevlerini yerine getiren prototipler hâline 

dönüştürmektedir. Ayrıca bireyin içinde yer aldığı grup ile karşılaş-

tırdığı dış gruplar arasında yaptığı sosyal ayrımlar önemlidir. “Biz”e 

benzemeyen, “biz”in yaşadığı gibi yaşamayan, hayatı “biz”den fark-

lı gören ve dünyayı, olayları “biz”den farklı değerlendiren, kültürel 

olarak “biz”in uzağında bulunan toplulukları nasıl gördüğümüz, 

diğer bir deyişle “ötekini” nasıl tanımladığımız, onunla aramıza 

koyduğumuz mesafe hem grup-içi kimliğin tanımı, hem de grup-

dışı ile olan ilişkilerimiz açısından oldukça önemlidir. Ne yazık ki 

FETÖ lideri kendi gibi olmayana karşı oldukça sert ve katıdır. Hatta 

yer yer onu şeytanlaştırmaktan da geri durmamaktadır.   

4. Gruba Eleman Kazandırmak 

Toplumsal hareketler ve aşırılığa varan radikalleşme üzerine yapı-

lan araştırmalarda elde edilen en eski bulgulardan biri, militan bir 

gruba katılma sürecinin genellikle tanıdıklar, arkadaşlık grupları 

veya aile bağları gibi kişisel ilişkilerle başlatıldığıdır (Bosi, 2012). 

Bu da göstermektedir ki, şiddet içeren bir gruba üyelik çoğu kez 

sosyal çevreleriyle ilişkilendiren kişisel ağlar yoluyla olmaktadır. 
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FETÖ’nün okulları, dershaneleri ve devlet yurtlarında görevli “ab-

la” ve “abi” denilen örgüt propagandistleri bu sosyal çevre içinde 

kişisel ağ oluşturmak için oldukça elverişli bir zemin sağlamaktadır-

lar. Peter Neumann, Avrupa’daki militan İslamcı gruplarla ilgili 

çalışmalarında, camiler, bazı gençlik merkezleri veya İslamcı kitap 

evleri gibi sosyal mekânların bireysel eylemcilerin örgüte kazandı-

rılmasındaki rolüne dikkat çeker (2017). Bu bağlamda Stefan Malt-

haner ve Peter Waldmann’ın grubun sembolleri, anlatıları ve tecrü-

belerini paylaştığı radikal çevrede bireylerin ilişki biçimleri ve etki-

leşim dinamiklerine dikkat çeken “radikal çevre” kavramı oldukça 

önem kazanıyor.  Çevre burada, bireylerin ortak bir perspektifi pay-

laştığı, kolektif kimlik kavramlarını oluşturduğu ilişkisel bir varlığı, 

sosyal bir oluşumu ifade etmektedir (Malthaner ve Waldmann, 

2014). FETÖ için abla ve abiler, eleman avcısı niteliğindeki görevli-

lerdir. Bu yüzden de avlarını mutlaka iyi tanımak zorundadırlar: 

“İnsanları ele alırken zaaflarıyla birlikte ele almak lazımdır. Bu zaaflar 

gözardı edilerek, muvakkat his ve heyecanlarla onları istihdam etmek, 

beklenmedik bir ânda, ümid edilmedik bir şeyle karşılaşmak demektir. 

Hizmetin selameti için insanlar iyi tanınmalı sonra istihdam edilmeli-

dir” (Gülen, 2011).  

Yeni dinî akımların üye temin ederken, sevgi ve ilgi özlemi çeken 

insanlara, özellikle gençlere yaklaştıkları ve onların eğitim düzeyi 

yüksek, ekonomik yönden bağımsız, hayatını yönlendirebilecek 

kadar zeki ve güçlü, ancak görece yoksun oldukları gerçeğine uy-

gun davrandıkları, dolayısıyla muhataplarına özgürlük ve değer 

vermek suretiyle taraftar topladıkları söylenebilir. Sözgelimi mürit 

avcıları, gençlere yaklaşırken devamlı gülümserler, son derece nazik 

davranırlar ve muhatabın kişiliğine, görünüşüne ve kıyafetine sü-

rekli iltifat ederler. FETÖ lideri bu gerçeği şöyle açıklar:  

“Evet, insanları zor kullanarak belli şeylere itaat ettirmeniz mümkün-

dür. Ancak, onlara tebliğ ettiğiniz hakikatleri zor kullanarak sevdirme-

niz mümkün değildir. Hâlbuki şefkatin açamadığı hiçbir kilitli kapı yok-

tur. (…) O hâlde, insanları birbirine karşı sıcak bir sevgi ile bağlamak is-
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tiyorsanız, evvela bu gayenin tahakkuku için sizin onlara şefkatle eğil-

meniz gerekmektedir.” (Gülen, 2011).  

Muhatabına zeki ve uyanık biri olduğunu, hiç kimsenin kendisi-

ne zorla bir şey yaptırmasının mümkün olmadığını ifade ettikten 

sonra “seni davet edeceğim toplantıya bu akşam mı yarın akşam mı 

gelmek istersin” diyerek karşısındakini ciddiye aldığını, önemsedi-

ğini hissettirir ve ona özgür tercihte bulunması için seçenek sunar-

lar. Böylece potansiyel üye, grup tarafından düzenlenen sosyal etki-

leşim ortamına çekilmiş olur. Periyodik olarak düzenlenen seminer-

lerde ve sohbet toplantılarında muhataplarına öncelikle içlerinde bir 

şeyler yapma ve yaratmada çok önemli bir potansiyele sahip olduk-

ları, ancak bunun belli bir eğitim sürecinde açığa çıkarılacağı fikri 

aşılanır. Böylece özgüven kazanan birey için “yeniden sosyalleşme” 

süreci başlamış olur.  

5. Hesaplaşma ya da Şiddet Kullanımı  

FETÖ lideri tüm bunları gelecekte hayalini kurduğu büyük bir he-

saplaşmaya hazırlık için yaptığını yine eserlerinde örtük ya da aleni 

biçimde ifade etmektedir. Bir gün mutlaka bu hesaplaşma gerçekle-

şecektir bu nedenle o gün geldiğinde o günün idarecileri bu hesap-

laşmanın altında kalmamak için taraflarını seçmekle tehdit edilir.  

“Bir asrı aşkın bir zamandan beri çeşitli zulüm, mağduriyet ve haksızlık-

lar altında sürekli inleyen bu kuşak, öylesine bilenmiştir ki; çok yakın bir 

gelecekte o, polatlaşan ruhuyla, kendine bu mezelletleri reva görenlerin 

karşılarına dikilecek ve mutlaka onlarla hesaplaşacaktır. Elverir ki, bu 

kuşağı elinde tutan milletler, hususiyle onların talihli idarecileri iyi bir 

durum değerlendirmesi yaparak, vukuu muhakkak böyle bir infilak ve 

indifanın enkaz ve külleri altında kalmasınlar” (Gülen, 2011j).  

FETÖ liderine göre süreç bu grubun lehine işlemektedir. Bu ne-

denle hizmette sayının artırılması için gayret edilmelidir. Geleneksel 

dinî gruplarda görmediğimiz kadar dünyevi iktidar talebinde bulu-

nur. Bilindiği gibi sulta dünyevi güç, iktidar için kullanılır. Dinî bir 

cemaatin dünyevi gücü ele geçirmek gibi bir amacı neden olsun ki?  
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Aynı şekilde bu gelecekteki hesaplaşma nedense askerî bir termino-

loji ile de tanımlanır:  

“Öyleyse, geleceği kucaklayıp planlayanlar, oturup onu bekleyeceğine, 

kendilerini ona asker olarak yetiştirme gayreti içine girmelidirler. Tâ ki 

geldiğinde hazır olan askerinin başına geçebilsin (Gülen, 1993: 28).”  

15 Temmuz darbe teşebbüsü bu askerî hazırlığın ne kadar ciddiye 

alındığının önemli bir kanıtı olarak okunabilir:  

“Zaman katiyyen bizim hesabımıza cereyan ediyor. Belki şimdilik keyfî 

ve kemmî buudumuz yok; ama bir ceninin ana karnında iken nasıl doğa-

bileceği kestirilebilir. Bizim durumumuz da böyle. Doğum çok yaklaşmış 

gibi. Bu hususta kalplerin telifi çok önemlidir. Evet, bir cemaat bugün 

olmasa bile, yarın sorumsuz insanların elinden dünyanın sultasını al-

mak zorundadır (Gülen, 1997.”  

Scott Atran buraya kadar anlatmaya çalıştığımız ezoterik kült ce-

maatlerine de uygulanabilecek radikalleşme sürecinin önemli bir 

tarifini yapar. Ona göre bir grup arkadaş veya yoldaş, belki bir ya 

da bir kaç kişiden etkilenerek kutsal değerlere sarılabilirler, sonra 

bu değerler tarafından yönlendirilen ve tanımlanan hayali bir ce-

maat gibi onları kaynaştırabilir (Atran vd., 2014). Atran grubun kut-

sal bir lider etrafında sosyalleşmesinin onları buna zorlayacak hiye-

rarşik bir organizasyonun nasıl mümkün olduğunu sorgular. Bu tür 

yapıların şiddete varan radikalleşme süreçleri açısından oldukça 

önemlidir. Bu hesaplaşmanın olması ve grubun sosyal kimlik etra-

fında kaynaşması için zorlayıcı bir hiyerarşik organizasyonun ku-

rulması lazım. İşte bu yapı FETÖ tarafından tam da şöyle inşa edilir: 

“Değişik platformlarda Müslümanlar, hizmete ait meseleleri oturup ko-

nuşuyor ve değişik kararlara varıyorlar. Yani her meseleyi meşveret edi-

yorlar. Bazıları da okulda, yurtta, evde, çarşıda farklı işlerle de meşgul 

oluyorlar. Aklınıza gelebilir ki, acaba İkinciler, birincilerin bir adım 

önünde mi? Hayır, meşveret, işlerin düşünce planında ele alınması, fizi-

bilitenin yapılması demektir. Bunlar çok önemli şeylerdir ve katiyen toy 

dimağların, tecrübesi ve bilgi birikimi olmayan insanların yapacağı şey 

değildir. Öyleyse hamle öncesi bu işlerin planlanması, uygulamadan ge-

ri olmadığı gibi, ileridir bile denebilir. Hatta hareket planında bir işi ger-



180 Hilmi DEMİR 

 

çekleştirenlerin yaptıkları şeyler; başyücelerin ortaya koyduğu stratejiler, 

fizibiliteler, plan ve projeler yanında çok sönük kalabilir. Mesela, savaş 

esnasında orgeneraller, korgeneraller çok iyi savaşçı olmalarına rağmen, 

silahı eline alıp savaşmazlar. Cephe gerisinde kalıp askerî stratejiler üre-

tirler, onların verdikleri kararlarla bir savaşın, binlerce askerin hatta bir 

milletin, bir devletin kaderi belirlenir. Dolayısıyla, bu komutanlar kadro-

sunun, yapageldikleri işler hafife alınamaz. Hatta düşman cephenin ilk 

planda hedefi bu kumandanlardır. Onların yok olması, ordunun yok ol-

ması manasını taşır ve bu da düşman adına galibiyet demektir. Onun 

için savaş esnasında komutanlar sıkışırsa, rütbelerini söker, er veya ast-

subay elbiseleri ile meydana atılırlar. Çünkü onlar ne kadar büyük gö-

rünürlerse o kadar boy hedefi sayılırlar (Gülen, 1997).”  

Bu satırlar 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ve bu askerî hazır-

lığın ne kadar ciddiye alındığının önemli bir kanıtı olarak okunabi-

lir. Yukarıdaki metin FETÖ’nün kendisi etrafında başyüceler dedi-

ği hiyerarşik bir kadronun yukarıdan aşağıyı yönettiğinin kanıtı 

olarak okunabilir. Ayrıca metin dikkatlice okunduğunda askerî bir 

dille adeta harekete militarist bir misyon, hedef ve teşkilatlanma 

biçtiği de gözlerden kaçmaz. Bu da ezoterik kült hareketlerinin, 

katı, zorlayıcı hiyerarşi, ve kurtuluş misyonu ile birleştiğinde şid-

dete varan bir radikalleşmeye evirilmelerinin neden kaçınılmaz 

olduğunu izah etmektedir. Bu tür süreçlerin Batı tarihinde de bir-

çok örneği ile karşılaştığımızı ilk başta söylemiştik. 1984 yılında 

Luc Jouret (1947-1994) ve Joseph Di Mambro (1924-1994) tarafın-

dan Zaire’de kurulan Güneş Tapınağı Tarikatı (Order of the Solar 

Temple) benzer bir yapı olarak ortaya çıkmış Ekim 1994 tarihinde 

gerçekleşen toplu intihar eylemiyle adını dünyaya duyurmuştur. 

Yine 1955 yılında doğan ve asıl adı Asahara Shoko tarafından 1986 

yılında Japonya’da kurulmuş Aum Shinri-Kyo tarikatı bir kült 

hareketi olarak doğmuştur. Bu hareket de 1994 ve 1995 yıllarında 

çok sayıda ölü ve yaralının olduğu iki sarin gazı saldırısı, çocuk 

kaçırma ve adam öldürme, yasadışı uyuşturucu ilaç üretimi gibi 

olaylarla beraber anılmaktadır.   
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Bu ve benzeri hareketler dikkatlice incelendiğinde hepsinde bir 

takım ortak özellikler göze çarpar. Bunların başında ezoterik bir 

kült liderliği, katı hiyerarşi, içe kapanık bir sosyal kimlik, örselenmiş 

bir hoşnutsuzluk ve kendilerinin seçilmiş olduğu inancı gelir. Bu 

özelliklerin şiddete varan bir radikalleşemeye doğru evirilmesi sanı-

rım silaha ve güce kavuşmalarıyla birlikte kaçınılmaz gözüküyor. 

FETÖ’nün bu açıdan Türkiye’de şiddete doğru evirilmesi bu örgü-

tün yapısal mekanizmasının doğal bir süreci olarak görülebilir. So-

run bu yapının şiddete doğru evirilmesinin neden görülemediğidir. 

Elbette bu sorun bu yazının sınırları içine dâhil değildir. Ama genel 

olarak bakıldığında ezoterik kült hareketlerinin şiddete doğru evi-

rilmesinin anlaşılması da çok kolay gözükmemektedir. Zira sosyal 

çevre onların toplumda görünmez olmaları ve kendilerini sosyal 

çevreye gömmelerine çok fazla imkân tanımaktadır.  

6. Mahrem Yapı  

FETÖ’nün mahrem yapısı tam da bu türden bir legal yapının arkası-

na gömülmüştür. Bu mahrem yapı aslında bir tür istihbarat organi-

zasyonu gibi çalışmıştır. İngilizce “intelligence” yani “akıl ve zekâ” 

anlamına gelen “İstihbarat” rakibin hareketlerini önceden öngöre-

bilmeyi, onun zayıflıklarına kolayca sızabilmeyi amaçlayan çok uzun 

soluklu çalışmayı gerektiren çok akıllıca kurulmuş, zekice tasarlan-

mış bir yapılanmaya işaret eder. FETÖ’nün bir istihbarat örgütü ol-

duğunu söylemek yalnızca herkesten ve her şeyden haberi olduğu ve 

elde ettiği bilgileri devletin aleyhine birilerine aktardığı anlamına 

gelmez.  Bu mahrem yapının, oldukça basit ve yüzeysel bir anlamı-

dır. İstihbarat, veri toplama, topladığı verileri tüm rakiplerinden 

gizleme, analiz etme ve sonuçta karşı karşıya olduğu fırsat ve teh-

ditleri önceden görebilecek bir bilgiye dönüştürme faaliyetidir. 

İstihbaratın en temel amaçlarından birisi, rakiplerinin yakın ve 

uzak hedeflerini ve bu hedefleri gerçekleştirme kapasiteleri olup 

olmadığını öğrenmektir. İstihbarat tüm bunları yaparken kendisine 

karşı da aynı biçimde istihbarat yapılmasını önlemeye çalışır. Diğer 
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bir ifadeyle bu faaliyet karşı istihbarat gücünü de içermektedir. İşte 

FETÖ tüm bu kapasiteleri inşa etmiş bir örgüttür. 

Bu açıdan bakıldığında FETÖ ülkedeki tüm askerî, ekonomik, si-

yasi, dinî, sosyolojik, sanat ve spor da dâhil olmak üzere tüm alan-

larda veri toplayabilen, topladığı bu verileri herkesten gizleyebilen, 

sonra da elde ettiği verileri karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri 

öngörebilecek şekilde kullanabilen bir örgüttür. İşte istihbarat örgü-

tü olmasının anlamı budur. Ve bu örgüt bir devlet gibi hukuk ve 

kanunla da kayıtlı olmadığından hiçbir denetime tabi değildir. Bu 

sözlüğün ortaya koyduğu en temel hakikatlerden birisi budur. 

İstihbarat örgütü topladığı bilgileri gizli bir biçimde toplamalıdır. 

Bu da veri toplarken verilerin şifrelenmesi, kodlanması ve başkaları 

tarafından anlaşılmasının önüne geçilmesini gerektirir. Söz gelimi 

siz “anaokulu” dediğinizde okul öncesi eğitim kurumlarını anlar-

ken FETÖ’cüler “anaokulu” ile Örgütte; emniyet teşkilatının Çocuk 

Şube birimlerini kastederler. Biz “bahçıvan”ı bahçe ile uğraşan kişi 

anlamında kullanırken örgüt literatüründe “bahçıvan” örgüte ele-

man temin eden ve onları eğitmek için görevlendirilen şahıslar an-

lamına gelir. Bahçıvanlar; ortaokul 7. ve 8. sınıflar, lise 9-10-11-12. 

sınıflarda askerî okullara giden öğrencileri seçerler (Emniyet Genel 

Müdürlüğü: 2019).  

Bahçıvanların altında bölge ve ilçelerde küçük bahçıvanlar bu-

lunmaktadır. Bu birimdeki görevli, Polis Koleji ve Askerî Liseye 

yerleştirilecek örgütle iltisaklı ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerini, 

Polis Akademisi ve Astsubaylık için yerleştirilecek 11. ve 12. Sınıf 

öğrencilerini seçmektedir. 

Nüfusu belli bir sayının üstünde olan yerlerde kurulan yerel yö-

netim anlamına gelen “Belediye” terimi FETÖ örgütünde bambaşka 

bir anlam kazanır. FETÖ’nün jargonunda “Belediye”; Millî İstihba-

rat Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat birimleri ve 

diğer istihbarat birimleri ile Dışişleri Bakanlığı kadrolarına örgüt 

mensubu yetiştirmek ve hazırlamakla görevli kimsedir. Öğrenci 

yapılanması altında bulunan Belediye örgüt mensupları üniversite 



FETÖ: Bir Kült Örgütünün Radikalleşme Tahkiyesi    183 

 

3. sınıftan itibaren kariyer planlaması adı altında Belediye aday öğ-

rencilerini yani mahrem yapılara girecek öğrencileri seçmektedir.  

Örgüt ilkokullardan liselere, liselerden üniversitelere, askerî ve 

polis okullarına kadar örgütlenmiştir. Her ilçe, il ve bölgenin bir 

ilkokul mesulü, bir ortaokul ve lise mesulü, bir üniversite mesulü 

vardır. Her okulu onluk sisteme göre sınıflandırmıştır. Bir ilde söz 

gelimi 300 ilkokul varsa onarlı olmak üzere 30 ilkokul mesulü var-

dır. Onların üstünde de bir il mesulü bulunur. Her il ve bölgede ise 

ayrıca bir talebe mesulü vardır. Şöyle düşünün her ilde bir Lise Me-

sulü, dikey olarak Bölge Lise Mesulü’ne, yatay olarak da Bölge Ta-

lebe Mesulü’ne bağlıdır. Örgüt ayrıca bir de mezun mesulleri var-

dır. Okurken bir başkası okul bitip mezun olduktan sonra bir başka 

birim öğrenciden sorumludur. Her öğrencinin örgütle bağlılık dere-

cesine göre nereye gideceği, mezun olanın nereye yerleştireceği bir 

kariyer planlamasına göre ince bir işçilikle yerine getirilir. Mahrem 

yapıda yer alan FETÖ İmamı Vahdettin Polat’ın (2021) verdiği yu-

karıdaki ifadeler bu açıdan oldukça önemlidir.  

Askeriye, Dışişleri, İstihbarat, Hâkimlik gibi mahrem yapılara 

gidecek öğrenciler ile tamamen farklı bir birim ilgilenir. Bir soğan 

kabuğu gibi içeri girdikçe çeper daha da daralır. Örgütün üniversite 

yapılanmasında da üniversite öğrencileri çok daha önemli görevler 

üstlenir. Örgüt âdeta üniversite öğrencilerinin arı gibi çalıştığı bir 

sisteme sahiptir. Mesela örgüte ait dershanelerde üniversite sınavla-

rına hazırlık eğitimleri yürütülen ve gerekli kriterleri sağlayan 9-10-

11. Sınıf öğrencilerinin örgüt evlerine alınması, takiplerinin yapılma-

sı ile görevli ve ilin Eğitim Danışmanı veya Büyük Bölge Talebe Me-

sulü tarafından görevlendirilen abilerin çoğu üniversite öğrencisidir. 

Örgüt bir arı kovanı peteği gibi bağımsız hücrelerce her biri ken-

di iç hiyerarşinse bağlı olarak işleyen bir düzen kurmuştur. Hâkim-

lik savcılık sınavı, kaymakamlık sınavı, askerî okullar sınavı gibi her 

kamu sınavına hazırlık için özel evler kurulmuş bu evlerde örgütün 

ideolojisini benimseyen öğrencilere sorular verilerek sınava hazır-

lanmışlardır. Görüldüğü gibi örgütün en temel fonksiyonunu eğitim 
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kadroları icra etmektedir. Gerçekten de örgütün ana omurgasını eği-

tim kadroları oluşturur. Örgütü taşıyan ve yöneten güç de budur.  

Bu istihbarat örgütü kendi içindeki organizasyonu itibarı ile ma-

halleden ilçeye, ilçeden ile ve bölgeye olmak üzere hem demografik, 

hem de ilkokuldan lisansüstü eğitime, sağlıktan askeriyeye kadar 

kurumsal örgütlenmeye sahiptir. Tüm bu yapılanmalar neye yöne-

liktir?  

7. Kozmik Savaşa Hazırlık 

Juergensmeyer, Terror in the Mind of God: The Global Rise of Reli-

gious Violence adlı eserinde, dinî terörizmin vahşi ve acımasız olu-

şunu “kozmik savaş” kavramıyla açıklamaktadır. Usame Bin Ladin, 

kürtaj kliniklerini bombalayan Eric Rudolph, Amerikan Vatansever-

ler Hareketi lideri Bo Gritz ve Hristiyan Kimlik Örgütü lideri Kerry 

Noble gerçekleştirdikleri eylemleri ilahi bir savaş imajıyla açıklamış-

lardır. Bu eylemler kutsal metinlerde yer alan dinî geleneklere da-

yandırılmaktadır. Dolayısıyla onlar ve benzer eylemciler kozmik bir 

savaş imajıyla teröre motive olmuşlardır. Bu imajlar kozmiktir çün-

kü hayatın ötesindedirler. Geçmişin efsane savaşlarıyla iyi ve kötü 

arasındaki metafizik bir savaşla ilgilidirler. Dinî şiddeti daha yıkıcı 

kılan, saldırganların kutsal savaşa ilişkin dinî imajlarını dünyevi 

politik savaşların hizmetine sunmalarıdır. Bu nedenle dinî terör 

eylemleri sadece politik bir stratejinin taktikleri olarak hizmet et-

mez. Aynı zamanda daha büyük ruhani başkaldırılara davet olarak 

da hizmet eder. Dolayısıyla şiddet gösterisinin merkezinde de koz-

mik savaş yer almaktadır. Bu anlamıyla cihat dinî radikalizmin 

kozmik savaşıdır. 

Bir genelleme yapmak mümkün olmasa da tecrübe edilen dinî 

terörist hareketlerin çoğunun amacı dinî esaslara göre bir devlet 

kurmaktır. Örneğin Bin Ladin’in temel amacı, Osmanlı Devleti’nden 

sonra kaldırılan halifeliğin yeniden kurulmasıdır. Mısır İslami Cihat 

örgütünün kurucusu ve El-Kaide’nin stratejistlerinden Ayman El-

Zevahiri bu amacı: “El-Kaide’nin hedefi, tüm Müslümanları birleş-
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tirmek ve Halife’nin kurallarını izleyecek bir hükûmet kurmaktır.” 

şeklindeki söylemi ile onaylamıştır. Dolayısıyla dinî söylemle açık-

lanan terörizmin de siyasal bir ajandası vardır ve sâik dini bir söy-

leme oturtulmaya çalışılsa bile siyasaldır. FETÖ’nün amacı da kendi 

karizmatik liderliğinde dünyayı yönetmek ve geleceği vaat edilen 

Mesihî hareketin tahtına oturmaktır.  

Kozmik savaşın haklılaştırılması için öncelikle bu savaşın tarafla-

rının belirlenmesi gerekir. Bu savaş hak ile batılın savaşıdır ve hak 

burada FETÖ ve hizmet hareketidir. Batıl ise FETÖ’ye karşı olan ve 

onun dışında kalan herkes olarak tanımlanabilir. Burada “ötekine” 

ilişkin algı ötekinin şeytanlaştırılması üzerinden yürür. Hizmet tara-

fından onaylanmayan her düşünce, duygu ötekidir, kötüdür ve 

düşmandır. Öteki bireyi, sonsuza dek kaybetmeye mahkûm görür-

ler. Onlara göre bunlar sadece kendilerinin değil aslında yaratıcının 

düşmanlarıdır. Şeytanileştirilmiş “öteki” birçok farklı şekilde tanım-

larlar; inançsızlık, din düşmanlarıyla işbirliği, emperyalizm, millî 

düşmanlar, Batılılaşma bu düşman üretme araçlarından bir kaçıdır. 

Kendisine karşı olanları şeytan cephesi olarak isimlendirir: 

“Hadiste mümin ekine benzetiliyor. Bela ve musibetler karşısında o, fır-

tına önündeki ekin gibi eğilir, yerlere yatar ve fırtına dinince tekrar aya-

ğa kalkar. Bizim bu hususiyetimiz, şeytan cephesini tedirgin eder. Belki 

de bize karşı hassasiyetlerinden midir nedir, geçenlerde onlardan biri, bu 

durumu hissetmiş olacak ki, aynen bu benzetmeyi kullanarak, belli güç-

lerin dikkatini çekiyor ve ‘Onlar fırtına önünde ekin gibi davranıyorlar, 

bu durum sizi aldatmasın’ diyordu (Gülen, 2011j).”   

Bir başka yerde örgüt lideri ilerde yaşanacak savaş karşı hazır 

olunması gerektiğini askerî terminolojiye başvurarak şöyle açıklar: 

“Öyleyse, geleceği kucaklayıp planlayanlar, oturup onu bekleyeceğine, 

kendilerini ona asker olarak yetiştirme gayreti içine girmelidirler. Tâ ki 

geldiğinde hazır olan askerinin başına geçebilsin (Gülen, 1993).”   

Gülen’in kehanetine göre bir gün Hristiyanlık ile İslam mutlaka 

birleşecek ve bir dünya imparatorluğu kurulacaktır. Bu Hristiyanlı-

ğın batıl ve İslam dışı inançlarından arınması ve özüne dönmesiyle 
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olacaktır. Böylece bir imam, lider başkanlığında Hristiyanlık ve İs-

lam birliği kurulacaktır: “İseviyet tasaffi ederek hakikî hüviyetine döne-

cek ve mehdîliği temsil eden Muhammedîliğin şahs-ı mânevîsine iktida 

edip uyacak ve onu imam kabul edecektir (Gülen, 20113).”  

8. Örgütle Mücadeleye Dair Güncel Duruma Bakış ve Sonuç 

Yıllar içerisinde tırmanan ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle zir-

ve noktasına ulaşan FETÖ ile mücadele ulusal güvenliğin ve anaya-

sal düzenin tesisi ve korunması ile terörizmle ve ajanlıkla mücadele 

gibi farklı motivasyon ve altbaşlıklar ile Türkiye’nin millî öncelikleri 

listesinde ilk sıralardaki yerini bulmuştur. Bu çerçevede teknik ve 

finansal takip araçlarıyla, insana istihbaratı ve açık istihbarat da 

kullanılmak suretiyle yıllara sair biçimde mücadele derinleşmiş, 

kritik sivil ve silahlı pozisyonlardaki FETÖ mensuplarına erişmek 

ve bunları deşifre etmek mümkün olmuştur. FETÖ ihanetinin te-

mizlenmesiyle birlikte silahlı kuvvetlerin operasyon sıklık ve çapı 

artarak başarı oranı yükselmiş, Türkiye’nin sınırın hem içinde hem 

dışında terörle mücadelesinde yeni bir safhaya geçilmiştir. Süreç 

içerisinde mücadelenin hukukî zemini itibariyle Akıncı Üssü Dava-

sı, Genelkurmay Çatı Davası, 25 Aralık 2013 Soruşturmasında 

Kumpas Davası, Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi Davası, Askerî 

Casusluk Soruşturmasında Kumpas Davası ve MİT Tırları Davası 

en önemli davalar olarak öne çıkmıştır. 125 bin civarında kamu per-

soneli ihraç edilirken 3 binden fazla üniformalı personelin rütbeleri 

alınmıştır. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2020 Temmuz ayı 

itibariyle TSK içerisinde 20 binden fazla FETÖ ile iltisaklı kişinin 

ihraç edildiğini, binden fazla kişinin ise rütbelerinin alındığını ifade 

etmiştir. Yürütülen 100 bin civarı soruşturma neticesinde açılan 

davalarda 5 bine yakın sanığın mahkumiyeti yönünde karara bağ-

lanırken olurken bunlardan 3 bini ömür boyu hapis cezası almış, 

bunların 1600 kadarı ise ağırlaştırılmış müebbete mahkûm edilmiş-

tir. Cezaevlerinde hâlihazırda 25 bin civarı FETÖ hükümlüsü bulu-

nurken yine bu sayıya yakın miktarda FETÖ zanlısı ise firari du-
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rumdadır. Mayıs 2021 itibarıyla bu çerçevede bazı sayılar da aşağı-

da sunulmuştur:  
 

Tutuklu Hükümlü Firari 
Soruşturma 

(Kişi) 

Soruşturma 

(Dosya) 

Kovuşturma 

(Kişi) 

Kovuşturma 

(Dosya) 

2051 22322 25048 109421 56409 42826 32272 

 

 

Anadolu Ajansı’nın haberine göre 9 Temmuz 2021 tarihinde 

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, 289 fiilî darbe davasının 

288’inin karara bağlandığını, yargılaması devam eden bir dosyanın 

bulunduğunu, bununla birlikte terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği-

ne ilişkin soruşturma ve davaların devam ettiğini, Adalet Bakanlı-

ğı’nca firari örgüt üyelerinin iade süreçlerinin titizlikle sürdürül-

mekte olduğunu açıklamıştır. 15 Temmuz’un 5. Yılı hasebiyle İçişle-

ri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamaya göre de 15 

Temmuz 2016 ile 15 Temmuz 2021 arası toplam 135.916 operasyon 

yapılmış, 312.121 gözaltı ve adli makamların kararıyla 99.123 tutuk-

lama gerçekleştirilmiştir. 

Örgütle mücadelenin en önemli cephelerinden biri de dış politik 

angajmanlar olmuştur. Bu cepheye dair 2018 yılı sonuna kadarki 

süreç şu biçimde cereyan etmiştir: 

FETÖ’nün hikâyesi, adım adım bir kült liderliğin etrafında sıkı 

totaliter bir grup kimliğine ve oradan da istihbarat örgütünün he-

defleri doğrultusunda bir terör örgüte doğru yol almıştır. Aslında 

örneğini Batı ülkelerinde de gördüğümüz biçimde kaçınılmaz ola-

rak şiddeti doğurmuştur. Özellikle bu tür kült yapıların insan kay-

nağı her zaman yabancı istihbarat örgütlerinin de iştahını kabart-

mıştır. Sıkı totaliter grup kimliği içinde devşirilmiş elemanların ka-

Mahrem  
Yapılanma-
lara Yönelik 

Operasyon 
sayısı 
2.530 

Adli  
işlem  
53.416 

Gözaltı  
44.576 

Firari 
8.840 

Tutuklu 
17.738 

Büfe/ 
Ankesör 

Operasyon 
sayısı 
1.342 

Hedef  
Şahıs 
21.382  

Gözaltı 
19.733 

Firari 
1.638 

Tu-
tuklu 
7.538 

Etkin  
pişmanlık 
7.658  
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rizmatik bir kült lidere ölümüne sadakati, yabancı istihbarat ağları 

için bulunmaz fırsat sağlamaktadır.  Bu tür yapılar kamusal alanda 

elde ettikleri gücü sonuna kadar sömürmek ve kullanmak istemek-

tedirler. Bu yüzden de kendilerine engel teşkil eden hükûmet ve 

otorite ile savaşma zorunda kalabilmektedirler. Özellikle tarih, 

kâinatı iyi ve kötünün kozmik bir savaşı olarak okuyan mesihçi kült 

yapıların kamusal otoriteye karşı isyan hareketleri ile doludur. 

FETÖ tam da bu noktada Mesihçi bir kült örgüt olarak kazandığı 

uluslararası istihbarat ağıyla birlikte Türk devletine karşı bir darbe 

düzenlemiş ve milletin kararlı tutumuyla bu darbe püskürtülmüş-

tür. Bu tür yapıların çıkış ve gelişim süreçlerinin iyi analiz edilmesi 

gelecekte her zaman karşımıza çıkma ihtimali olan bu yapılara karşı 

tarihsel hafızamızı güçlendirecektir.  
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Giriş 

İnsanoğlunun ruhundaki şiddet olgusu ilk insandan beri varlığını 

her daim göstermiş olup, şiddetin organize yapılar tarafından sis-

temli şekilde uygulanması ile de terör örgütleri ortaya çıkmıştır. 

Literatürde genel olarak terör ve terörizm olgusu; birtakım hedefle-

re ulaşmak için bazı organize yapılar tarafından, geniş bir korku 

iklimi oluşturarak, şiddet kullanılması olarak değerlendirilmekte-

dir. Anadolu coğrafyası da geçmişten günümüze kadar birçok terör 

yapısının odağında ve hedefinde olmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ortaya çıkan Er-

meni ayaklanmaları ve isyanları bir sonraki aşamada terör eylem-

lerine dönüşmüştür. Bu aşamada büyük devletler, Ermenilerin 

ayaklanma girişimlerine destek vermişlerdir. Bu doğrultuda, Or-

tadoğu ve Kafkasya’da oluşacak yeni durumda etkin olmak iste-

yen büyük devletler, Ermeni örgütlerini silah, finans ve propagan-

da açısından desteklemişlerdir. Ermeni terör eylemleri, özellikle 

Avrupa ile ABD’de örgütlenen gruplar tarafından yönlendirilmiş 

ve Anadolu’nun hemen hemen her şehrinde kendisini göstermiş-

tir. Bu eylemlerde yurt dışı bağlantıları, çok hareketli olan örgüt 
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üyeleri, misyonerler ve yabancı konsoloslar aracılığı ile sağlanmış-

tır. Bu eylemler sonucunda dezenformasyon ile Anadolu’da mey-

dana gelen olaylar Avrupa basınında Ermenilerin mağduriyeti 

şeklinde duyurulmuş ve uluslararası toplumun ilgisi Ermeni so-

rununa çekilmiştir. Aslında, Ermeniler bağımsız bir devlet kura-

bilmek için yeterli nüfusa sahip olmadıkları bir coğrafyada terörü 

bir araç olarak seçmişlerdi (Selvi, 2011). Bu bağlamda, Ermeni te-

rör yapılarının son halkası da ASALA terör örgütü olmuştur. Top-

lumların güvenliğini ve insanların yaşam hakkını hedef alan terör 

örgütleri içinde yer alan ASALA etnik temelli bir terör yapısı ola-

rak nitelendirilmektedir.  

Bu çalışmada ASALA terör örgütünün ortaya çıkışı, eylemleri 

uluslararası konjonktürdeki boşluklardan yararlanmak, kimi dö-

nemlerde örtülü olası desteklerden istifade etmek ve sivil hedefleri 

odağa almak suretiyle Türkiye’ye karşı uygulamış olduğu terör 

eylemleri ve örgütün sona doğru gidişi değerlendirilecektir. Bu 

doğrultuda, ASALA terör örgütüne ilişkin olarak irdelenecek bazı 

sorular bulunmaktadır. ASALA terör örgütünün hangi devletlerden 

destek aldığı ve almış olduğu desteklerin terör eylemlerinin sonu-

cuna nasıl tesir ettiği soruları da bu çalışmada irdelenecektir. Erme-

ni terör örgütüne verilen uluslararası destek ile sonuç alıcı eylemleri 

gerçekleştirme arasındaki bağlantı bu çalışmada farklı boyutlardan 

incelenecektir. Bu yolla, literatüre farklı bir açıdan katkı sağlamak 

amaçlanmıştır.   

Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde terör ve 

terörizm olgusu kavramsal düzeyde incelenerek; bu olgunun ta-

rihsel süreçteki gelişimi ve günümüzdeki yansımaları ele alınacak-

tır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise terörizmin kavramsal çerçe-

vesi temelinde ASALA terör örgütü incelenecektir. Bu kapsamda, 

Ermeni terör örgütü olarak nitelendirilen ASALA’nın kuruluşu ve 

yapısı değerlendirilerek, tarihsel kronolojiye göre ASALA’nın 

yapmış olduğu eylemlere yer verilecektir. ASALA terör örgütünün 

stratejisi ve ideolojik temelleri analiz edilecektir. ASALA ile PKK 
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arasındaki ilişki ortaya konularak, bu iki terör örgütünün günü-

müzdeki iş birliği noktaları üzerinde durulacaktır. 

1. Terörizmin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi  

1.1. Terör ve Terörizmin Tanımı  

Terör yüzyıllardır varlığını koruyan bir olgu olmakla birlikte, geli-

şen zaman ve şartlara kendini konumlandıran, insanoğlunun üze-

rinde korku ve ölüm ile baskı oluşturmayı amaçlayan bir yöntem-

dir. Tüm insanlığın ortak sorunu olan terör konusunda, bugüne 

kadar uluslararası toplumun üzerinde hem fikir olduğu bir tanım 

yapılamamıştır. Terör (terror-terrorism) kelimesi Latinceden gel-

mekte olup; dilimizde yıldırma, cana kıyma, mülkü yakıp yıkma, 

korkutma ve tehdit olarak tanımlanmaktadır. 1936-1981 yılları ara-

sında terör kelimesinin 109 farklı tanımının yapılmış olması ulusla-

rarası toplumun terör anlayışındaki farklılığın en bariz göstergesidir 

(Schmid ve Jongman, 2005). Bu durumda uluslararası toplumun 

terör olgusunu kabul ettiği ancak ortak bir yaklaşım içinde olmadığı 

görülmektedir. Terörün tanımı konusunda bilimsel anlamdaki kav-

ramsal ve kuramsal açılımlar incelendiğinde bu konudaki değer-

lendirmelerin kimi zaman farklılaştığı kimi zaman ise hem fikir 

olunduğu sonucuna varılmaktadır (Karacasulu ve Ovalı, 2004). 

Terörizmin tanımlanmasında öne çıkan bir takım sorunlu alanlar 

bulunmaktadır. Söz konusu sorunlu alanlar hem uluslararası politi-

ka ve hukuk zeminlerinde ortak bir anlayış oluşmamasından hem 

de kamuoyu üzerinde etki oluşturma araçlarından, sivil toplum 

kurumlarının önceliklerinden ve kişisel algı, imajlar ve yorum fark-

lılıklarından kaynaklanmaktadır (Karacasu ve Ovalı, 2004). Türki-

ye’de yıllarca terörü tanımlayan kavram olarak “anarşi” kelimesi 

kullanılmakla birlikte, son yıllarda bu kavramın yerine “terör” ifa-

desi kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda, halk nezdinde terö-

ristlere verilen isim uzun yıllar “anarşist” olmuştur. Sosyal bilimler 

sözlüğünde terör ve terörizm; önceden belirlenmiş hedeflere ulaşa-

bilmek için şiddet kullanan, şiddete başvuran bir grubun veya bir 
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politik yapının kullandığı metot olarak tanımlanırken (Wardlaw, 

1989); bu şiddetin ve şiddet kullanımıyla ortaya çıkan terörist saldı-

rıların, böyle bir yapının hedeflerini elde etmesine engel olan, mü-

dahale eden kişilere, kurumlara veya otorite temsilcilerine yöneltil-

diği belirtilmektedir (Laquer, 1989). Uluslararası ilişkiler sözlüğün-

de ise terör; siyasî hedeflere ulaşabilmek için sistematik bir şekilde 

şiddet kullanımı ve şiddet tehdidi olarak ifade edilmektedir (Evans, 

Newnhan s.598). Bir başka tanıma göre terör; politik amaçlar için 

toplumlar üzerinde korku uyandırmak amacıyla, belli bir sonuca 

ulaşmak için kullanılan yöntem olup, bir şiddet hareketi ve şiddet 

tehdididir (Hoffman, 1998; Deutch, 1997; Sönmez, 2017). 

Monaghan’a göre terör; şiddet kullanımı veya şiddet kullanım 

tehdidi, politik bir motivasyonun varlığı, hedef kategorisini temsil 

eden hedeflerin seçilmesi, davranış değişikliği sağlama hedefi, sık 

karşılaşılmayan aşırı metotlar ve iletişim faaliyetlerinin tamamıdır 

(Monaghan, 2000).   Wardlaw ise terörün kapsamlı  bir tanımını 

yapmış ve terörizmi bireyler veya gruplar tarafından, yerleşik bir 

otorite adına ya da bu otoriteye karşı, eylemin esas mağdurların-

dan çok daha geniş bir hedef kitle üzerinde azami seviyede endişe 

ve korku yaratmak suretiyle, politik taleplerini kabul ettirmeye 

yönelik şiddet kullanımı ya da şiddet kullanma tehdidi olarak ta-

nımlamıştır (Wardlaw, 1989) Türkiye Cumhuriyeti terör şiddeti ve 

tehdidi ile yıllarca karşı karşıya gelmiş bir devlet olarak terörü 

kanunlarında tanımlamaktadır.  

Bu bağlamda; 12.4.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele 

Kanunu’nun 2003’teki yeniden düzenlenmiş 1. maddesine göre, 

“Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sin-

dirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasa’da belirtilen 

Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukukî, sosyal, laik, ekonomik 

düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün-

lüğünü bozmak, Türk Devleti’nin ve Cumhuriyetin varlığını tehli-

keye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak 

veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç 
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ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak 

amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek 

her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.” (Terörle Mücadele Kanunu, 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3713.pdf).    

Terör ile ilgili literatür incelendiğinde, terör konusunda kavram-

sal düzeyde çalışmalara 1960’lı yıllardan itibaren başlandığı ve 

1970’li yıllarda daha kapsamlı çalışmaların ortaya çıktığı görülmek-

tedir Gelişen süreçle beraber çalışmaların sayısında önemli artışların 

olduğu gözlemlenirken, terörün genellikle siyasî amaçlı yapıldığına 

dair görüşler ortaya konulmaktadır. Bu kapsamda, yurt içinde veya 

uluslararası ortamda yapılan terör eylemlerinde çoğunlukla siyasî 

amaç güdülmektedir (Karacasu ve Ovalı, 2004). Terörün diğer 

amaçları da şu şekilde sıralanabilir: 

1. Toplumun moral değerlerini, mevcut sosyal yaşam düzenini 

yıkmak ve karmaşaya neden olmak.  

2. Hükûmetin devrilmesi amacıyla, karşı saldırılar yapmak. Bu 

yolla güvenlik ve hukuk icra eden devlet yetkililerine yönelik 

saldırılarda bulunmak.  

3. Suçluların serbest bırakılması, mesajların duyurulması gibi 

ödünlerin verilmesine yönelik taleplerde bulunmak. 

4. Kurbanlarının suçlu olduğunu ilan ederek onları cezalandır-

mak amacıyla terör eylemlerinde bulunmak. 

5. Karşı tarafın talep edilen şartları kabul etmesini sağlamak 

(Jenkins, 1986). 

Terör örgütleri, terör saldırıları ile toplumsal olarak karamsarlık 

havası oluşturarak ve kitleler üzerinde korku yaratarak propagan-

dalarını yapmaktadırlar. Teröristler, hedeflerine ulaşmak için büyük 

yığınlar üzerinde etki oluşturmayı amaçlarlar. Bu doğrultuda, terör 

unsurlarının amaçları dikkat çekmek ve kendilerini bir etki unsuru 

olarak tanıtarak reklam yapmaktır. Teröristler kitle kazanma hedef-

leri doğrultusunda, uyguladıkları eylemlerin seyredilmesi ve din-

lenmesini isterler (Jenkins 1999; Hoffman, 1998; Hoffer 2010). 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3713.pdf
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Devletler ve hükûmetler de terör eylemlerinde bulunabilirler 

(Laquer 1998; Karacasulu ve Ovalı, 2004). Bu eylemler dolaylı olarak 

destek alınan ülke dışındaki bir veya birden fazla ülkeyi etkilediği 

takdirde, terör eylemlerinin uluslararası bir nitelik taşıması söz ko-

nusu olur. Dolaylı ya da doğrudan devlet desteği alsa da uluslara-

rası terör eylemleri daha çok hükûmet dışı yapılar tarafından dü-

zenlenmektedir. Uluslararası terör eylemleri uçak veya insan ka-

çırmak, uçak bombalamak, diplomatlara ve yabancılara zarar ver-

mek gibi daha büyük sonuçlar doğuracak olayları içine almaktadır 

(Jenkins, 1999). Bu terör eylemlerinin birçoğu fiilî olarak çeşitli terör 

grupları tarafından gerçekleştirilir. 

Uluslararası toplumda terörizm konusunda bir hassasiyet ol-

makla birlikte, terörizme yönelik engelleyici, cezalandırıcı ve caydı-

rıcı tedbirlerin alınması konusunda uluslararası hukuk mevzuatla-

rında ortak iradenin eksikliği görülmektedir. Bu durumu gidermek 

için devletler iki taraflı ve çok taraflı bazı anlaşmalar yapmaktadır-

lar. Bu bağlamda, son dönemlerde Batılı devletler ve müttefikler 

terör konusunda ortak irade ve hassasiyet oluşturma konusunda 

adımlar atmaktadırlar. Ancak atılan adımlardan yeteri kadar sonuç 

alınamadığı ve fikirsel anlamda anlaşmazlıkların ortaya çıktığı de-

ğerlendirilmektedir. Terör konusunda yapılan anlaşmalardan en 

önemlisi suçlunun iadesi hakkında hazırlanan Avrupa mevzuatıdır. 

Bu anlaşmalarda, partilerin kabul ettiği radikal politikalar ile şiddet 

unsuru taşımayan politikaların ayırt edilmesi amaçlanmıştır. Ancak 

gelişen süreç içerisinde bu hassas denge kaybolmuş ve siyasî çıkar-

ların öne çıkması ile şiddet eylemleri konusunda gereken tepki ve-

rilmemiş ve mesafe konulmamıştır. Terörizmin tanımlanmasına 

ilişkin ilk uluslararası yasal düzenleme olarak 1937 tarihli “Terö-

rizmin Önlenmesi ve Caydırıcılık Mevzuatı” kabul edilmektedir. 

Türkiye de mevzuatın oluşturulmasında yer almış, ancak bu mev-

zuat hiçbir zaman yürürlüğe konulmamıştır (UN Chronicle, 1996; 

Karacasu ve Ovalı, 2004).  
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Uluslararası terörizm karşıtı hukuk kurallarının oluşturulması ve 

terör faaliyetlerinin engellenmesine karşı ortak bir iradenin oluştu-

rulmasına ilişkin olarak Birleşmiş Milletler (BM) örgütünün öne 

çıktığı görülmektedir. NATO, AGİT ve Avrupa Birliği gibi diğer 

uluslararası örgütler ise Soğuk Savaş sonrası terörizm konusunu 

önemli gündem maddesi olarak belirlemişlerdir. Ancak bu örgüt-

lerde terörizmin tanımı ve şiddet eylemleri hususunda anlaşmazlık-

lar yaşanmıştır. BM Genel Kurul toplantılarında bu anlaşmazlıklara 

ilişkin tartışmalar gözlemlenmiştir. BM tarafından terörizm ile ilgili 

9 tane mevzuat hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. Bu mevzu-

atlar şunlardır: 1963 Uçaktaki saldırılar ile ilgili mevzuat; 1970 Uçak 

kaçırma ile ilgili mevzuat; 1971 Sivil Havacılık güvenliğine karşı 

yasal olmayan eylemlerle ile ilgili mevzuat; 1973 Diplomatlar gibi 

uluslararası korunan kişilere karşı işlenen suçların önlenmesi ile 

ilgili mevzuat; 1979 Rehineler ile ilgili mevzuat; 1988 Sivil havacılığa 

hizmet eden hava limanlarının güvenliğine karşı yasal olmayan 

eylemler ile ilgili mevzuat; 1991 Plastik patlayıcıların daha kolay 

denetlenebilmesi için kimyasal işaretlenmesi ile ilgili mevzuat; 1997 

Terörist bombalamaların bastırılması ile ilgili mevzuat (Chronicle, 

1996; Karacasu ve Ovalı 2004).  

Çıkarılan mevzuatların birçoğu terör örgütlerinin, şiddet içeren 

eylemlerde bulunmaları, mevcut siyasal ve uluslararası otoriteyi 

yıkmak için öldürücü eylemler düzenlemeleri sonucunda ortaya 

çıkmıştır. Bu mevzuatla engellenmeye çalışılan terör eylemleri, ço-

ğunlukla ASALA terör örgütünün başvurduğu şiddet eylemleridir. 

1.2. Terörün Tarihçesi 

Walter Laquer’e göre terör çok eski dönemlerde terörist grup olarak 

nitelendirilebilecek oluşumlar tarafından kullanılmakla birlikte, 

tarihin ilk terörist yapılarından biri M.Ö. 73-66 yıllarında yaşayan 

“Sicarii”lerdir (Laquer, 1988; Yayla 1990). Organize terörizm; tarihte 

ilk olarak Orta Doğu’da gerçekleşmiştir. Bu terör hareketi, I. yüzyıl-

da Filistin’de Yahudi Zealots tarafından Romalılara karşı başlatıl-
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mıştır. Bu örgütün eylemlerinin tahmin edilemediği, hedeflerinin 

genellikle sembolik olduğu, resmî ve dinî günlerin eylemler için 

seçilen zamanlar olduğu görülmektedir. Bu nedenle, Zealost’un 

eylemleri ve propagandasının yayılması da mümkün olmuştur. 

Roma’nın bu grubu ortadan kaldırmasıyla, yarım yüzyıl bir barış 

ortamı sağlanmıştır (Selvi, 2011). 11. yüzyılda Hasan Sabbah’a bağlı 

Haşhaşiler’in de dinî temelli bir oluşum olduğu görülmektedir. 

Haşhaşiler, şiddet eylemlerini günümüz terörizmine yakın bir tarz-

da uygulamışlardır. Haşhaşiler’in, güçlü düşmanlarıyla başa baş 

savaşamayacaklarını anlayarak, 1090-1272 yılları arasında küçük bir 

güçle planlı ve uzun dönemli olarak gerçekleştirdikleri terör eylem-

leri, çok etkili bir siyasî silah olarak nitelendirilmektedir. Terörizmin 

ilk örnekleri dinsel temelli olup, dönemin terör örgütleri arasında 

Hindu Thug tarikatı da bulunmaktadır. Dinsel niteliği sebebiyle bu 

teröristlerin “kutsal savaşçılar” olduğuna inanılmaktaydı (Ayhan, 

2015). 

Modern anlamdaki terör kavramının dünya literatürüne girme-

sini sağlayan Fransız İhtilali sonrasındaki gelişmelerdir. Terör kav-

ramı, Latince “terrere” sözcüğünden Fransızcaya terrosime olarak 

geçmiş olup, 1793 ve 1794 yıllarında devrimci hükûmetlerin terör 

egemenliği dönemi ile ilişkilendirilmiştir. Fransız İhtilali’nin önemli 

simalarından biri olan Maximilien Robespierre 1794’te “Halk 

hükûmetinin dayanağı, barışta erdem ise eğer, devrim içinde de 

hem erdem hem de terördür: Gerçekten de erdemin olmadığı yerde 

terör kıyıcıdır, terörün olmadığı yerde de erdem güçsüzdür. Terör, 

tetikte duran, sert, yumuşama bilmez bir adaletten başka bir şey 

değildir” ifadelerini kullanmıştır. Bu tarihten sonra terör siyasetini 

uygulamaya koyan “Kamu Asayiş Komitesi” ajanları da terörist 

olarak ifade edilmiştir (Walker, 2001).  Fransız İhtilali terörizm kav-

ramının dünyaya tanıtılmasında çok etkili olmuştur. Robespierre 

liderliğindeki Jakobenler’in yaklaşık üç yıllık hâkimiyetleri boyunca 

binlerce kişiyi, muhaliflerini, diğer siyasî görüşlere sahip meclis 

üyelerini, birçok sivili ve hatta kendi üyelerini dahi katletmesi sebe-
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biyle, terör kavramının ilk olarak ortaya çıkması ve kullanılması, 

doğrudan bir devlet terörüyle alakalı olmuştur. Terör terimi, ihti-

lalle yönetimi ele geçiren bir grubun önce rakiplerini, sonrasında 

kendi içlerindeki muhaliflerini ve halktan birçok insanı devlet 

imkânlarını kullanarak katletmelerini ifade etmek için kullanılmış-

tır. Ancak zamanla bu terim, devlet terörü dışında, belli sayıdaki 

insan grubunun “siyasî hedeflere ulaşmak için korku ve dehşetin 

planlı olarak yaygınlaştırılması” gibi geniş bir anlam da kazanmış-

tır (Alkan, 2006).  

 Modern terörizmin kurumsal kökleri Napolyon döneminde or-

taya çıkan gizli Karbonari örgütüne dayanmaktadır. Kömür yakı-

cılar anlamına gelen, Mason teşkilatlarından etkilenerek 19. yüzyı-

lın başında İtalya’da kurulan ve İtalyan Birliği’ni (Risorgimento) 

sağlamayı hedefleyen bu örgütün, daha sonraki dönemde birçok 

oluşuma örnek teşkil ettiği görülmektedir. 1850’lerden sonrasına 

gelindiğinde ise terörizmin belirli bir amaca ulaşmak için sistemli 

bir şekilde kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Terörün, Rus 

ihtilalci grupların yanı sıra İrlandalı, Makedon, Sırp ve Ermeni gibi 

radikal milliyetçi gruplar tarafından özerklik ve bağımsızlık ama-

cıyla kullanılması söz konusu olmuştur. Bu süreçte terörü bir ideo-

loji olarak kullanmak için yeni teoriler ortaya atılmıştır. Bu bağ-

lamda, Fransız İhtilali’nin bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni şe-

killenmiş milliyetçilik ve vatandaşlık fikirleri modern bir terör 

anlayışının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Marksizm gibi yeni 

politik ideolojilerin ortaya çıkmasıyla, mevcut düzende üretken bir 

karışıklık anlayışı meydana gelmiştir. Bu dönüşüm sürecinde hayli 

ilgi gören “fiilî propaganda” teorisine göre; şiddet, toplumun algı-

lamasını etkilemede tek güvenilir hareket tarzı olarak değerlendi-

rilerek, terörün insanların dikkatini çekip, sonra da onları peşin-

den sürüklemesiyle etkisini sürdürdüğü ifade edilmektedir.  Bu 

dönüşüm sürecinde fiilî propaganda anlayışını uygulamaya koyan 

Rusya’da terörizm, bazen nihilizm, bazen de anarşizm ile birlikte 

anılmıştır. Bu bağlamda, hükûmetleri ve sosyal kurumları yıkmak 
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için kişisel ve kolektif şiddeti kullanmanın en hararetli savunucu-

ları Ermeni komitelerine ilham vermiş olan 19. yüzyılın ikinci yarı-

sındaki bu Rus anarşistleridir (Selvi, 2011). 

20. yüzyıla gelindiğinde, özellikle Soğuk Savaş döneminde terör 

eylemleri yaşanmıştır. 1970’lerden itibaren terör eylemlerinde önce-

ki yıllara nazaran büyük bir artışın olduğu gözlemlenmiştir. Bu dö-

nemde terör eylemlerinin niteliği, yöntemi ve stratejisinde değişim-

ler meydana gelmiştir. 1970’lerde terörizm siyasî amaçlı iken, 

1980’lerde etnik, dinî ve ekonomik temelli bir nitelik kazanmıştır. 

1990’larda dinî amaçlı terör eylemleri ağırlık kazanırken, son yıllar-

da ise etnik-bölücü eğilimli terör eylemleri artmıştır. Etnik terör 

eylemlerinde ideolojik güdüler daha baskın gözükmekle birlikte, 

özellikle aşırı sol ideolojik eğilimler öne çıkmıştır. Ayrıca bu terörist 

eylemlerde halk desteği ön planda tutularak, halktan lojistik destek 

alınması söz konusu olmuştur (Karacasu ve Ovalı, 2004).   

2. ASALA  

2.1. ASALA Terör Örgütünün Ortaya Çıkışı ve Yapısı   

ASALA terör örgütünün tarihçesi incelendiğinde, 1887 yılında İs-

viçre’de kurulan “Hınçak”, 1890 yılında Tiflis’te kurulan “Taşnak-

sutyun” ve pek çok isyan ile ASALA ve ARA terör örgütlerinin ku-

rulmasına zemin hazırlandığı görülmektedir (Tunçer, 2018). Bu bağ-

lamda, ASALA terör örgütü 1975 yılının 20 Ocak tarihinde Iraklı bir 

Ermeni olan Tokaşyan Harutyun tarafından Lübnan’ın Bekaa Vadi-

si’nde kurulmuş ve Türkçe’de “Ermenistan’ın Özgürlüğü için Gizli 

Ermeni Ordusu” (Armenian Secret Army For The Liberation of Ar-

menia) anlamına gelmektedir. Bu terörist sonrasında Agop Agop-

yan adını kullanırken, kurmuş olduğu terör örgütü 1975 ile 1984 

yılları arasında terör faaliyetlerinde varlık göstermiştir (Gunn, 2015; 

Abdurahmanlı, 2019; Tunçer, 2018).  

ASALA terör örgütü, 1915 yılı Türkiye’sinde Ermenilere yapıldı-

ğı iddia edilen sözde Ermeni Soykırımı’nı kabul ettirmek ve Türki-

ye’nin doğusu ile Sovyet Ermenistan’ı kapsayan bağımsız bir Erme-
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nistan kurulmasını sağlamak amacıyla birçok terör eyleminde bu-

lunmuştur. ASALA terör örgütü 20 Ocak 1975’te Beyrut’ta adını ilk 

kez duyurmuş ve 8 yıl içinde toplam 21 ülkede 110 terör eylemi 

yaparak, 30’dan fazla Türk diplomat ve yakınlarının canlarına kas-

tetmiştir. ASALA 1980-1990 yılları arasında ABD’nin sonra da Batılı 

devletlerin terör örgütleri listesinde yer almış, eylemlerinde birçok 

ülkede 299 kişinin yaralanmasına ve yüzlerce işyeri, büro ve kamu-

sal alanın tahrip olmasına neden olmuştur (Tunçer, 2018). 

ASALA terör örgütünün ortaya çıkış amacı, Türkiye’yi ulusal ve 

uluslararası alanda baskı altına almak ve Türk devletinin hareket 

alanını kısıtlamaktı.  ASALA terör örgütünün ilk zamanlarda çok 

sayıda ülkeden destek aldığı görülmektedir. Sovyetler Birliği, ABD, 

Suriye, Lübnan, Fransa, İran bu ülkelerin başında gelmektedir (Çe-

vikbaş, 2020).  ASALA terör örgütünün 1975-1995 yılları arasında 

yaptığı eylemlerde lojistik ve askeri militan desteğini Suriye devleti 

ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) isimli FHKC örgütünden 

aldığı resmî belgelerle bilinmektedir (Çam, 2014). Bunun yanı sıra, 

KGB’nin 5. Şube Başkanı Filipp Bobkov, konuyla ilgili olarak yazdı-

ğı hatıralarında da uluslararası terör örgütü olan ASALA’nın Erme-

nistan’daki faaliyetlerinin Ermenistan KGB Başkanı Yüzbaşyan tara-

fından gizlenmeye çalışıldığını ve Moskova’da gerçekleşen terör 

eylemlerini de ASALA’nın planladığını beyan etmiştir. (Cabbarlı, 

2013).  Ancak ASALA terör örgütünün başka ülkelerin insanlarına 

da zarar vermeye başlamasıyla birlikte, birçok ülke ASALA terör 

örgütünden desteğini çekmiştir (Çevikbaş, 2020).  

ASALA terör örgütü; Beyrut’un Burç Hamud Mahallesi, Manus 

mevkii, Amanus Sokak’taki bej renkli 4 katlı binanın en üst katını 

genel merkez olarak kullanmaktaydı. Resmî yayın organı ise aylık 

olarak yayınlanan “Azada Kurum” gazetesiydi. Örgüt, militanlarını 

Bekaa Vadisi’ndeki bir kampta barındırarak, militanların silahlı 

eğitimlerini yazın yaptırtmaktaydı.  

ASALA istihbarat örgütlerince, gizliliğini en iyi koruyabilen ör-

gütlerden birisi olarak anılmaktadır. Bu nedenle, örgüt ile ilgili elde 
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edilebilen bilgiler sınırlı olmasına rağmen, yine de bu örgütün ça-

lışma yöntemlerine ışık tutacak niteliktedir. ASALA, merkez komi-

tesine bağlı “komuta grupları” biçiminde örgütlenmişti. Merkez 

Komitesine bağlı olarak; Siyasî Komite, Mali Komite, Propaganda 

ve Yayın Komitesi, İstihbarat Komitesi ve Askerî Komite gibi alt 

kuruluş ve organları bulunmaktaydı. Askerî komite, eylem timleri-

nin de bağlı olduğu bir organ niteliğindeydi. Komuta gruplarına 

bölünmüş ve doğrudan merkez komitesine bağlı hücreler biçiminde 

örgütlenmiş askerî komitelerde hücreler genellikle iki ya da dört 

kişiden oluşmakta, eylem yapmak üzere bir ülkeye sızdırılan hücre 

elemanları, ancak gerektiğinde ve merkez komitesinin bilgi ve isteği 

doğrultusunda o ülkedeki siyasî merkezle ilişki kurabilirlerdi. Gay-

rinizami harp metotlarını kullanan paramiliter örgütlerin benimse-

diği bu yapılanma şekli, diğer Ermeni terör örgütleri ve hatta 

ASALA’dan sonra onun yerine ikame edilen PKK tarafından da ana 

hatlarıyla uygulanmıştır. Siyasî ve askerî merkezleri birbirinden 

bağımsız olan bu yapılanma şekli, karşılıklı koordinasyonu sağla-

mak ve örgütü belli bir düzene sokmak için mutlak otoriteye sahip, 

güçlü bir merkez komitesine sahip olunması düşüncesine dayan-

maktaydı. Bu kapsamda, Lübnan Merkez Komitesi, örgütün üst 

yönetimini üstlenmişti (Çam, 2014). 

ASALA Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Beyrut’ta ikamet eden 

ve Suriye Ermenilerinden olan Ohannes Manukyan idi. Türkçe ve 

orta düzeyde Fransızca konuşan Manukyan’ın yardımcılığını ve 

örgüt sekreterliğini ise Ermenice, Arapça, İngilizce ve Türkçe bilen 

oğlu Nerses Manukyan yürütüyordu. Örgütün parasal işlerini Bey-

rutlu Ermeni Setrak Bogosyan idare ederken, Merkez Yönetim Ku-

rulu başkanlığını Beyrutlu Aram Madeyan yapıyordu. 

2.2. ASALA’nın Terör Eylemleri  

ASALA terör örgütüne Fransa, ABD ve Lübnan’da yaşayan o ülke 

vatandaşı zengin Ermeniler tarafından lojistik destek verilmekteydi. 

ASALA terör örgütünün hedefi Avusturya’da Amerika’da ve Av-
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rupa’da resmî görevde olan Türk diplomatlarıydı. ASALA terör 

örgütünün yaptığı eylemlerin tarihleri, yerleri ve şehit edilen Türk 

vatandaşlarının isimleri aşağıda yer almaktadır. 

 27 Ocak 1973 - Los Angeles (ABD) Mehmet Baydar, Bahadır 

Demir. 

 20 Şubat 1975’de Beyrut’taki THY bürosu bombalanmıştır. 

 22 Ekim 1975 tarihinde, Viyana Büyükelçisi Daniş Tunalıgil. 

 24 Ekim 1975 - Paris (Fransa) İsmail Erez - Talip Yener. 

 16 Şubat 1976 - Beyrut (Lübnan) Oktar Cirit.  

 9 Haziran 1977 - Roma (İtalya) Taha Carım.  

 2 Haziran 1978 - Madrid (İspanya) Necla Kuneralp, Beşir Balcı-

oğlu. 

 12 Ekim 1979 - Lahey (Hollanda) Ahmet Benler (Büyükelçi Öz-

demir Benler’in oğlu). 

 22 Aralık 1979 - Paris (Fransa) Yılmaz Çolpan. 

 6 Şubat 1980-İsviçre Büyükelçisi Doğan Türkmen, Bern’de uğ-

radığı saldırıdan yara almadan kurtulmuştur. 

 17 Nisan 1980 - Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Vecdi Türel’in 

makam aracına açılan ateşten Türel ve koruma görevlisi Tahsin 

Güvenç saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştur. 

 26 Eylül’de Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği Basın Danışmanı 

Selçuk Bakkalbaşı, uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştır. 

 31 Temmuz 1980-Atina (Yunanistan) Galip Özmen, Neslihan 

Özmen. Galip Özmen’in eşi Sevil Özmen ve oğulları Kaan 

Özmen olaydan yaralı olarak kurtulmuştur.  

 17 Aralık 1980 - Sidney (Avustralya) Şarık Arıyak, Engin Sever.  

 4 Mart 1981 - Paris (Fransa) Reşat Moralı, Tecelli Arı. 

 9 Haziran 1981 - Cenevre (İsviçre) M. Savaş Yergüz.  

 24 Eylül 1981 - Paris (Fransa) Cemal Özen. Başkonsolos Kaya 

İnal yaralanmıştır. 

 2 Nisan 1981 - Türkiye’nin Kopenhag Çalışma Ataşesi Cavit 

Demir, oturduğu apartmanın asansöründe uğradığı silahlı sal-

dırıdan yaralı olarak kurtulmuştur. 
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 25 Ekim 1981 - Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği İkinci Kâtibi 

Gökberk Ergenekon, hafif yaralarla kurtulmuştur. 

 28 Ocak 1982 - Los Angeles (ABD) Kemal Arıkan. 

 5 Mayıs 1982 - Boston (ABD) Orhan Gündüz. 

 7 Haziran - Lizbon (Portekiz) Erkut Akbay - Nadide Akbay.  

 27 Ağustos 1982 - Ottawa (Kanada) Atilla Altıkat.  

 9 Eylül 1982 - Burgaz (Bulgaristan) Bora Süelkan. 

 8 Nisan 1982-Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği Ticaret Müşa-

viri Kani Güngör. 

 21 Temmuz 1982 - Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosu Ke-

mal Demirer. Demirer, olaydan yara almadan kurtulmuştur.  

 7 Ağustos 1982 - ASALA’ya bağlı 2 teröristin Ankara Esenbo-

ğa Havalimanı’nda düzenlediği silahlı baskında 8 kişi hayatı-

nı kaybetmiş, 72 kişi yaralanmıştır. Bu, Ermeni terörizminin 

Türkiye’deki ilk eylemi olmuştur. 

 9 Mart 1983 - Belgrad (Yugoslavya) Galip Balkar. Olayda, bir 

Yugoslav öğrenci de hayatını kaybetmiştir.  

 14 Temmuz 1983 - Brüksel (Belçika) Dursun Aksoy. 

 27 Temmuz 1983 - Lizbon (Portekiz) Cahide Mıhçıoğlu.  

 16 Haziran1983 - İstanbul Kapalıçarşı’da halkın üzerine ateş 

açılmıştır. Olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralan-

mıştır. 

 15 Temmuz 1983 - THY’nin Paris Orly havalimanındaki bürosu 

önünde bomba patlatılmıştır. Olayda, 2’si Türk, 4’ü Fransız, 1’i 

Amerikalı, 1’i de İsveçli olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetmiş, 

28’i Türk, 63 kişi de yaralanmıştır. 

 28 Nisan 1984 - Tahran (İran) Işık Yönder. 

 20 Haziran 1984 - Viyana (Avusturya) Erdoğan Özen. 

 19 Kasım 1984 - Viyana (Avusturya) Evner Ergun. 

 27 Mart 1984 - Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği Ticaret Müşa-

vir Yardımcısı Işıl Ünel’in otomobiline bomba yerleştirmeye ça-

lışan bir terörist, bombanın elinde patlaması sonucu ölmüştür. 
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 28 Mart 1984- Tahran’da Büyükelçilik Başkatibi Hasan Servet 

Öktem ve Büyükelçilik Ataşe Yardımcısı İsmail Pamukçu ev-

lerinin önünde uğradıkları silahlı saldırıda yaralanmıştır 

(Gunn, 2013). 

ASALA terör örgütünün en çok terör eylemi yaptığı yıllar 1980-

1981 yılları olarak bilinmektedir. Örgüt 1980 yılında 51 eylem, 1981 

yılında ise 53 terör eylemi gerçekleştirmiştir. CIA’nın resmî belgele-

rinde 1975-1983 yılları arasında toplam 203 eylem yapıldığı belirtil-

mektedir. IRA’dan sonra en çok eylem yapan terör örgütü 

ASALA’dır. Hemen hemen Dünya’nın her bölgesinde eylem yap-

mıştır. ASALA’nın terör eylemlerinin ülkelere göre dağılımı şu şe-

kildedir; Fransa (37), İsviçre (25), İtalya (20), Lübnan (17), ABD (15), 

Türkiye (13), İspanya (11) İran (7), Belçika (6), İngiltere (5), Dani-

marka (4), Kanada (4), Batı Almanya (4), Yunanistan (4), Hollanda 

ve Portekiz (2), Avusturya, Avustralya, SSCB, Bulgaristan, Yugos-

lavya ve Irak (1) (Gunn, 2013).  

15 Temmuz 1983 tarihinde ASALA terör örgütü eylemlerinin 

yönünü değiştirerek, Fransa’nın Orly havaalanındaki Türkiye ha-

vayollarına ait kısmı bombalamıştır. 2 Türk vatandaşı, 4 Fransız 

vatandaşı, 1 Amerikan vatandaşı ve 1 İsveç vatandaşı olmak üzere 8 

kişi saldırıda hayatını kaybetmiştir. 28’i Türk vatandaşı olmak üzere 

55 kişi de yaralanmıştır. Fransa mahkemesi herkesi şaşırtacak bir 

karara imza atarak, yakalanan teröristlere sadece 30 ay hapis cezası 

vermiştir. Bu karar ile Fransa’nın ASALA terör örgütüne desteği açık-

lık kazanmıştır. Yakalanan sanıklardan birinin avukatının beyanla-

rında, havaalanına kadar o kadar mühimmatla gelinmesinde Fransa 

devletinin desteğinin olduğu açıkça yer almıştır. Fransa’nın eski İçiş-

leri Bakanı François Goguel’in mahkemede konuşma isteği de Fransa 

bakanlığı tarafından reddedilmiştir (Abdurahmanlı, 2019).  

Orly terör saldırısı ASALA’nın sonunu da getirmiştir. Çünkü 

ASALA; Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarında, artık Avrupa 

vatandaşlarının ve Amerikan vatandaşlarının da hayatlarına son 

vermeye başlamıştı. Bu saldırı ASALA’yı destekleyen devletlerin 
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ona mesafe koymasına neden olmuş ve en büyük destekçisi olan 

Fransa da artık desteğini azaltmıştır. Yunanistan istihbarat teşkilat-

ları ise örgüt militanlarının eğitimi için yardım etmeye ve lojistik 

destek sağlamaya devam etmiştir (Abdurahmanlı, 2019). 

1983 yılının Nisan ayında Agop Agopyan Fransa’da görülmüş, 

ancak Fransız polisi ve İnterpol’ü yakalama emri vermeyerek, yal-

nızca uzaktan izleme kararı çıkarmıştır. Agop Agopyan Fransa’da 

yaşadığı dönemde fiziksel olarak görünümünü değiştirerek, daha 

farklı bir görünüme sahip olmuştur. Agop Agopyan dağlarda yaşa-

yarak eylem planlayan bir terörist görüntüsünden, bir iş adamı gö-

rüntüsüne evrilmiştir. ASALA terör örgütünün sona erdiği tarih 

incelendiğinde ise resmî olmayan belgelerde 1985 yılında ortadan 

kalktığı ifade edilirken, resmî belgelerde ise 1995 yılında ortadan 

kalktığı bilgisi yer almaktadır. Çünkü ASALA terör örgütü 1995 

yılına kadar birçok terör eyleminde bulunmaya devam etmiştir 

(Abdurahmanlı, 2019). Bu bağlamda, ASALA terör örgütünün et-

kinliğinin azalmasında birçok faktör bulunmaktadır. Ancak, öne 

çıkan en önemli faktör, uluslararası sistem içerisinde örgüte destek 

veren Batılı devletlerin, örgütle aralarına mesafe koyarak, destekle-

rini çekmeleridir. Bu konjonktürün oluşmasında Türkiye-ABD iliş-

kileri bağlamında, Batı blokundaki yapılarla Türkiye’nin ilişkileri-

nin düzelmesi de etkili olmuştur.  

2.3. ASALA Terör Örgütünün Stratejisi ve İdeolojik Temelleri  

ASALA terör örgütünün kuruluş sebebi ve stratejisine ilişkin bilgi-

lere, örgütün Beyrut’ta yayınladığı Hayastan (Ermenistan) dergi-

sinde rastlanmaktadır. Bu bağlamda, örgüt, amaçlarının, “Türk Mil-

leti’ni cezalandırmaktan çok kendi ulusal kurtuluş mücadelelerini 

vermek, bunun için öncelikle Ermeni soykırımın tanınmasını sağ-

lamak sonra da tazminat ve toprak talep etmek olduğunu” belirt-

miştir. ASALA, silahlı mücadelede kaybedeceği bir şeyi olmadığı 

gibi korkutma ve sindirme yöntemleriyle belki kazanacağı çok şey 

olduğu öngörüsüyle, her geçen gün daha fazla şiddet eylemlerinde 
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bulunmuştur.  Ermenistan’ı bir üs şeklinde kullanarak, Türkiye’nin 

doğusunu Sovyet-Ermenistan’ına katma amaçlı siyasetine uluslara-

rası kamuoyundan destek almayı hedeflemiştir. Bu hedefine ulaşan 

ASALA Batılı devletleri ve Sovyetleri arkasına alarak söz konusu 

devletlerden destek sağlamıştır. (Tunçer, 2018). 

 İkinci Dünya Savaşı sonrasında artan etnik terör, ASALA terör 

örgütünün ortaya çıkmasında da etkili olmuştur. Bu bağlamda, et-

nik terörün bir ürünü olan ASALA terör örgütü, Ermeni sorununa 

Marksizm ideolojisi perspektifinden yaklaşarak, Türkiye’nin sözde 

Ermeni soykırımını kabul etmesi ve tazminat ödenmesi amacıyla 

dünyanın farklı yerlerinde terör eylemleri gerçekleştirmiştir (Çevik-

baş, 2020).  

ASALA’nın terör faaliyetleri incelendiğinde, bu terör örgütünün 

etkinlik sağlamasında birçok faktörün belirleyici olduğu görülmek-

tedir. Öncelikle, bu terör örgütünün militanları yüksek kültür dü-

zeylerine sahip olup, farklı terör teknikleri geliştirmişlerdir. Bunun 

yanı sıra, Bekaa Vadisi’nde ve dünyanın farklı köşelerinde başta 

KGB ajanları ve Filistin Kurtuluş Örgütü gibi bu konuda uzman 

kişiler ve kurumlardan eğitim almışlardır. Yabancı dillere hâkim 

olmaları nedeniyle, bulundukları ülkelere tam uyum sağlayabilmiş-

lerdir. Ekonomik açıdan incelendiğinde, yeterli mali kaynaklara 

sahip olmaları, eylemlerini rahatça gerçekleştirmelerine büyük katkı 

sağlamıştır. Eylemlerden sonra cezasız kalmaları yani herhangi bir 

yaptırımla karşılaşmayıp, bir de himaye görmeleri onların daha da 

güçlenmesini ve terör eylemlerinin devamını sağlamıştır. Terör faa-

liyetlerine karışan Ermenilerin genellikle, eylemi yaptığı ülkenin 

vatandaşı olmaları veya ABD ve Fransa gibi güçlü devletlerin pasa-

portlarına sahip olmaları rahat hareket etmelerini mümkün kılmıştır 

(Çam, 2014).  

ASALA terör örgütünün eylemlerinde kolay sonuç almasında, 

Türkiye’nin içinde bulunduğu uluslararası konjonktürde yalnız 

kalması da etkili olmuştur. Özellikle bu dönem içinde Türkiye’nin 

ABD ve Avrupa Ekonomik Teşkilatı (AET) ile ilişkilerinin en alt 
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düzeye inmesi, Ermeni terör örgütü ASALA’nın etkinliğinin artma-

sına neden olmuştur. Türk-Amerikan ilişkilerinde Haşhaş sorunu 

ve Türkiye’nin Kıbrıs adasına müdahalede bulunması sonucu ABD 

tarafından uygulanan silah ambargosu iki ülke arasındaki ilişkiler-

de en sorunlu sürecin yaşanmasına sebep olmuştur. Aynı şekilde, 

AET’den de Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesine eleştiriler gelmiştir. 

Ayrıca AET, demokrasi ve insan hakları konusunda Türkiye’nin 

gerekli politik adımları atmadığını öne sürmüştür. Bu dönem, Tür-

kiye ASALA konusunda müttefiklerinden gerekli desteği görmediği 

gibi bazı politikalarını değiştirmesine yönelik olumsuz yaklaşımlar-

la da karşılaşmıştır. Bu bağlamda, Batılı devletlerin müttefikleri olan 

Türkiye yerine, ASALA terör örgütüne destek vermiş olmaları, 

Türkiye’nin bir nevi baskı altına alınması olarak nitelendirilebilir.  

ASALA’nın terör eylemlerini gerçekleştirdikleri ülkeler incelen-

diğinde, üst düzeyde güvenlik önlemleri alabilen ve güçlü kolluk 

kuvvetlerine sahip ülkeler olduğu görülmektedir. Ayrıca ASALA 

terör örgütünün kanlı eylemlerinin hedefinde olan Türk diplomat-

larının, bulundukları ülkelerin resmî makamları tarafından güven-

liklerinin sağlanması gerekiyordu. Bu faktörler göz önüne alındı-

ğında, çok sayıda terör eylemi yapabilmesinde ASALA terör örgü-

tüne, destek sağlandığı noktasında güçlü veriler ortaya çıkmaktadır. 

Bu doğrultuda, ASALA’nın eylem yaptığı ülkelerin bazılarının bu 

eylemlere dolaylı veya doğrudan destek verdiği anlaşılmaktadır.   

ASALA terör örgütü, etkili olduğu yıllarda Sovyetler Birliği’nin 

destek ve yönetiminde olan Marksist-Leninist ideolojiye sahipti. 

Ermeni sorununu uluslararası devrimci hareket içinde değerlendi-

ren ASALA; Sovyetler Birliği bünyesindeki Ermenistan ile bağları-

nı sıklaştırmayı, diaspora Ermenilerini bir şemsiye altında topla-

mayı hedefleyen Hınçak Partisi’nin yasadışı vurucu örgütü olmuş-

tur. Hınçak Partisi ve ASALA terör örgütü, Ermeni meselesini 

uluslararası devrimci hareketin bir parçası olarak görmüş ve yine 

SSCB’ye bağlı büyük bir Ermenistan Devleti’ni hedeflemiştir (Tun-

cer, 2018). 
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ASALA terör örgütünün silahlı unsurlarına eğitim verilen Bekaa 

Vadisi’nin PKK terör örgütü tarafından da kullanılmış olması; PKK-

ASALA terör örgütleri arasındaki iş birliğini ortaya koymaktadır. 

Bunun yanı sıra, ortaklaşa yapılan eylemler, yayımlanan bildirgeler, 

ASALA ve diğer Ermeni terör örgütü mensuplarının PKK terör ör-

gütü kamplarındaki eğitimi, PKK terör örgütünün Ermeni Taşnak-

sutyun Partisi ile olan ilişkileri de bilinmektedir. PKK-ASALA terör 

örgütü iş birliğindeki ortak amaç; Marksist-Leninist ideoloji doğrul-

tusunda Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 

devlet kurmaktır. İki örgütün de hedef aldığı bölgeler göz önünde 

bulundurulduğunda, hedeflerin aynı olduğu görülmektedir. Bu 

durum, iki örgütten birinin diğerine taşeronluk yaptığı fikrini güç-

lendirmektedir (Tunçer, 2018). 

ASALA terör örgütü ile aynı dönemde, aynı bölgede yer alan ve 

ortak hedeflere sahip olan PKK terör örgütü, ASALA sonrası Türki-

ye’ye karşı sahaya sürülen bir diğer terör unsuru olmuştur. PKK 

terör örgütü yıllardır bu coğrafyada terör eylemlerinde bulunmak-

tadır. ASALA gibi PKK terör örgütünün de uluslararası bağlantıları 

bulunmaktadır. ASALA terör örgütü kurmuş olduğu uluslararası 

desteklerden oluşan ağını, PKK terör örgütüne devretmiştir. PKK 

terör örgütü de yıllarca Türkiye karşısında bölgesel ve küresel güç-

lerden destek ve himaye görmüştür. Türkiye’nin dış politikada or-

taya koymuş olduğu politikalar bazı devletler ve yapılar tarafından 

bu terör örgütleri üzerinden engellenmeye çalışılmıştır.  

22 Aralık 2016’da CIA (Merkezî İstihbarat Teşkilatı); ASALA ve 

PKK arasındaki iş birliğini ortaya koyan belgelerin gizliliğini kaldı-

rarak, bu belgeleri internette erişime açmıştır. İnternet kullanıcıları-

nın erişimine açılan belgelerde, 1980’lerde ASALA ve PKK iş birli-

ğini ortaya koyan dosyaların yanı sıra, 5 Temmuz 1961’e ait bir bel-

gede Sovyetlerin iki komando ordusu kurmakta olduğu ve bunlar-

dan birinin Kürt diğerinin ise Ermeni mensuplardan oluştuğu da 

belirtilmektedir. CIA’nın açıkladığı belgelerde, söz konusu koman-

do ordularının eğitimlerinin ve organizasyonlarının, o dönemde 
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Ağrı Dağı ve Erivan’da yürütüldüğü bilgisi yer almaktadır. Ocak 

1984 tarihli CIA belgesinde ise 10 Kasım 1980’de Strazburg’daki 

Türk Konsolosluğu’na düzenlenen saldırıyı ASALA ve PKK’nın 

beraber planladıkları ifade edilmektedir (Elbir, 2020).   

Görüldüğü gibi, şekil ve isimleri değişse de Türkiye her dönem 

terör sorunuyla karşı karşıya gelmektedir. Bu noktada üzerinde du-

rulması gereken husus, terör örgütlerinin uluslararası destek ile var-

lıklarını koruduklarıdır. Özellikle bu konuda, ASALA, PKK/YPG 

terör örgütlerine bölgesel ve küresel güçler tarafından sağlanan des-

tek ve himaye konusunda somut veriler bulunmaktadır. Bunun yanı 

sıra, Türkiye’nin dış politikada ortaya koymuş olduğu bazı politika-

lar sonucunda, bölgesel ve küresel güçlerin rahatsızlığı, terör örgüt-

lerine destek olarak yansımıştır. Bu bağlamda, 1991 ve 2003 yılla-

rında ABD’nin Irak’a müdahalede bulunması sırasında Türk-

Amerikan ilişkilerinde belli noktalarda sorunlar ve krizlerin mey-

dana gelmiş olması bu konuya bir örnek teşkil etmektedir. 

Türkiye, güvenlik ve ulusal çıkarlarını gözeterek, ABD’nin Irak’a 

müdahalesine belli noktalarda destek konusunda çekimser kalmış-

tır. ABD de; Türkiye’nin bu tutumu konusunda rahatsızlığını çeşitli 

platformlarda ortaya koyarken, sahada da Türkiye’ye karşı terör 

örgütü PKK üzerinden dolaylı yoldan mesaj vermiştir. 1991’de Tür-

kiye PKK terör örgütüne yurt içinde yaptığı başarılı operasyonlar ile 

büyük darbeler vurmuştur. PKK’lı terör örgütünün sahadaki unsur-

larının sayısı oldukça azaltılmıştır. Ancak ABD, Irak’a müdahalesi-

nin sonucunda, Irak’ı fiilî olarak bölerek, 36. paralelin kuzeyini uçu-

şa yasak bölge ilan etmiş ve “Çekiç Güç” adlı bir askerî oluşum 

oluşturmuştur. ABD bu oluşum üzerinden PKK terör örgütüne 

önemli oranda askerî malzeme desteği sağlamıştır. Bu askerî ve 

lojistik malzeme yardımları, PKK terör örgütüne can suyu olmuş ve 

PKK Türkiye’ye karşı terör eylemlerini doksanlı yıllar boyunca ar-

tırmıştır. Aynı şekilde 2003 yılında ABD tekrar, Irak’a müdahalede 

bulunmak istemiş ve Türk-Amerikan ilişkileri 1991 yılında olduğu 

gibi sorunların ve krizlerin olduğu bir döneme girmiştir. Türkiye 
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Büyük Millet Meclisi’nde “1 Mart Tezkeresi” olarak literatüre giren 

ABD’nin Türkiye üzerinden Irak’a müdahalesine izin verilmemesi 

kararı çıkmıştır (Korkmaz, 2020).  1999 yılında PKK terör örgütünün 

başı Abdullah Öcalan’ın yakalanarak yargılanması, yapmış olduğu 

terör eylemlerinin cezasının infaz edilmesi, bu tarihten sonra PKK 

terör örgütünde çözülmelerin başlaması ve dönemin karar alıcıların 

terör konusunda tavizsiz tutumu ile PKK terör örgütü bitirilme nok-

tasına getirilmiştir. Ancak, ABD 1991’de olduğu gibi 1 Mart Tezke-

resi ve Türkiye’nin tutumundan dolayı, Irak’a müdahalesinin ar-

dından PKK terör örgütüne destek vermiş ve bu terör örgütü 

2004’te Türkiye’ye karşı tekrar eylemlere başlamıştır. Bu iki olay da 

gösteriyor ki, terör örgütleri Türkiye’ye karşı bölgesel ve küresel 

güçlerin taşeronu olarak varlıklarını sürdürmektedirler. 

Sonuç  

Türkçe’de “Ermenistan’ın Özgürlüğü için Gizli Ermeni Ordusu” 

anlamına gelen ASALA terör örgütü, 1975 ile 1984 yılları arasında 

terör faaliyetlerinde varlık göstermiş olup, 1915 yılı Türkiye’sinde 

Ermenilere yapıldığı iddia edilen sözde Ermeni Soykırımı’nı kabul 

ettirmek ve Türkiye’nin doğusu ile Sovyet Ermenistan’ı kapsayan 

bağımsız bir Ermenistan kurulmasını sağlamak amacıyla birçok 

terör eyleminde bulunmuştur. 21 ülkede 110 terör eylemi yapan 

ASALA; 30’dan fazla Türk diplomat ve yakınlarının hayatını kay-

betmelerine neden olmuştur.  

ASALA’nın terör faaliyetleri incelendiğinde, bu terör örgütünün 

etkinlik sağlamasında birçok faktörün belirleyici olduğu görülmek-

tedir. Ancak en önemli faktör uluslararası sistem içerisinde birçok 

devletten destek almış olmasıdır. ASALA terör örgütünün destek 

aldığı ülkelerin başında, Sovyetler Birliği, ABD, Suriye, Lübnan, 

Fransa ve İran yer almaktadır.  Bunun yanı sıra, yapmış oldukları 

terör eylemlerinden sonra cezasız kalmaları ve destek görmeye de-

vam etmeleri, terör eylemlerinin devamını sağlamıştır. Aktörlere 

bakıldığında bir yanda son yıllarda sözde Ermeni iddialarına destek 
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veren ülkeler varken diğer yanda Türkiye ile bölgesel rekabet içeri-

sinde olan ülkeleri görmek mümkündür. Sözde soykırım iddiaları 

ile ilgili olarak bugün de ABD, Fransa ve Rusya’nın başı çektiği bi-

linmektedir. Suriye’nin geleneksel olarak terör yapılarını özellikle 

de Lübnan’da palazlandırarak Türkiye’ye karşı kullanmak gibi bir 

yönelimi varken İran açısından bölgesel rekabetin de ötesinde İran 

içerisindeki Azerbaycan Türk nüfusun hareketlenmesini önlemek 

için Ermeni aktörlere destek vermek uzun yıllar Azerbaycan-

Ermenistan gerilimlerinde de ana politik çizgiyi oluşturmuştur. 

ASALA terör örgütünün ortaya çıkmasını sağlayan süreçler ana-

liz edildiğinde ise bölgesel ve küresel sistemdeki değişimlerin bu 

yapının sonuç alıcı terör eylemleri yapmasını kolaylaştırdığı görül-

mektedir. Türkiye’nin 1970’lerden itibaren iç politikadaki kutup-

laşması ülke içindeki karışıklıkların artmasına neden olmuştur. Ay-

rıca Türkiye’nin dış politikasında Kıbrıs’ta ortaya çıkan durum ile 

adaya müdahale etme zaruriyeti meydana gelmiştir. Hem iç politi-

kada hem de dış politikadaki açmazlar nedeniyle Türkiye bu süreç-

te etnik temelli terör örgütleri tarafından kıskaca alınmıştır. ASALA 

ve PKK terör örgütleri bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu iki terör 

örgütünün aynı dönemlerde, aynı yerlerde ve Türkiye’yi ortak 

düşman olarak belirleme konusundaki birlikteliği tesadüf değildir. 

Türkiye’nin bu süreçlerdeki çıkmazlarına bir de ekonomisinin kötü 

olması eklendiği için, kendisine karşı oluşturulan terör yapılarını 

engelleme ve mücadele edebilme yetenekleri kısıtlanmıştır. Soğuk 

Savaş’ın en zorlu döneminde Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesi müt-

tefikleri tarafından yalnız bırakılmasına neden olmuştur. ASALA 

terör örgütü, Türkiye’nin Batılı müttefiklerinin sınırları içinde ey-

lemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmiştir. Doğu Bloku lideri Sovyet 

Rusya ile ASALA arasındaki ideolojik yakınlık, bu terör örgütünün 

bir başka güç tarafından da desteklenmesine yol açmıştır. Soğuk 

Savaş döneminin iki düşman kutbu Türkiye’ye karşı kurulan 

ASALA terör örgütü konusunda zımnen ortak bir noktada buluş-

muşlardır.  



Ermeni Terör Örgütü: ASALA  213 

 

Son yıllarda ASALA terör örgütünü tekrar canlandırma ve gün-

deme getirme konusunda faaliyetler ve gelişmeler göze çarpmakta-

dır. Bu bağlamda, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlık 

Karabağ bölgesinin kurtarılmasına yönelik 2020 yılının son günle-

rinde başlatmış olduğu harekât sonucunda, Azerbaycan ordusu 44 

gün içinde Dağlık Karabağ bölgesinin bir kısmını Ermeni işgalinden 

kurtarmıştır. Bu harekâtın öncesinde ve harekât sırasında Suri-

ye’deki ve Irak’taki PKK/YPG terör örgütünün unsurları İran üze-

rinden Ermenistan’a ve Dağlık Karabağ’a geçerek, Ermenistan or-

dusuna destek vermişlerdir. Son yıllarda Suriye’nin kuzeyinde YPG 

terör örgütü unsurlarının; Ermeni terör örgütü ASALA’nın terörist-

lerinin isimlerini eğitim kamplarına verdiği görülmektedir. Bu ge-

lişmelerin başlıca nedeni olarak Azerbaycan’ın Güney Kafkasya’da 

yükselen bir güç olması ve Dağlık Karabağ bölgesindeki toprakları-

nı kurtarmaya başlamasından Ermeni yapıların rahatsız olması gös-

terilebilir. Bu yapıların, ASALA terör örgütünü tekrar Türkiye’ye ve 

Azerbaycan’a karşı sahaya sürmeyi planladıkları anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak; Türkiye’nin terörle mücadelesi her dönem devam 

etmiştir. Bölgesel ve küresel anlamda politikalar ortaya koyduğu 

dönemlerde Türkiye’nin karşısına çıkar grupları tarafından terör 

örgütleri çıkartılmıştır. Türkiye güçlü devlet yapılarıyla, bu terör 

örgütlerini her zaman bertaraf edecek kudrete sahiptir. 
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Giriş 

Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren faaliyette bulunan ve sol kanat 

radikalleşme açısından önemli güvenlik tehdidi oluşturan örgütler-

den biri Devrimci Halk Kurtuluş Partisi – Cephesi’dir (DHKP-C). Özel-

likle söz konusu dönemde sansasyonel eylemler düzenleyerek Tür-

kiye’nin millî güvenliğine PKK/KCK’dan sonra en büyük tehlike-

lerden biri hâline gelen örgüt 2000 yılında gerçekleştirilen Hayata 

Dönüş Operasyonu ile birlikte ciddi darbe alsa da varlığını sürdür-

meye devam etmiş, 2015 yılında İstanbul Adliyesinde Cumhuriyet 

Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesiyle bu durumu gös-

termiştir. Dolayısıyla DHKP–C hâlâ üzerinde durulması ve anlaşıl-

ması gereken bir örgüt konumundadır. Bu durum sadece örgütün 

varlığını sürdürmesinden değil aynı zamanda Marksist radikalleş-

menin en somut örneklerinden olmasından da ileri gelmektedir. 

Zira yakın dönem Türkiye tarihinde komünizmi benimseyen parti 

ve grupların sayısı fazla olsa da bunların önemli kısmı şiddetten ve 

radikalleşmeden uzak bir tutum sergileyerek meşru alanda faaliyet 

göstermiştir. DHKP-C, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) gibi 

oluşumlar ise illegal yapılanma ve faaliyetlere yönelmiştir. DHKP-C 

bu yapılar arasında yıkıcı faaliyetleri açısından en etkili olanıdır.  
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Bu çalışmada terör örgütü DHKP-C’nin hem ulusal hem de ulus-

lararası bir güvenlik sorunu olduğu gösterilmeye çalışılacak ve geri-

lemesinde iki ana faktör olduğu iddia edilecektir. Birincisi cezaevle-

rine düzenlenen operasyonlarla silahlı üyelerinin etkisiz hale geti-

rilmesidir. 1990’lı yıllarda etkinliğini arttıran örgüt, 2000’li yılların 

başında gerçekleşen operasyonlarla birlikte gerilemiştir. İkincisi ise 

2010’lu yıllarda yeniden saldırılara başlayan örgütün ABD Büyükel-

çiliği’ne düzenlenen eylem neticesinde yurtdışı bağlantılarının sek-

teye uğramasıdır. Çalışmanın ilk bölümünde örgütün ortaya çıkış 

süreci ve ideolojik pozisyonu üzerinde durulacaktır. Daha sonraki 

bölümde örgütün en önemli eylemlerinden bahsedilecek ve son ola-

rak da örgütün yurt dışı bağlantılarıyla gerilemesi masaya yatırılma-

ya çalışılacaktır.  

1. THKP-C’den DHKP-C’ye Giden Yol ve Örgütün Pratiği:  

Guevaracılık ve Foco 

DHKP-C’nin kökeni, Türkiye’deki diğer radikal sol örgütlerde ol-

duğu gibi 1960’lı yıllara uzanmaktadır. Söz konusu dönemde Tür-

kiye’de yeniden filizlenmeye başlayan Marksist akımlar 12 Mart 

öncesinde çeşitli fraksiyonlara ayrılmaya başlamıştır. Bunlar arasın-

da 1970 yılında Mahir Çayan tarafından kurulan Türkiye Halk Kur-

tuluş Partisi/Cephesi (THKP-C) o dönemin en önemli örgütlerinden 

biri olmuştur.  Çayan, Marksizm içinde fraksiyon farklarının önemli 

olmadığını, genel olarak ayrımın oportünizm ve silahlı halk müca-

delesi arasında olduğunu vurgulayarak (sözde) partisinin “silahlı 

propagandayı temel alan ve öncü savaşı ile emekçi kitleleri devrim 

saflarına çeken mücadele” (Çayan, 2003) olarak tanımlamıştır. Yani 

klasik Marksizm’den farklı olarak sosyalist devrimin kapitalizmin 

çelişkisi ile değil ancak ve ancak işçi sınıfının silahlı mücadelesi ile 

zorlamasıyla gerçekleşeceği düşüncesinden hareketle yola çıkmıştır. 

Çayan ve THKP-C’nin şiddet eylemlerime yönelimi o dönemin so-

lundan da ayrı bir çizgiyi işaret etmekte ve kuramsal yapısını solla 

tartışarak geliştirmekteydi (Kozaklı, 2007).  
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Bu bakımdan THKP-C’nin şekillenmesinde Güney Amerika de-

neyi (Kürkçü, 2007) ve Guevaracılık baskın olmuştur. Zira Guevara-

cılık Marksizm içinde devrimin silahla gerçekleştirilmesi gerektiğini 

savunan düşünce sistematiği içinde yer almaktadır. Küba Devrimi 

esnasında Che Guevera tarafından geliştirilen foco teorisine göre 

kırsal bölgelerde terör taktikleriyle sözde gerilla savaşı verilerek 

devrim ateşi yakılmalıydı (Anderson ve Sloan, 2009). Brezilyalı dev-

rimci Carlos Marighella ise kendi ülkesi için geçerli olacak strateji-

nin sözde kent gerillaları ile gerçekleşeceğinden hareketle foconun 

kente taşınarak özellikle hükûmetlerin kışkırtılması gerektiğini sa-

vunmuştur (Anderson ve Sloan, 2009). Böylece şehirlerde gerçekleş-

tirilecek olan terör eylemlerine dayanan silahlı eylem stratejisi 

1950’li ve 1960’lı yıllarda Güney Amerika’da ortaya çıkmıştır. Foco 

teorisi 1965 yılından sonra özellikle Küba tarafından uluslararasılaş-

tırılarak Güney Amerika dışında da etkili hale getirilmiştir (Şen, 

2017). Türkiye’de de bu süreç öncelikle Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan 

ve Hüseyin İnan liderliğindeki Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu 

(THKO) daha sonra da THKP-C tarafından takip edilmiştir (Şen, 

2017). Dolayısıyla 1970’li yıllardan itibaren kent yapılanmaları1 ve 

faaliyetleri THKP-C’nin eylemlerindeki en önemli araç hâline gelmiş-

tir. 1972 yılında Kızıldere Olayı ile birlikte THKP-C önemli kadroları-

nı yitirmiş ve gerileme sürecine girmiştir.  

1974 affından sonra ise örgütün eski kadroları yapıyı yeniden di-

riltmeye çalışmış ve bu noktada görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır. Eski 

THKP-C kadroları Devrimci Yol (Dev-Yol) altında toplanarak Mahir 

Çayan’ın devrimcilik anlayışına eleştiri getirmiştir. Dev-Yol anlayı-

şına göre Çayan ve THKP-C, işçi sınıfının kendi devrimini gerçek-

leştirebilme kapasitesinden yoksun olduğu tezinden hareket ettikle-

rini ve bu haliyle iyi niyetli olsa bile başarısız olacağını savunmuş-

tur (Özgürlük Dünyası, 1992). Dolayısıyla devrimin dışarıdan mü-

dahaleye gerek kalmadan işçi sınıfının örgütlenme kabiliyetiyle 
                                                      
1 DHKP-C ve öncülü olan örgütler bunu sözde şehir gerillacılığı olarak tabir etmek-
tedir. 
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gerçekleşebileceği düşüncesinden hareketle silahlı eylemleri bıra-

karak partileşme yolu tercih edilmiştir. Bu bakımdan işçi sınıfının 

bilinçlenmesi için partiye ihtiyaç olduğunu savunan Leninizme 

daha yakın bir çizgi oluşturmuştur. 

Buna karşılık “Mücadeleciler” olarak adlandırılan Dursun Kara-

taş, Bülent Uluer gibi isimlerse Dev-Yol’u oportünist olmakla eleş-

tirmiştir. Zira Marksizm’de oportünizm burjuvaziyle uzlaşma an-

lamına gelmesinden dolayı kolaycılık ve ahlaksız bir tutum olarak 

addedilir ki bu yüzden esasında devrimci bir eylem değildir. Yani 

oportünizm sadece taktiksel bir farkı değil, devrime ihaneti işaret 

etmektedir. Bu bakımdan Mücadeleciler grubunun yayın organında 

halk iktidarının ancak silahlı mücadele ve gerilla perspektifiyle ger-

çekleşeceği açıkça iddia edilmiştir (Kendiliğindenci Bir Hareket 

Devrimci Yol, 1990). Yani THKP-C’nin radikal, silahlı mücadeleye 

ve işçi sınıfına dayanan çizgisinin devam ettirilmesi gerektiği savu-

nulmuştur. Bunun dışındaki tutumların gerek sosyalist devrime 

faydasız olduğu gerekse de Çayan’ın mirasına ihanet olacağı vurgu-

lanmıştır. Bu görüşü savunan örgüt üyeleri 1978 yılında Dev-

Yol’dan ayrılarak Devrimci Sol (Dev-Sol) örgütünü kurmuş ve kanlı 

eylemler düzenlemeye başlamıştır. Eski Başbakan Nihat Erim ve 

dönemin Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak suikastları bunların 

en göze çarpanıdır. 12 Eylül sonrasında ikinci önemli darbesini yi-

yen Dev-Sol’un lider kadrosu bu dönemde tutuklanarak idam ceza-

sına çarptırılmış ancak cezalar daha sonra müebbet hapse çevrilmiş-

tir. 1989 yılında Dursun Karataş ve bazı Dev-Sol teröristlerinin ceza-

evinden kaçmasıyla birlikte örgüt yeniden faal hale geçmeye başla-

mıştır.  

1992 yılında örgüt içinde hizipleşme baş göstermiş ve Bedri Ya-

ğan ile Dursun Karataş ekipleri arasında sert yaşanan mücadele 

1993 yılında Bedri Yağan’ın polis operasyonunda öldürülmesi ile 

son bulmuştur. Ancak örgütün maddi kaynaklarının Bedri Yağan 

ekibinde kalması sebebiyle Dursun Karataş zayıf düşmüş ve nihaye-

tinde 1994 yılında Şam’a geçerek örgütü yeniden birleştirme giri-
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şimlerine başlamıştır. 1994 yılında örgütün parti-cephe halini alması 

kararlaştırılmış (Sönmez, 2017) ve Suriye’de gerçekleşen kongre ile 

bugünkü ismi olan DHKP-C’yi almış, liderliğe de Dursun Karataş 

geçmiştir. Bu tarihten itibaren silahlı kanat olan cephenin siyasî ka-

nat olan partiyi kontrol altına alması süreci tamamlanmıştır (Aslan 

ve Kıyıcı, 2017) ve eylemlerinin sayısı özellikle 2000’li yıllara kadar 

önemli ölçüde artmıştır. Zira daha önce de belirtildiği gibi, Dursun 

Karataş ve örgütün lider kadrosu 1970’li yıllardan beri Marksizm 

içindeki tartışmalarda hep radikal tarafta yer alarak devrimin ancak 

silahla gerçekleşebileceği tezini öne sürmüştür. Örgütün başından 

beri gerçekleşen bölünmeleri bu minvalde gerçekleşmiştir ve 

DHKP-C’nin kurulmasıyla birlikte şehir gerillacılığını esas alan foco 

geleneği devam etmiştir. Bu bakımdan hem Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti hem de Türkiye’deki ABD ve NATO varlığı örgütün hedefi 

olarak belirlenmiştir (Dışişleri Bakanlığı, 2021). Örgütün bu dönem-

deki terörist kadrosu Suriye’de ideolojik ve gerilla eğitimi almak-

taydı.  

Dolayısıyla DHKP-C, Türkiye’de şehir gerillasına dayanan Gü-

ney Amerika devrimciliğinden ilham alan Guevaracılık ve foco gele-

neğinin bir ayağı olarak 1970’li yıllardan beri faaliyet gösteren terör 

örgütlerinin bugünkü hali olarak varlığını sürdürmektedir. Bu du-

rum, örgütün eylemlerini yakından inceleme zorunluluğunu do-

ğurmaktadır.  

2. Örgütün Taktik ve Eylemleri 

DHKP-C’nin eylemlerini üç evrede toplamak mümkündür. Örgüt 

ilk kurulduğu yıllarda “sansasyonel kişi odaklı eylem yaparken 

2000’li yıllardan itibaren parti binaları, diplomatik temsilcilikler, 

emniyet binalarına saldırı, canlı bomba eylemleri gibi terör eylemle-

riyle öne çıkmıştır” (Sönmez, 2017). Bunun yanında özellikle cezae-

vindeki üyeleri tarafından gerçekleştirilen açlık grevleri ve ölüm 

oruçlarıyla gündeme gelmiştir. DHKP-C’nin özellikle ilk eylemleri 

arasında yer alan düzenlediği suikastlar şunlardır: 1994 yılında eski 
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Adalet Bakanı Mehmet Topaç, Ankara’da avukatlık bürosunda öl-

dürülmüştür. 1996 yılında örgütün en sansasyonel ve organize ey-

lemlerinden biri olan Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Öz-

demir Sabancı suikastı gerçekleştirilmiştir. Burada aynı zamanda 

Toyota-SA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe 

de hayatlarını kaybetmiştir. Bu tarihten sonra eylem ağırlığını yuka-

rıda da belirtildiği gibi kişilerden bina ve kurumlara çevirmiş ol-

makla birlikte 2015 yılında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Ki-

raz’ın şehit edilmesi de örgütün öne çıkan suikastları arasında yer 

almıştır. Bunların yanında 2009 yılında yine eski Adalet Bakanı 

Hikmet Sami Türk’e yönelik Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleşti-

rilmeye çalışılan ancak başarısız olan bir eylemi de bulunmaktadır. 

Örgütün taktik değiştirmeye başladığı dönemden sonra ise 2001 

yılında Şişli Emniyet Müdürlüğü ile Gümüşsuyu polis karakoluna 

intihar bombacıları saldırarak eylem düzenlemiştir. Bu eylemlerin 

neticesinde 3 polis şehit olmuştur. Örgütün bu tarihten sonra dü-

zenlendiği terör eylemleri neticesinde toplam 60 kişi ölmüş, 526 kişi 

de yaralanmıştır (İçişleri Bakanlığı, 2020). 

DHKP-C’nin taktik değiştirmesindeki en önemli etmenlerden bi-

rinin 2000 yılında gerçekleştirilen Hayata Dönüş Operasyonu oldu-

ğu iddia edilebilir. Söz konusu dönemde cezaevlerindeki koğuş 

sistemiyle birlikte DHKP-C ve diğer radikal sol gruplar örgütlenme 

imkânı bulmuştu. Yasa dışı oluşumların sadece eleman temininde 

değil aynı zamanda silahlanması ve cezaevlerini adeta örgüt ka-

rargâhına çevirdiği bildirilmekteydi. Hatta örgütün cezaevlerinde 

infaz memurları ve yönetimler üzerinde baskı kurduğu da bilin-

mekteydi (Neziroğlu, 2006). Bunun üzerinde dönemin hükûmeti 

tarafından tek kişilik hücrelerden oluşan F-Tipi cezaevlerinin ku-

rulmasına karşı DHKP-C tarafından diğer bir taktiği olan açlık grev-

leri ve ölüm oruçlarını içeren eylemler 48 cezaevinde başlatılmıştır. 

Buna karşılık 19 Aralık 2000 yılında 20 cezaevine gerçekleştirilen 

operasyonlar neticesinde 2 asker şehit olurken 30 mahkûmun öldü-

ğü kaydedilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde özellikle psikolojik 
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olarak derin darbe alan örgütün yetişmiş kadroları silahlı eylemler-

den çekilerek siyaset ve aktivizm yoluyla varlığını devam ettirmeye 

çalışmıştır. Bu durum örgütün geçmiş dönemde uyguladığı ve sofis-

tike teknikler gerektiren suikast eylemlerinde organize olmasının 

önüne geçmiş, örgütü açık hedeflerde canlı bomba ile eylem gerçek-

leştirmeye sevk etmiştir.  

Bunun yanında yukarıda da değinildiği gibi, DHKP-C’nin üçün-

cü eylem türü cezaevlerinde gerçekleştirilen açlık grevleri ve ölüm 

oruçlarıdır. Her ne kadar açlık grevleri Türkiye’deki cezaevlerinde 

daha önce görülmüşse de bunu yaygın uygulaması sebebiyle 

DHKP-C ile özdeşleşmiştir. Dahası, ölüm oruçlarını Dev-Sol döne-

minde açlık grevlerini ilk uygulayan yapılanma olarak yer almıştır. 

Özellikle F-Tipi cezaevlerini protesto maksadıyla 2000 yılında baş-

layan açlık grevleri ve ölüm oruçlarıyla kamuoyunun gündemine 

gelen örgüt, 2016 yılında yeniden bu eyleme başvurmuştur (İçişleri 

Bakanlığı, 2020). Bu süreçte Grup Yorum üyesi iki örgüt sempatiza-

nı da hayatlarını kaybetmiştir. Bunun yanında Savcı Mehmet Selim 

Kiraz’ın şehit edilmesi esnasında teröristlerle sözde arabuluculuk 

yapan Avukat Ebru Timtik de ölüm orucu esnasında hayatını kay-

betmiştir. 

Sanatçılardan avukatlara uzanan kadrolarının bulunması örgü-

tün yapısını ve üye profilini yakından inceleme ihtiyacını doğur-

maktadır. Zira örgütün yurtdışı bağlantı ve organizasyonu özellikle 

bu üye ve yapılar aracılığıyla gerçekleşmektedir. 

3. Örgütün Yapısı ve Üyeleri 

DHKP-C’nin insan temini üzerinde düşünülmesi gereken bir du-

rumdur. Zira DHKP-C, PKK/KCK’nın aksine etnik motivasyonu 

olmayan sol radikalleşme örneğidir (Cline, 2004). Her ne kadar 

DHKP-C’nin mezhep kökenli bir yapılanma olduğu ve üyelerini bu 

doğrultuda temin ettiği iddia edilse de (Tekdemir, 2018; Yonucu, 

2021; Mutluer, 2016) yukarıda da bahsedildiği gibi örgüt şehir yapı-

lanmalarını ve faaliyetlerini benimseyen Marksist bir yapılanmadır 
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ve herhangi bir etnik yapıya veya inanışa vurgu yapmamaktadır.2 

Bu yönde bir kimlik veya tarih inşası da oluşturmamıştır. Örgütün 

eleman temini için hedef kitlesi daha ziyade üniversite gençliğidir 

(Cline, 2004). Gerçekten de özellikle 1990’lı yıllarda üniversitelerde-

ki sol kanat radikalleşmenin ana aktörlerinden biri DHKP-C olmuş-

tur (Aslan ve Kıyıcı, 2017). Örgüt bu süreç içerisinde hem yasal hem 

de yasadışı kanalları kullanmak suretiyle üniversite gençliğini, özel-

likle Marksist ideolojisinden dolayı alt gelir grubuna ait kişileri ra-

dikalleştirmektedir.  

Bu bakımdan örgüt, pek çok Marksist-Leninist yapılanma gibi 

piramit şeklinde organize olmuştur. En üstte Genel Sekreterlik yer 

almaktadır (İçişleri Bakanlığı, 2020) ve Genel Sekreterlik 2008 yılın-

da Dursun Karataş’ın ölümüne kadar bizzat onun tarafından işgal 

edilmiştir. Sonrasında ise Genel Sekreterlik’in bir altında yer alan 

Merkez Komite üyesi 3 isim; Musa Aşoğlu, Dursun Karataş’ın dul 

eşi Zerrin Sarı ve Seher Demir Şen tarafından troyka liderlik ile yö-

netilmektedir. Merkez Komite örgütün en üst düzey karar organıdır 

ve gerek eylem kararları gerekse de yasal yapıların atacakları adım-

lar bu seviyede tespit edilerek alt birimlere tebliğ edilmektedir. 

Merkez Komitenin bir altında ise Genel Komite bulunmaktadır. 

Örgütün, yasal Komünist partilerdeki parti kongresinin muadili 

olarak düşünülebilecek organıdır; alt komitelerin sözde delegeleri 

burada yer almaktadır.  

Örgütün idaresinden sorumlu bu birimlerin altında ise Silahlı3 ve 

Siyasî kanatlar yer almaktadır (İçişleri Bakanlığı, 2020). Silahlı kanat, 

adından da anlaşılacağı gibi şehirdeki ve kırdaki ama özellikle şe-

hirdeki teröristlerini işaret etmektedir. Suikast veya canlı bomba 

eylemlerini gerçekleştiren teröristler bu kısımda yer almaktadır. 

Örgütün kurulduğu ilk yıllarda yıkıcı faaliyetlerde bulunacak olan 

bu kişiler Suriye’nin Lazkiye şehrinde eğitim almaktaydı 

                                                      
2 Örgütün mezhepsel bir motivasyonunun olduğu iddiasının maksatlı olarak vur-
gulandığı tahmin edilmektedir.  
3 Örgüt bunu Askerî Kanat olarak tanımlamaktadır. 
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(NTVMSBNC, 2001). Ancak itirafçıların ifadesinden anlaşıldığı ka-

darıyla 1998 yılında Suriye hükûmetinin örgüte bakış açısının de-

ğişmesiyle birlikte örgüt üyeleri ülkeden çıkmaya zorlanmıştır 

(NTVMSBNC, 2001). Bu tarihten sonra örgütün eğitim kamplarının 

Yunanistan’a taşındığı tahmin edilmektedir. Siyasî kanatta ise za-

man zaman ülke gündeminde yer tutan veya kendi alanlarında po-

püler olan yasal görünümlü yapılar mevcuttur. Öncelikle her Ko-

münist partide olduğu gibi burada da genel komiteyi oluşturan ve 

hiyerarşik biçimde örgütlenmiş Ülke Komiteleri, Bölge Komiteleri, 

İl Komiteleri yer almaktadır (İçişleri Bakanlığı, 2020). Bunların da 

altında örgüte gerek eleman temin etmek gerek propagandasını 

yapmak gerekse de faaliyetlerini legal zeminde yürütebilmesi için 

yasal görünümlü yapılar yer almaktadır. Bunlar kültür-sanat faali-

yetleri, hukuk ve sivil toplum alanında kendini göstermektedir.  

3.1. Halkın Hukuk Bürosu 

1989 yılında sadece örgüte eleman temin etmek için değil aynı za-

manda tutuklu örgüt üyelerine yardım etmek, daha da önemlisi 

örgütle tutuklu ve hükümlü teröristler arasında kuryelik yapmak 

maksadıyla kurulmuştur. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin dokü-

manlarında bu durumun tespiti yer almaktadır:  

“Amacı mevcut anayasal düzeni silahlı halk ayaklanması ile yıkarak, ye-

rine Marksist-Leninist ilkelere dayalı komünist bir düzen kurmak olan 

DHKP/C terör örgütünün yapılanmalarından birinin Halkın Hukuk 

Bürosu (HHB) olduğu, terör örgütünün üst yönetimi olan Merkezî Ko-

mitenin talimatıyla kurularak faaliyet yürüttüğü, HHB dahilinde faali-

yet gösteren avukatların örgüt içerinde SPORCULAR kod ismi ile anıl-

dığı, bu hususun örgütsel bilgi ve dokümanlar, örgüt mensubu gizli ta-

nık ve itirafçı şüpheliler beyanları ile tespit tutanaklarından açıkça anla-

şıldığı…” (Ahmet Mandacı ve Diğerleri Başvurusu, 2020) 

Mahkeme belgesinde de belirtildiği gibi ve gizli tanık ve itirafçı 

beyanlarından da anlaşıldığı üzere Halkın Hukuk Bürosu yasal ze-

minde faaliyet gösteren bir dernek olmakla birlikte esasında örgü-

tün haberleşme, kurye gibi kanallarının işlemesi için paravan olarak 
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kullanılmaktadır. Örgütün avukatları bu kimliklerine sığınarak 

merkez komite ile mahkûmlar arasında iletişimi sağlamakta, açlık 

grevi ve ölüm oruçlarına yönelik kararları üyelere iletmektedir. Ni-

tekim Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden teröristlerden birinin 

cebinden Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından 5 kişinin adı soyadı 

ve kimlik numarası çıkmıştır. Yani avukatlar bu eylemde de merkez 

komite ile teröristler arasında aracılık yapmıştır. Büronun avukatla-

rının ayrıca tutuklulara susma haklarını kullanmalarını, açlık grevi 

yapmalarını ve herhangi bir barodan avukat kabul etmemelerini 

telkin ettiği ifadelerden ortaya çıkmıştır (İçişleri Bakanlığı, 2020). 

Dolayısıyla DHKP-C’li teröristlerin tutuklandıkları andan itibaren 

Merkez Komite ile irtibatlarının kopmaması ve örgütün cezaevi 

içinde de aktif olarak faaliyet göstermesi büroya bağlı avukatlar 

aracılığı ile sağlanmaktadır.  

3.2. İdil Kültür Merkezi 

Örgütün bir anlamda yumuşak gücünü oluşturan yapı, kültür sanat 

faaliyetlerinin gerçekleştirildiği İdil Kültür Merkezi’dir. İsmini 

1996’da ölüm orucunda hayatını kaybeden örgüt üyesi Ayçe İdil 

Ekmen’den alan merkez, örgütün en önemli propaganda aracıdır. 

İdil Kültür Merkezi özellikle örgütle organik bağı bulunan ve yine 

bizzat örgüt tarafından 1985 yılında kurulan ünlü müzik grubu 

Grup Yorum’un konser ve etkinliklerini düzenlemekten sorumlu-

dur. Bu bakımdan merkez ve Grup Yorum bir yandan örgütün kit-

leler tarafından sempatik görünmesini sağlamakta diğer yandan da 

örgütün propagandasını kitlelere ulaştırmaktadır. Zira grubun yaz-

dığı bazı parçalar eylemlerde veya açlık grevlerinde ölen teröristlere 

ithaf edilmiş, hatta bazıları doğrudan onlara yazılmıştır. Dolayısıyla 

bir yandan örgüt propagandası yapılırken diğer yandan da sanat 

kullanılarak özellikle genç kitlelere terörist olmanın meziyetli bir 

durum olduğu telkin edilmektedir. Nitekim İçişleri Bakanlığı’nın 

raporuna göre albümler Merkez Komite’nin onayını almadan ya-

yımlanmamaktadır (İçişleri Bakanlığı, 2020). Grup Yorum’un bir 

müzik grubundan ziyade propaganda malzemesi olduğu örgütün 
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grup üzerindeki politikasından da anlaşılabilir. Zira grup üyeleri 

belli aralıklarla değiştirilmektedir. Bu da müzisyenlerden ziyade 

grubun ve onun misyonunun önemli olduğu izlenimini vermekte-

dir. Yani örgüt sanatı radikalleşmenin ve örgüte eleman temin et-

menin aracı olarak projelendirmiş ve örgütü anonimleştirmek için 

ise örgüt üyelerini dönemsel şekilde ölümle sonuçlanan eylemlere 

dâhil ederek ölümsüzleştirmektedir.  

İdil Kültür Merkezi’nin örgütün yumuşak gücü olarak kullanıl-

masındaki bir başka örnek de 2019 yılında düzenlenen baskınla 

ortaya çıkmıştır. Merkeze bu tarihte düzenlenen baskında 1’i yeşil 

2’si gri bültenle olmak üzere aranan toplam 8 kişi burada yakalan-

mış olmasına rağmen özellikle radikal sol medyada halka açık bir 

kültür merkezine baskın düzenlenerek sanatçıların ve sanatseverle-

rin kriminalize edilmeye çalışıldığı intibaı uyandırılmaya çalışılmış-

tır. Ancak gerek hâlihazırda haklarında yakalama emri bulunan 

şahısların burada yakalanması gerekse de Grup Yorum üyelerinin 

bir kısmının bu tarihten sonra açlık grevi ve ölüm oruçlarına dâhil 

olması merkezin örgüte hizmet ettiği tezini güçlendirmiştir. Dolayı-

sıyla örgüt kültür merkezi aracılığıyla sadece propaganda yapma-

makta aynı zamanda dokunulmaz görünmeye çalışmaktadır. Zira 

toplum nezdinde sanat şiddetin ve ayrışmanın değil, dostluğun ve 

birliğin aracıdır ve örgüt insanların bu hassasiyetlerini istismar ede-

rek kendini topluma mal olmuş bir yapılanma gibi göstermeye ça-

lışmaktadır. 

3.3.Sivil Toplum Kuruluşları 

DHKP-C’nin sivil kanadının legal görünümlü yapılarından üçüncü-

sünü ise sivil toplum kuruluşları oluşturmaktadır. Halk Cephesi, 

Devrimci İşçi Hareketi, Devrimci Memur Hareketi, Temel Hak ve 

Özgürlükler Derneği ve Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma ve Daya-

nışma Derneği (TAYAD) bunlar arasındadır (İçişleri Bakanlığı, 

2020). Bunların arasında kamuoyunda en bilineni TAYAD’dır. 1986 

yılında Dev-Sol üyelerinin aileleri ve yakınları tarafından kurulan 
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TAYAD farklı dönemlerde kapatılsa da özellikle 2000’li yılların ba-

şında örgüt açısından önemli rol oynamıştır. Dernek yurt içinde 

örgüt üyelerini kamuoyuna mağdur kişiler olarak lanse etmekte, 

sözde devlet terörünün kurbanları olduğunu iddia ederek propa-

ganda faaliyeti yürütmektedir. Bunun yanında TAYAD 2000’li yıl-

larda örgütün yurt dışındaki sözcüsü gibi de davranmıştır. Zira 

örgütün yabancı dildeki yayın ve bildirileri TAYAD’ın yurt dışı 

şubeleri üzerinden gerçekleştirilmiş, özellikle F-Tipi cezaevleri hu-

susunda tek taraflı olarak Türkiye’nin insan hakları ihlalleri gerçek-

leştirdiği izlenimi bırakılmaya çalışılmıştır. Bu konuda Avrupa ül-

kelerinin yönetimlerini de ciddi bir tepki göstermediği hususunda 

eleştirerek Türkiye’ye karşı kışkırtmaya çalışıldığı gözlenmiştir 

(TAYAD, 2001). Dolayısıyla TAYAD yardım derneği olmanın öte-

sinde örgütün yurt dışındaki sözcülüğünü üstlenen yapı konumun-

dadır.  

TAYAD dışında yukarıda da sayıldığı gibi tüzel kişilikleri ol-

mamakla birlikte işçi ve memur hareketleri, gençlik örgütleri de 

bulunmaktadır. Bu yapıların temel hedefinin örgüte eleman sağ-

lamak ve ideolojik eğitim vermek olduğu tespit edilmiştir (İçişleri 

Bakanlığı, 2020). Örgüt bu hedef doğrultusunda eski adı Yürüyüş 

olan Halk Okulu dergisini çıkarmaktadır. Dergi örgütün gerek 

ideolojik endoktrinasyonunu gerekse de gündemdeki konularla 

ilgili pozisyonunu deklare ettiği yayın organı olarak varlığını sür-

dürmektedir. Buradaki yayınlar doğrudan Merkez Komitesi tara-

fından veya yine buranın onayıyla Halkın Hukuk Bürosu gibi or-

ganlar tarafından yayımlanmaktadır. İsim veya köşe yazısı yer 

almamakta, genelde gündeme ilişkin konulardaki bildirilerin, tu-

tuklu örgüt mensuplarının durumunun yer aldığı, bazen de farklı 

mecralardan kendilerine yönelik eleştirilere cevap verilen yazıların 

yer aldığı dergidir. Bu bakımdan Merkez Komite’nin görüşlerini 

doğrudan yansıtan ve örgütün özellikle gençler üzerinde ideolojik 

eğitimini veren bir yayın organıdır. Dolayısıyla DHKP-C sadece 

terör eylemleriyle ve yasadışı faaliyetlerle kendini gösteren değil 
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aynı zamanda yasal görünümlü yapılarla da günlük hayatın içine 

girmeye çalışan bir örgüttür. Örgütün aktif gücünün zayıflamasına 

rağmen sivil toplum ve kültür sanat alanında faaliyet göstermesi 

orta ve uzun vadede eleman devşirmesi sayesinde tekrar sofistike 

eylemler gerçekleştirebileceği tehdidini canlı tutmaktadır. Daha da 

önemlisi, örgüt yurtdışında da güçlü olarak faaliyetlerini sürdüre-

bilmektedir.  

4. DHKP-C’nin Uluslararasılaşması 

DHKP-C hâlihazırda Türkiye’nin yanı sıra Avrupa Birliği (Eur-Lex, 

2011) Birleşik Krallık (UK Government, 2021) ve ABD (US 

Department of State, 2021) tarafından terör örgütü olarak tanım-

lanmaktadır. Gerçekten de ABD, özellikle son yıllarda örgüte karşı 

mücadelede aktif rol oynamaya çalışmaktadır. Örneğin 2014 yılında 

ABD, örgütün lider kadrosundaki üç ismin bulunmasına yardım 

edenlere 3 Milyon Dolar ödül vereceğini açıklamıştı. Zira Türki-

ye’de faaliyet gösteren pek çok terör örgütünün aksine DHKP-C, 

ABD’yi de açık hedef olarak göstermektedir ve 2013 yılında Büyü-

kelçiliğe canlı bomba saldırısı düzenlemiş, olay sonucunda görev 

yapan Türk güvenlik görevlisi şehit olmuştur. Yani örgüt fiilî olarak 

ABD’ye de saldırı düzenlemiştir. Bunun sonucu olarak da özellikle 

2013 tarihinden itibaren bu ülke ve yakın müttefikleri tarafından 

hedef alınmıştır.  

Ancak her ne kadar Avrupa Birliği örgütü terör listesine almış 

olsa da örgütün burada uzun süredir rahat örgütlendiği gözlenmiş-

tir. Özellikle Hollanda örgütün önemli bir merkezi halindedir ve 

pek çok sempatizanı burada bulunmaktadır (Mango, 2005). Örgü-

tün kurucu lideri Dursun Karataş öldüğü güne kadar burada yaşa-

mış, dul eşi Zerrin Sarı’nın ve örgütün diğer lideri olan Seher Demir 

Şen’in de hâlihazırda burada yaşadığı tahmin edilmektedir. Yine 

örgüte bağlı TAYAD’ın basın bildirilerini ve örgüte yakın bazı yayın 

organlarının faaliyetlerini bu ülkede gerçekleştirdiği gözlenmiştir. 

Dolayısıyla Hollanda örgütün sadece sempatizanlarının sığındığı 
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bir ülke değil aynı zamanda faaliyetlerini rahatça sürdürebildiği bir 

ülke hâline gelmiştir.  

Örgüt sempatizan ve üyelerinin bir başka durağı da Belçika’dır. 

Özdemir Sabancı suikastının katil zanlılarından Fehriye Erdal, cina-

yetten sonra bu ülkeye kaçmış ve Belçika mahkemelerinin uzun 

süre kendisini terör suçu yerine bireysel suçlardan yargılamaktaki 

ısrarı sayesinde hafif cezalar almış, nihayet 2006 yılında ev hapsin-

deyken firar etmiştir. Belçika adaleti Özdemir Sabancı suikastından 

ancak 21 yıl sonra, 2017 yılında DHKP-C üyelerinin terörden yargı-

lanabileceğine karar vererek Erdal hakkında gıyabında 15 yıl hapis 

cezası verilmiştir ancak firari durumdaki teröristin nerde olduğu 

2021 yılı itibariyle hâlâ bilinmemektedir. Fehriye Erdal olayı, Belçika 

adaletinin Türkiye’ye karşı tutumunu göstermesi açısından önemli-

dir. Zira ülkenin özellikle yerel mahkemeleri adeta Erdal’ı Türki-

ye’ye iade etmeyerek ve olabildiğince hafif bir ceza vererek örgütün 

önemli bir elemanının ülkede hareket edebilmesinin yolunu açmış-

tır. Bu durum örgütün Belçika’yı da üs edinmesinde gereken cesare-

ti sağlamıştır. Hatta Batı Trakya’da yayın yapan bir gazetenin iddia-

sına göre örgüt üyelerinin kaçmasına Yunanistan üzerinden bizzat 

Brüksel yardım etmektedir: 

“Kuruluşundan bu yana Syriza’da görev yapan Mustafa Mustafa, Av-

rupa Birliği’nin terör örgütü üyelerine nasıl sahip çıktığını anlattı. Bu-

na göre, PKK, DHKP-C veya diğer sol terör örgütleri üyeleri Türk-

Yunan sınırına gelmeden Atina’ya sığınma talebinde bulunuyor. Avru-

pa bağlantılarını kullanan örgüt kadroları, teröristlerini kıtanın başka 

ülkelerine geçireceğini bildiriyor. Brüksel’e konuyu aktaran Yunan yet-

kililer, onay alınca kaçmalarına izin veriyor (Dede, 2017).” 

DHKP-C’nin özellikle 1990’lı yıllarda örgütlenme fırsatını bul-

duğu bir başka ülke de Almanya oluştur. Hollanda ve Belçika’dan 

farklı olarak Almanya’da örgütlenmeyi sağlayan bu ülkedeki göç-

men azınlık sayısının yüksek olmasıdır. Tıpkı PKK/KCK veya El-

Kaide ideolojisini takip eden örgütler gibi DHKP-C de Alman-

ya’daki nüfus ve demokrasi ortamından istifade ederek yasal görü-
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nümlü örgütler kurmuş, Grup Yorum konserlerini düzenlemiş, 

Halk Okulu dergisinin öncülü olan Yürüyüş dergisini 2015 yılında 

yasaklanana kadar bu ülkede çıkarmıştır. Esasında 1998 yılında 

Almanya’nın yasaklı örgütler listesine giren DHKP-C’ye, 2015 yılına 

kadar bu ülke tarafından önemli bir yasal tedbire uygulanmamış, 

bu tarihten sonra ABD’nin örgüte karşı fiilî mücadele başlatması ile 

birlikte ise düzenlenen operasyonlar ve yargılamalar neticesinde 

örgüt önemli darbe almıştır. Zira ABD Büyükelçiliği’ne düzenlenen 

saldırı örgütün sadece söylemde değil eylemde de NATO ülkelerini 

hedefe koyduğunun göstergesi olmuştur. Bu durum Alman polisini 

operasyonlara sevk etmiştir. Nitekim örgütün liderlerinden Musa 

Aşoğlu 2016 yılında Almanya’da yakalanmış ve 3 yıl süren mahke-

menin ardından 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.   

Devletlerin yanı sıra DHKP-C farklı ülkelerde faaliyet gösteren 

terör örgütleriyle de iltisaklı olmuştur ki örgütün uluslararasılaşma-

sındaki en önemli etmen budur. Yunanistan’da yayın yapan “To 

Vima” gazetesi, bu ülkede faaliyette bulunan 17 Kasım terör örgü-

tünün takibi sırasında bu örgütün DHKP-C ile yakın temasta oldu-

ğunun tespit edildiğini, dahası 2002 yılında örgütün lideri Dursun 

Karataş’ın Atina’da olduğunu iddia etmiştir (NTVMSBNC, 2002). 

Nitekim Yunanistan istihbaratı da söz konusu dönemde 100 kadar 

örgüt üyesinin ülkelerinde olduğunu, Türk istihbaratı ise bu sayının 

250 olduğunu tespit etmiştir (Mango, 2005). Bu durum örgüt ele-

manlarının bir kısmının 17 Kasım ile birlikte hareket ederek Yuna-

nistan aleyhinde de faaliyetler planladığını diğer kısmının ise Yu-

nanistan sayesinde Batı Avrupa’ya kaçma hedefinde olduğunu işa-

ret etmektedir. Dolayısıyla Yunanistan kendisini riske atma pahası-

na örgüte yardım etmekten geri kalmamaktadır. Örgütün 17 Kasım 

ile birlikte Yunanistan’daki varlığının devam ettiği tahmin edilmek-

tedir. Zira örgütün internet sayfasında Yunanistan Halk Cephelile-

rin 17 Kasım terör örgütü ile birlikte ortak faaliyet etkinlikleri tanı-

tılmaktadır. Bu bakımdan her ne kadar henüz eyleme geçilmemiş 

olsa da esasında Yunanistan için de tehdit oluşturmaktadır. DHKP-
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C’nin iltisaklı olduğu bir diğer örgüt ise tıpkı kendisi ve 17 Kasım 

örgütü gibi Marksist – Leninist yapıdaki Filistin Halk Kurtuluş Cephe-

si (FHKC)’dir. Örgütün internet sayfasında Filistin halkı, Filistin 

Kazanacak Kolektifi ve FHKC ile ortak olunduğu sıklıkla vurgu-

lanmaktadır. Her iki örgütün de Avrupa teşkilatları ortak kültürel 

etkinlikler ve şiddet içermeyen eylemler düzenlemektedir. Bunun 

yanında özellikle kolektif üyelerinin gerçekleştirdiği açlık grevleri 

DHKP-C’nin sayfasında da desteklenmekte, eylemlerin süreci hak-

kında bilgi verilmektedir.  

Dolayısıyla terör örgütü DHKP-C her ne kadar Avrupa Birli-

ği’nin terör örgütleri listesinde yer alsa da Belçika, Hollanda, Yuna-

nistan gibi ülkelerde faaliyetlerini devam ettirebilmektedir. Bu du-

rum Türkiye’nin örgütle yürüttüğü mücadeleyi özellikle geçmiş 

yıllarda sekteye uğratmıştır. Buna karşılık ABD Büyükelçiliği’ne 

düzenlenen saldırı örgüt açısından dönüm noktası olmuştur. 

ASALA örneğinde olduğu gibi, Batı ülkelerinden birinin terörün 

hedefi hâline gelmesi o örgüte yönelik tutumu ciddi ölçüde değiş-

tirmektedir. DHKP-C de bu tarihten sonra ABD ve müttefiklerinin 

hedefi hâline gelmiştir. 2016 yılından itibaren özellikle Almanya ve 

Birleşik Krallık’ın örgüte karşı aktif mücadele başlatmasıyla birlikte 

yurt dışı bağlantısının zayıfladığı ve örgütün eylem kapasitesinin 

azaldığı tahmin edilmektedir. Ancak yine de özellikle Belçika, Hol-

landa ve Yunanistan’daki varlığı örgütün Avrupa güvenliğine de 

tehdit oluşturduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. 

5. Örgütün Gerilemesi ve Yeniden Ortaya Çıkışı 

İlgili kısımlarda da değinildiği gibi DHKP-C, 1970’li yıllardan beri 

Guevaracılık akımının temsilcisi olarak farklı isimlerle, özellikle 

şehirlerde gerçekleştirdiği sansasyonel eylemlerle ön plana çıkmış-

tır. 1994 yılında ise Dursun Karataş’ın başını çektiği grup bu isimle 

yeni bir yapılanmaya gitmiş ve 2000’li yılların başlarına kadar yine 

şehirlerde sansasyonel eylemlere imza atmış veya atmak hazırlık 

aşamasındayken önlenmiştir.  
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2000’li yıllardan itibaren iki önemli olay örgütün bu dönemde 

gerilemesine yol açmıştır. İlki cezaevlerinde gerçekleşen Hayata 

Dönüş Operasyonları’dır. Bu operasyonlar neticesinde örgütün ey-

lem gücü üzerine gidildiği gibi psikolojik olarak da ciddi hasara 

uğramıştır. 2008 yılında Dursun Karataş’ın ölümünden sonra da 

örgüt her ne kadar lidersiz kalmamış olsa da eylem tecrübesi yük-

sek bir figürün eksikliği örgütün hareket kabiliyetini kısıtlamıştır. 

Dolayısıyla bu tarihlerden itibaren örgüt, güçlü takip ve istihbarat 

gerektiren canlı bomba ve suikast eylemlerinde geri plana çekilmiş, 

bunun yerine özellikle cezaevlerindeki açlık grevleri ve ölüm oruç-

larıyla gündeme gelmiştir. 

2015 yılında Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit ederek ve yine aynı 

yıl İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne saldırı düzenleyerek yeniden 

gündeme gelen örgütün bu tarihten sonra 2016 yılında gerçekleştir-

meye çalıştığı ve saldırganların öldüğü eylemlerden sonra en son 

2017 yılının başında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik can 

kaybının olmadığı saldırısının arkasından herhangi bir eylemine rast-

lanmamıştır. Örgütün yeniden aktif hale geldiği tarihlerin 2015–2017 

arasına denk gelmesi (henüz ispatlanmamış olsa da) özellikle o dö-

nemde emniyet içinde yapılanan FETÖ/PDY ile bağlantısı olabilme 

ihtimalini akla getirmektedir. Zira ilerleyen tarihlerde FETÖ/PDY’ye 

yönelik gerçekleşen operasyonlarda firari sanıkların Yunanistan’a 

kaçma işinde bağlantıyı DHKP-C terör örgütünün sağladığı tespit 

edilmiştir (Bürçeler, 2021). Daha da önemlisi, İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede FETÖ/PDY örgütü-

nün emniyet içindeki uzantılarının DHKP-C içinde FETÖ’nün hedef-

leri doğrultusunda bir eylem timi kurduğunu ve darbeyi meşrulaştı-

racak kaos planı hazırladığı yönünde tespitler yer almaktadır (Atilla, 

2017). Dolayısıyla örgütün özellikle 2014’ten itibaren FETÖ/PDY ile 

ilişkisi eylemlerinin artmasıyla paralellik gösteren ve daha da derin-

lemesine aydınlatılması gereken bir husustur.    

İkinci olarak, örgütün yurtdışı bağlantılarının önemli ölçüde ke-

silmesinin de özellikle yeniden ortaya çıktığı 2010’lu yıllarda geri-
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lemesinin sebebi olduğu iddia edilebilir. Uzun süre Hollanda, Belçi-

ka, Birleşik Krallık, Almanya gibi ülkelerde lider kadrosu ve üyele-

rinin önemli kısmı yaşayan örgüt, 2016 yılından itibaren bilhassa 

Birleşik Krallık ve Alman polisinin operasyonlarına uğramıştır. Da-

ha önce de belirtildiği gibi, 2016 yılında örgüt liderlerinden Musa 

Aşoğlu Almanya’da yakalanmış ve 2019 yılında hapis cezasına 

çarptırılmıştır. Almanya’nın bu dönemde terör örgütüyle mücade-

lesi sadece teröristlere yönelik değil, kültürel alana da yönelik ger-

çekleşmiştir. Örneğin Grup Yorum’un bu ülkede konser vermesi 

terör örgütü propagandası olması sebebiyle yasaklanmıştır 

(Deutsche Welle Türkçe, 2019). Benzer şekilde, Birleşik Krallık med-

yasının 2013 yılından itibaren örgütü terörist olarak tanımlayıp da-

ha fazla yer verdiği, polisinin 2016 yılından itibaren örgüt üyelerine 

operasyonlar düzenlediği gözlenmiştir (BBC, 2016). Dolayısıyla 

uluslararasılaşan örgüte karşı 2016 yılından itibaren gerçekleştirilen 

uluslararası operasyonlar ikinci döneminde de gerilemesine sebep 

olmuştur. 

Sonuç 

DHKP-C, Türkiye’de kimliklerden bağımsız, ideolojik motivasyonla 

hareket eden sol kanat radikalleşmenin örneğidir. İlgili bölümde 

örnekleri verildiği gibi akademik literatürdeki kimi çalışmalar örgü-

tün her ne kadar Alevî bir yapılanma olduğunu iddia etse de bu 

tespit indirgemecidir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Örgüt, Mark-

sist-Leninist çizgiyi ve silahlı mücadeleyi sürdüren bir yapıdır ki bu 

haliyle hoşgörü ve sevgi prensipleri üzerine kurulu olan 

Alevî/Bektaşî geleneğiyle ters düşmektedir. Marksist ideolojiye sıkı 

şekilde bağlı olan örgütün burjuvazinin illüzyonu olarak gördüğü 

mezhepsel kimlikleri öne çıkarması kendini inkâr anlamına gelmek-

tedir. Radikal solun silahlı ve silahsız mücadeleyi savunan fraksi-

yonları arasında DHKP-C ilkine örnektir ve silahlı mücadelenin 

şehirde yürütülmesi gerekliliğine dayanan Güney Amerika menşeli 

Guevaracılık akımının ve foco teorisinin Türkiye’deki ayağıdır. Ör-
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güt Mahir Çayan’ın kuruculuğunda 1970’li yıllardan beri farklı 

isimlerle faaliyet göstermektedir. 1970’li yıllardan bu yana örgüt 

içinde ideolojik tartışmalar olsa da esas bölünme sebeplerinin lider-

lik mücadelesi olduğu açıktır. Özellikle 1978’den 1994’e kadar Dur-

sun Karataş’ın Dev-Yol ve Dev-Sol içindeki liderliğini koruma gü-

düsü Guevaracılığın Türkiye’de fraksiyonlaşmasında önemli etken 

olmuştur. Dev-Sol’un 1993’teki bölünmesinden sonra Karataş niha-

yet küçük ama radikal fraksiyonu içinde mutlak lider konumuna 

erişmiş, malvarlığını kaybetmesine rağmen özellikle o dönemki 

Suriye rejiminin desteği ile yeniden sansasyonel eylemlere imza 

atan ve güçlü bir ağı bulunan örgüt kurabilmiştir. Örgüt, Hollanda, 

Belçika, Yunanistan gibi devletlerin de terörle mücadelede pasif 

davranması sayesinde 2000’li yılların başına kadar devletin en 

önemli güvenlik sorunlarından biri hâline gelmiştir. Özellikle ceza-

evleri örgütün karargâhları hâline gelmeye başlamıştır.  

Bu tarihten sonra ise cezaevlerinde örgüte yönelik operasyonla-

rın artması sayesinde bombalı eylem ve suikastların azaldığı iddia 

edilebilir. Nitekim 10 yıla yakın bir süre DHKP-C tarafından açlık 

grevleri ve ölüm oruçları haricinde gerçekleştirilen eylem tespit 

edilmemiştir. Ancak bu durum terör örgütünün uyuduğu anlamına 

gelmemektedir. Bu süre içerisinde sivil toplum alanında daha önce-

den başlattığı örgütlenme faaliyetlerini artırdığı gözlenmiştir. 

TAYAD, Halkın Hukuk Bürosu, İdil Kültür Merkezi gibi legal gö-

rünümlü yapılarla özellikle üniversite gençliği arasında propaganda 

faaliyetlerini sürdürmüştür. Örgüt, Marksist düşüncenin temelinde 

yatan sınıf çatışması tezinden hareketle işçi sınıfından gelen gençleri 

özellikle hedef olarak belirlemiştir. Halkın Hukuk Bürosu da benzer 

şekilde bir yandan propaganda faaliyetlerini yürütürken diğer yan-

dan da örgütün tutuklu veya hükümlü teröristleri ile bağlantıda 

kalmasını sağlayan aracı rolünü üstlenmiştir. 2010’lu yılların orta-

sında yeniden sansasyonel eylemler gerçekleştirmeye başlayan ör-

gütün 2016 sonrasında yeniden eylem sahasını açlık grevi ve ölüm 

oruçlarına çevirdiği görülmüştür.  
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Dolayısıyla DHKP-C’nin ideoloji ve eylemleri bakımından gele-

neksel bir Marksist-Leninist örgüt olduğu iddia edilebilir. Türki-

ye’deki bir diğer Marksist-Leninist örgüt olan PKK/KCK’dan etnik 

anlamdaki ideolojik ayrışmasının yanı sıra eylem bazında da ayrış-

tığı görülmektedir. PKK/KCK, Maoculukta olduğu gibi köylü dev-

rimine inanmasından dolayı kırsal alanda ağırlıklı faaliyet gösterir-

ken DHKP-C şehir savaşını savunmaktadır. Bu bakımdan örgütün 

her ne kadar kırsal yapılanması mevcutsa da önceliği şehir yapı-

lanmasına vermektedir. Dolayısıyla örgütün yeniden güçlenmesi 

durumunda şiddet içerikli eylemlerini buralarda beklemek gerek-

mektedir.  

Ancak zaman içerisinde DHKP-C sadece ulusal değil bölgesel bir 

tehdit hâline gelmiştir. Örgütün Marksizmi temel ideoloji olarak 

benimsemesi NATO ve ABD’yi doğal hedef hâline getirmektedir ki 

nitekim söylemlerinde bu durum sıklıkla vurgulanmaktadır. Dola-

yısıyla örgüt özü itibariyle uluslararası güvenliğe karşı bir tehdit 

unsurudur. Nitekim örgüt Yunanistan’daki 17 Kasım, Filistin’deki 

FHKC gibi NATO karşıtı terör örgütleriyle işbirliğine giderek özel-

likle ABD ve AB için de tehdit hâline gelmiştir. Buna rağmen örgüt 

özellikle AB’nin özgürlükçü ortamından istifade ederek uzun süre 

buralarda eylem gerçekleştirmemiş, bu durum Yunanistan başta 

olmak üzere Avrupa ülkelerinin örgütü yanlış değerlendirmesine 

ve rasyonel olmayan kararlar almasına yol açmıştır. Neticede ABD 

Büyükelçiliğine yönelik intihar saldırısı ile birlikte örgütün ulusla-

rarası terörizmin bir parçası olduğu Batı ülkeleri tarafından da anla-

şılmıştır. Bu ülkelerin örgütle mücadelesi hem Türkiye’nin hem de 

Avrupa’nın güvenliği açısından önemli olmuştur. 

Türkiye’nin yakın dönem tarihi, DHKP-C ile mücadelede sert 

güç kullanımının da uluslararası işbirliği kadar önemli olduğunu 

ortaya koymuştur. Özellikle Hayata Dönüş Operasyonları’nda ör-

gütün eylemci gücüne önemli darbe indirilmesi uzun süre faaliyet 

alanını sivil topluma ve açlık grevlerine çevirmesini sağlamıştır. Bu 

bakımdan Türkiye’nin örgütle mücadelesi üç sacayağına oturmalı-
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dır. Birinci ve öncelikli olarak örgütün silahlı üyelerine yönelik ope-

rasyonların kesilmemesi gerekmektedir. Zira örgütün en büyük ve 

millî güvenliğe tehdit açısından en tehlikeli kanadı burasıdır. Dola-

yısıyla bu mücadele tavizsiz yürütülmelidir. 1970’li yıllardaki dene-

yim de aynısını göstermektedir. THKP-C üyelerinin cezaevinde 

olması örgütün faaliyetlerini aksatırken genel af örgütün yeniden 

dirilmesini sağlamıştır. Dolayısıyla kolluk ve hukukî mücadele ek-

sik edilmemesi gereken metottur. İkinci olarak örgütün bilhassa 

üniversite gençliği ve İstanbul’un dar gelirli mahallelerinde yürüt-

tüğü propaganda faaliyetlerinin önü kesilmelidir. İdil Kültür Mer-

kezi, Grup Yorum, TAYAD gibi oluşumların kamuoyu nezdinde 

itibarsızlaştırılması bu noktada önemlidir. Söz konusu oluşumlara 

yasak prosedürlerin yanında mağdur gibi gösterilmemeleri için 

yumuşak güç unsurları da kullanılmalı, bunun için stratejiler ve 

kamu diplomasisi geliştirilmelidir. Üçüncü olarak da örgütün özel-

likle Batı Avrupa ve Yunanistan’daki yurtdışı bağlantıları ile irtibat-

larının kesilmesi önemlidir. Hollanda başta olmak üzere örgütün 

kontrolsüz hareket ettiği ülkeler yakın takibe alınmalı ve gerek is-

tihbarat gerekse de diplomasi kanalları açık tutulmalıdır. Daha da 

önemlisi, uluslararasılaşan örgütün bu durumu özellikle AB üyesi 

ülkelere anlatılmalı, tehdidin sadece Türkiye’ye yönelik değil Yu-

nanistan dâhil olmak üzere liberal dünyaya yönelik olduğu tezi 

sıklıkla vurgulanmalıdır.  

Her ne kadar DHKP-C son yıllarda yıkıcı eylemlerini ülkemiz-

de azaltmış olsa da özellikle yoksulluğun olduğu ortamlarda radi-

kalleşen bireyler üzerinde propaganda gücünü kullanmak suretiy-

le taban bulması zor olmayacaktır. Zira örgütün ideolojik yapısı ve 

sivil toplum kuruluşlarını etkin kullanması geniş bir tabanda faa-

liyet gösterme imkânı sağlamaktadır. Dolayısıyla Türkiye gerek 

polis gücünü, gerek kamu diplomasisini gerekse de geleneksel 

diplomasisini etkin şekilde kullanarak örgüte karşı her an teyak-

kuzda olmak zorundadır.   
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Giriş 

El Kaide adını pek çok alanda dünyanın ilkleri arasına yazdırmayı 

başaran kendine has özellikleri olan bir uluslararası terör örgütü-

dür. 11 Eylül saldırılarıyla uluslararası ilişkiler disiplini ve güvenlik 

çalışmaları alanında önemli değişikliklerin meydana gelmesine se-

bep olmuştur. Artık konvansiyonel savaşlar yerine terör metotları-

nın önem kazanması ve güvenlik tehdidi olarak ulus devletlerin 

yerini devlet dışı silahlı aktörlerin aldığı yeni bir döneme girilmesi 

açısından da el Kaide’nin uluslararası güvenlik literatürüne getirdi-

ği yenilikler önemlidir. ABD gibi bir süper güce Bush doktrini ola-

rak da bilinen “War on Terror” doktrinini ilan ettirtecek kadar da 

etkin olmuştur. Daha önceden “Soğuk Savaşın bitişi” bir dönüm 

noktası olarak uluslararası ilişkilerde sıklıkla atıflara konu olurken 

artık “11 Eylül öncesi ve sonrası” kavramı kullanılmaya başlanmış-

tır. Kısacası küresel çapta ses getiren bu intihar eylemiyle (11 Eylül), 

dünya tarihinde bir dönemi kapatıp yeni bir dönemin açılmasına 

neden olacak kadar önemli bir iz bırakmıştır. El Kaide nedir sorusu 

önemli bir soru olarak karşımızda durmaktadır ve bu soruya en 

uygun cevabı ararken aslında örgütün de tam anlamıyla ne oldu-

ğunu, nereden geldiğini, nasıl ortaya çıktığını, neleri amaçladığını, 
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fikirsel altyapısının özelliklerini ve varlık sebebinin de ne olduğunu 

ortaya koymuş olacağız. 

El Kaide ile ilgili açıklanması gereken en önemli konuların ba-

şında yine bu ismin nasıl ortaya çıktığı gelmektedir. Hem el Kaide 

isminin duyulmaya başlanması hem de örgütün temellerinin atıl-

ması seksenli yılların sonlarına doğru Afgan Cihadı sırasında ola-

caktır. Afgan Cihadı’nın öncüsü Dr. Abdullah Azzam Ürdün do-

ğumlu Filistin kökenli eski bir Müslüman Kardeşler üyesidir. Arap 

dünyasından topladığı cihat gönüllülerini 1979’da Afganistan’ı işgal 

eden Sovyetlere karşı savaşmak için Afgan topraklarına götürecek 

organizasyonu inşa etmiş ve buradaki yerel Afgan mücahitlere yar-

dımcı olabilmek amacıyla direnişi örgütlemiştir. Dr. Azzam’ın bu 

faaliyetleri yaptığı çatı örgütün ismi Mektep el Hadamat olarak bi-

linmektedir (Hegghammer, 2008). Türkçesiyle Hizmetler Okulu 

anlamına gelir. Afganistan’a diğer Müslüman ülkelerden gelen gö-

nüllüler ise “Afgan Arap” savaşçılar olarak uluslararası literatürde 

bilinmektedir. Bu gönüllü Afgan Arap savaşçılar Arap dünyasından 

her yaştan, her meslek dalından ve her sosyal tabakadan dinî bir 

vecibeyi, yani farz olarak kabul edilen cihadı yerine getirebilmek 

amacıyla Afganistan’a Azzam’ın derneği vasıtasıyla akın etmişler-

dir. Bunların içinde işsiz genç kesimden kişiler olduğu gibi mühen-

dis, doktor, üniversite mezunu iyi eğitimli kişiler ve hatta zengin iş 

insanları da yer almaktaydı (Hegghammer, 2010; Kepel, 2004; Ke-

pel, 2002). Suudi kökenli bir iş adamı olan Usame bin Ladin de bu 

gönüllülerden biri olarak o yıllarda Afgan Cihadı’na iştirak etmek 

için Afganistan’a gelmiştir. Bin Ladin süreç içerisinde Azzam ile 

görüş ayrılıklarına düşmesi neticesinde “Ensar Evi” adından farklı 

bir yapılanmaya gidecektir (Lawrence, 2005; Saghi, 2008; Hegg-

hammer, 2008; Hüseyin, 2014). Bu farklı yapılanmaya gidilmesinin 

temel nedeni ise Azzam’ın yerel Afgan mücahit örgütlerle (Gulbed-

din Hikmetyar’ın Hizb-i İslami örgütü, Burhaneddin Rabbani’nin 

Cemiyet-i İslami örgütü, Abdül Resul Seyyaf’ın İttihad-ı İslami ör-

gütü, Muhammed Yunus Halis’ın Hizb-i İslami’si ve Celaleddin 
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Hakkani’nin örgütleri)  işbirliği içinde ve direnişin beraber yürü-

tülmesi fikrine karşı bin Ladin’in sadece Arap yoldaşlarıyla ayrı bir 

yapılanma hâlinde cihat edilmesi fikrini savunması olmuştur 

(Hegghammer, 2008). Bin Ladin kampların dahi ayrılması fikrini 

öne sürmekte ve bir anlamda milliyetçi bir tavır sergilemektedir. 

Arap gönüllülerin daha ziyade bin Ladin ve yakın arkadaşı Mısırlı 

cihatçı Dr. Eymen el Zevahiri’nin etrafında toplanmaları sonucu, 

Arap ülkelerinden yakınlarından haber alamayan aile bireyleri bin 

Ladin’e ve örgütü Ensar Evi’ne müracaat ederek yakınlarının akı-

betlerini öğrenmeye çalışmaktaydılar. Bu sebeple Bin Ladin de ci-

hada iştirak eden gönüllüler için bir kayıt sisteminin tutulması tali-

matını verir. Bu kayıt sisteminin ismi el Kaide el Malumat ve diğer 

adıyla da el Sicil el Kaide olarak anılmaya başlamıştır. Bu kayıt def-

terinin bir süre sonra çatışmalar esnasında Sovyet telsizlerinden 

sıklıkla duyulmasıyla bin Ladin ve grubuna el Kaide ismi verilir. Bu 

adı verenler Sovyet askerleridir ve tarihler de 1988-89 yıllarını gös-

termektedir (Lawrence, 2005; Saghi, 2008; Hegghammer, 2008; Ger-

ges, 2011; Hüseyin, 2014). Bu şekilde el Kaide de doğmuş olur. 

1. Ladin Ailesi ve Suudi Arabistan’daki  

Etkin Konumlarının Nedeni 

El Kaide örgütü, Usame bin Ladin’in örgüt liderliği ile ayrılmaz bir 

bütünlük arz etmektedir. Bu nedenle bin Ladin’in geçmişi, kişisel 

özellikleri, ailesi ve almış olduğu eğitim formasyonunu idrak ede-

bilmek de el Kaide’yi çözümleyebilmek açısından oldukça önemli-

dir. Öncelikle Ladin ailesinin Suudi Arabistan ve Arap dünyasında-

ki etkinliği ve gücü Suudi hanedanıyla geliştirdikleri ilişkilerin ya-

kınlığına, Kral Faysal dönemine ve bin Ladin’in babası Muhammed 

bin Avad bin Ladin’in hanedanla geliştirdiği yakın ticarî ilişkilere 

dayanmaktadır. Muhammed bin Avad sıfırdan başladığı ticarî se-

rüvenine müteahhitlikle devam etmiş ve Suudi Arabistan’ın imar 

faaliyetlerinde aldığı ihale ve müteahhitlik işleriyle kısa sürede ül-

kenin önemli iş insanlarından biri olmuştur. Ancak Muhammed bin 
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Avad’ın Suudi ailesiyle yakınlaşması 1960’lı yıllarda ülke yönetimi-

nin temel taşlarından Vehhabi ulema ve Suudi ailesinin ortak kara-

rıyla Kral Suud’un görevden el çektirilmesi ile tahta geçen Kral Fay-

sal’la kurduğu özel ilişkiye dayanmaktadır. Kral Suud tahttan fera-

gatine ülke hazinesini beraberinde götürmeyi şart koşmuş ve Kral 

Faysal yönetimi de bu yüzden ilk yıllarında finansal zorlukla karşı-

laşmıştır. Bu sırada Muhammed bin Avad devreye girerek ülkedeki 

memurların maaşlarının ödemesini kendi kasasından yapmıştır. 

Kral Faysal bunun üzerine kendisini ödüllendirmiş ve ülkenin 

önemli ihalelerini Ladin ailesine vermeye başlamıştır. Hatta Arap ve 

İslam dünyasında önemli bir yere sahip Mescid-i Aksa’nın Yahudi 

fanatiklerce yakılması üzerine onarım ihalesi gibi önemli bir ayrıca-

lık ve Kâbe ve Mescid-i Nebevi ile ilgili imar ihaleleri de Ladinlere 

verilmiştir (Hüseyin, 2014; bin Ladin, 2008). Bu bir iş insanı için İs-

lam dünyasında büyük prestij anlamına gelmektedir. Kısa sürede 

Ladin ailesi ülkede Suudlardan sonraki en güçlü ikinci aile konu-

muna gelmiştir. Babasının nüfuzunu da arkasına alan Usame bin 

Ladin ilk başlarda Suudi politikasına yakın faaliyetler gütmüş ve 

hanedanın da güvenini kazanmıştır. Hatta Afgan cihadından evvel 

Suriye’de Hafız Esad rejimine karşı Hama ve Humus’ta ayaklanan 

Müslüman Kardeşlere finansal destek sağlayarak isyana yardımcı 

olma faaliyetleri gütmüştür (Saghi, 2008). 

2. Afgan Cihadı Dönemi ve Bin Ladin’in Cihada İştiraki 

1979’da Sovyetlerin Afganistan’ı işgaliyle birlikte Afganistan’da 

yukarıda belirtilen İslami tandanslı yerel direnişçiler cihat faaliyeti-

ne başlamışlardır. SSCB’nin Afganistan’a müdahalesi ve nüfuz et-

mesi başta ABD ve Batı ülkeleri olmak üzere Suudi Arabistan’ı ve 

Körfez monarşilerini alarm durumuna geçirmiştir. Çünkü Afganis-

tan’a yayılan Sovyetler, Hint Okyanusu’na yaklaşmaktadır. İleride 

de Körfez’deki petrol bölgesini tehdit edebilir konuma gelebilecek-

tir (Tanner, 2009; Potter, 2009). ABD Başkanı Jimmy Carter’ın ulusal 

güvenlik danışmanı Zbigniew Brezinsky’nin geliştirdiği Operasyon 
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Cyclone çerçevesinde Sovyetlere karşı Afganistan’daki yerel müca-

hitlerin desteklenmesi kararının yanında Suudiler de Dr. Abdullah 

Azzam’ın önderliğinde Arap dünyasından gönüllü savaşçıların 

katılımıyla Afgan yerel mücahitlere yardım kampanyasına başla-

mışlardır. Suudiler ve Körfez ülkeleri de ABD’nin bu stratejisinin 

bir anlamda parçası olmuşlardır. Azzam’ın kurduğu Hizmetler 

Mektebi (Mektep el Hadamat) derneği vasıtasıyla binlerce gönüllü 

cihat farzını icra etmek için Afganistan’a akmaya başlayacaktır. An-

cak bu proje SSCB’nin yayılmacılığına karşı geliştirilen ve arkasında 

CIA’nin aldığı küresel bir projenin parçası olarak işlemektedir (Bar-

lett ve Steele, 2003). Fakat daha sonraki açıklamalarında bin Ladin 

ve örgütün ikinci adamı konumundaki Eymen el Zevahiri o yıllarda 

kendilerinin CIA’yle ortak hareket etmediklerini, farklı bir ajandayı 

takip ettiklerini ve amaçlarının Afganistan’ın Sovyet işgalinden kur-

tarılması olduğunu savunmuşlardır (Gerges, 2009). 

Afgan cihadına Arap dünyasından gönüllüler cihat için akarken 

Usame bin Ladin de bölgeye Suudi ailesini ve zengin-elit kesimin 

temsilcisi olarak gelecek ve cihada iştirak edecektir. Bin Ladin’i ci-

hat alanında en fazla etkileyen kişi de Eymen el Zevahiri olacaktır 

(Lacroix, 2008; DeLong-Bas, 2004). Mısırlı cihatçılar daha ziyade 

Mısır’daki radikal İslamcı çevrelerin de etkisiyle ideolojik fikirleri 

sağlam olan gruplardır ve diğer Arap gönüllüleri de etkileyebilmiş-

lerdir. Abdullah Azzam cihada katılımcı çekebilmek için pek çok 

yayın neşretmiş ve bunlar Müslüman ülkelerde çeşitli dillere çevri-

lerek dağıtılmıştır. Cihat Kervanı, İslam Topraklarını Savunmak, 

Marksizm’in Çöküşü Kızıl Akrep gibi eserler Afgan cihadı döne-

minde seksenli yıllarda meşhur olmuşlar ve İslamcı çevrelerde ge-

niş kitleler tarafından okunmuşlardır. Azzam aynı zamanda Afgan 

Cihadı’nı “farz-ı ayn” ilan ederek tüm Müslümanların üzerine ciha-

dın farz olduğunu Afgan Müslümanların savunulması için cihada 

iştirak edilmesinin bireysel bir dinî zorunluluk olduğunu vurgula-

mıştır (Wiktorowicz, 2005). Yani Afgan mücahitlerin Sovyetlere 

karşı güç yetirememesi durumunda diğer İslam ülkelerinden Müs-



246  Selim ÖZTÜRK 

 

lümanların da yardım için gelmesi bir Müslüman için birincil dere-

cede bir zorunluluk (farz-ı ayn) olmaktadır. Yine Azzam cihadını 

sadece Afgan topraklarıyla sınırlı tutmakta ve sadece buradaki Af-

gan mücahitlerine yardım etmeyi hedeflemekteydi (Hegghammer, 

2008). Ancak cihat alanına Mısır’dan gelmiş olan Eymen el Zevahiri 

ve ekibi ise cihat konusunda farklı bir yaklaşıma sahiptiler. Afganis-

tan’ı bir eğitim alanı olarak görmekte ve buradan kazanılacak pra-

tikle ileride “yakın düşman”a karşı cihat hazırlığını öngörmekteydi-

ler. “Yakın düşman” dan kasıt mevcut Arap dünyasındaki rejimler-

di: Mısır’da Mübarek rejimi veya Suudi hanedanı gibi (Lacroix, 

2008). Bin Ladin-Zevahiri ikilisi ve cihadın önderi konumundaki 

Azzam arasındaki gerginlik, Sovyetlerin Afganistan’dan çekildiği 

1989 yılında Azzam’ın Peşaver’de bombalı bir saldırıyla öldürülme-

si ile son bulacaktır. Azzam’ın ölümüyle Afgan Cihadı’nın tartışma-

sız lideri artık bin Ladin olacaktır. Ancak bu sırada SSCB’nin Afga-

nistan’dan çekilmesi ve Gulbeddin Hikmetyar liderliğindeki Hizb-i 

İslami, Burhaneddin Rabbbani liderliğindeki Cemiyet-i İslami, Ab-

dül Resul Seyyaf liderliğindeki İttihad-ı İslami, Ali Mezari önderli-

ğindeki Hizb-i Vahdet gibi mücahit gruplarının iç savaşa düşmele-

riyle Afgan Arapların cihat konusundaki düşünceleri birden yerini 

ümitsizliğe bırakacaktır. Cihadın sonunda Sovyetler çekilmiş ancak 

hiç beklenmedik biçimde mücahitler birbirine düşmüştür.  Bin La-

din bunun üzerine Suudi Arabistan’a dönme kararı almıştır. Ancak 

Afgan cihadı süresince daha önceden Suudi rejimine tartışmasız 

bağlı olduğu düşünülen bin Ladin’in Mısırlı cihatçıların fikirlerin-

den etkilendiği düşünülmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında bin 

Ladin’i etkileyen bu fikirlerin neler olduğu üzerinde de önemle du-

rulmalıdır. 

3. El Kaide’nin İdeolojik Boyutunun Bileşenleri Üzerine 

Cemal Abdünnasır darbe ile 1952’de Mısır’da iktidara gelince ilk işi 

elindeki gücü Müslüman Kardeşlerle paylaşmamak için bunları 

tasfiye yoluna gitmek olmuştur. Bunun 1954 yılında kendisine yapı-
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lan düzmece suikast girişimini bahane ederek Müslüman Kardeşle-

rin öncül isimlerinden Seyyit Kutup, Abdülkadir Udeh, Mahmud 

Abdüllatif, Şeyh Muhammed Fargal, Yusuf Talat ve İbrahim Tayyib 

bu tasfiyeler sonucunda idam ettirmiş, birçok Müslüman Kardeşler 

üyesi konsantrasyon kamplarına kapatılmış ya da hapsedilmiştir 

(Ülger, 2016). Bu süreçte grubun üyelerine Nasır’la bölgesel düzey-

de rekabete girişen Kral Faysal’dan siyasî sığınma daveti gelmiştir. 

Faysal, Nasır’ın Arap milliyetçiliği ve Arap sosyalizmi görüşlerinin 

Arap dünyasına yayılmasını engellemek için fikirsel anlamda da 

mücadelenin önemli olduğu düşüncesiyle Müslüman Kardeşlere 

sığınma hakkı vermiştir (Ajami, 1981; Kepel, 2004). Sadece Mı-

sır’dan değil diğer Arap ülkelerinden de Müslüman Kardeşlerin 

şubelerinin üyeleri daha iyi ekonomik imkânlar, Baas rejimlerinin 

baskılarından kurtulabilmek ve çalışma serbestisinden dolayı Suudi 

Arabistan’a gelerek buradaki eğitim kurumlarında çalışma imkânı 

bulmuşlardır. Suudi Arabistan merkezli Vehhabi Selefiliğin fikirsel 

altyapısı, Arap seküler milliyetçiliği ile mücadele etmeye pek yeterli 

değildi. Kral Faysal akıllıca bir hamle yaparak Nasır’ın, Baas ideolo-

jisinin ve Arap seküler milliyetçiliğinin en büyük düşmanı olan 

Müslüman Kardeşleri kendine müttefik yapmaktaydı. Suudi petro-

dolarlarıyla da desteklenen bu müttefiklik ilişkisi ülke dışında Suu-

di Arabistan’a fayda sağlarken ülke içinde de seksenli ve doksanlı 

yıllarda yeni bir jenerasyonun oluşumuna neden olacaktır. Bu jene-

rasyon Müslüman Kardeşlerin Suudi Arabistan’a beraberlerinde 

getirdikleri “rejimleri hedef alan devrimci bakış açıları”yla Vehhabi 

Selefi geleneğin sentezlenmesi sonucu ortaya çıkan Sahve (Uyanış) 

hareketi olacaktır (Kepel, 2004).  Müslüman Kardeşlerin devrimci ve 

Kutupçu yorumlarına göre ülkenin devlet başkanı eğer İslam ve şeri 

hükümlerle hükmetmiyorsa mürtet ilan edilip devrilmelidir. Ancak 

geleneksel Vehhabi görüşte ise ülkenin lideri hem devlet başkanı 

hem de dinî önder olduğundan eleştirilemez ve Suudi Kralının 

hâkimiyetine son verme gibi bir düşünce dinin öğretilerinde de yer 

almamaktadır (Al Dakhil, 2009; Commins, 2006; Büyükkara, 2016). 
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Ancak Mısır’da Nasır ve Enver Sedat döneminde gittikçe artan re-

jim baskısıyla yeraltı örgütlenmesi olarak ortaya çıkan Tanzim el 

Cihat, Cemaat el İslami ve Tekfir ve Hicre gibi radikal hareketler 

devlet başkanını mürtet (dinden uzaklaşmış) ilan ederek rejimi de-

ğiştirme gibi devrimci ve radikal fikirler edinmişlerdir. Buradaki 

ana kaynak da Seyyit Kutup’un kitapları olmuştur (Kepel, 1985). 

Tanzim el Cihat örgütü mensubu Abdüsselam Faraj’ın da hazırladı-

ğı “Kayıp Farz” isimli eserde 14.yy’ın Selefi din âlimlerinden ibn-i 

Teymiyye’nin Moğol fetvasına atıfta bulunarak “nasıl şeriatla hük-

metmeyen ve bu yüzden ‘mürtet’ olan Müslüman Moğol hüküm-

darlarına karşı cihat farz idiyse Şeriatla hükmetmeyen ve İslam’dan 

uzaklaşan Arap liderler de ‘mürtet’ olacağı için cihat farz olmakta-

dır” görüşü yaygın biçimde kabul görmüştür (Kepel, 1985).  Bu fi-

kirler çerçevesinde Tanzim el Cihat grubu üyesi Mısır ordusu men-

suplarından Halid el İslamboli, Enver Sedat’ı 1952 Darbesi’nin yıl-

dönümü törenlerinde suikastla öldürmüştür. Tanzim el Cihat gru-

bunun o yıllarda Mısır’da lideri Eymen el Zevahiri olup daha sonra-

ları el Kaide’nin de bileşenlerinden biri olacaktır.  

Bunun üzerine başlayan rejimin tutuklama dalgası nedeniyle 

birçok yeraltı örgütü mensubu Suudi vakıfları vasıtasıyla Afgan 

cihadına katılarak Mısır’dan uzaklaşmak zorunda kalmışlardır. 

Bunlar arasında bin Ladin’in 2011’de ölümünden sonra örgütün 

liderliğini devralacak olan tıp doktoru Eymen El Zevahiri de bu-

lunmaktadır. Tabip olarak Sovyetlerin işgaline karşı başlatılan 

Afgan cihadına yardım amacıyla baskı altında olduğu Mısır’dan 

ayrılacak ve bir daha geri dönemeyecektir (Kepel, 2004; Gerges, 

2009). Özetleyecek olursak el Kaide’ye seksenli yıllarda Mısır’dan 

da çok katılımın olması, Enver Sedat suikastı nedeniyle başlayan 

tutuklama ve kovuşturma dalgasının ülke içinde radikal İslami 

gruplar üzerindeki yansımaları ile de yakından alakalıdır. Cihat 

alanında bin Ladin’in liderliğindeki Suudi ve Yemen kökenli gö-

nüllülerle Zevahiri liderliğindeki, daha ziyade ideolojik donanım-

larıyla öne çıkan Mısırlı gönüllüler el Kaide’nin ilk çekirdek yapı-
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sının unsurlarını da bu süreçte oluşturacaklardır. Burada silahlı 

direniş pratiğinin kazanılmasının yanında, yaşanacak fikirsel gö-

rüş alışverişleri ile Selefi Vehhabi görüşlerle Mısırlı cihatçıların 

ideolojik görüşleri birbiriyle karışacaktır. Bu durum Zevahiri’nin 

zihnindeki teorilerini uygulayabilmesi için bulunmaz bir fırsat 

yaratmıştır.  

4. Bin Ladin’in Suudi Rejimine Meydan Okuması 

1990 yılında Irak’ın Kuveyt’i işgali ve ardından başlayan Körfez 

Savaşı, Krallığa karşı muhalefet etme fırsatı arayan bin Ladin’e 

beklenmedik bir imkân sunmuştur. Saddam Hüseyin’e bağlı Irak 

kuvvetlerinin kısa süre zarfında Kuveyt’i işgal etmeleri Suudi 

Arabistan’ı alarma geçirmiş ve bir sonraki hedefin de kendisi ol-

masından çekinen Kral Fahd, ABD’den askerî destek istemiştir. 

ABD, beş yüz bin deniz askerini Suudi Arabistan’a Irak’ın olası bir 

saldırısına karşı Suudi topraklarına konuşlandıracaktır. Çünkü 

Saddam’ın tıpkı Kuveyt’e yaptığı gibi Arabistan’ın doğusundaki 

petrol alanlarını işgali ihtimali bulunmaktaydı (Keynoush, 2016). 

ABD ve Batı, petrol kaynaklarını güvence altına almak için hem 

Saddam’ı Kuveyt’ten çıkarma ve hem de Suudileri olası bir saldırı 

ihtimaline karşı korumak için harekete geçmişlerdi. Suudi Kralı 

Fahd’ın bu kararı Arap ve İslam dünyasından pek çok tepki buldu. 

Aynı zamanda ülke içindeki Sahve uleması da Kral’ı tenkit eden 

açıklamalarda bulunmuşlardır. “Bilad el Harameyn” olarak bili-

nen kutsal topraklara yabancı askerlerin ayak basması hadisler 

referans gösterilerek kabul edilemez bulunmuştur (Büyükkara, 

2004). Bin Ladin bunu Suudi hanedanına karşı başlatacağı muhale-

fet hamlesine bir fırsat olarak görmüş ve Suudi Savunma Baka-

nı’ndan kendisinin Afganistan’ı Arap mücahitlerle savunduğu gibi 

Suudi Arabistan’ı da savunabileceği söylemiş ve bunun için imkân 

verilmesini talep etmiştir (Hüseyin, 2014). Tabii ki bu teklif direkt 

reddedilmiştir. Ülke içinde asker konuşlandırılmasına yönelik 

tepkiler artınca Suudi Kralı Fahd hem ülke dışında bu kararı eleş-
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tiren Arap ve Müslüman gruplara hem de ülke içindeki muhalifle-

re karşı sert tedbirler almaya başlamıştır. Karara karşı eleştiri yö-

nelten Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat, Afganis-

tan’daki mücahit gruplarının önde gelenlerinden Hizb-i İslami 

lideri Gulbeddin Hikmetyar ve Pakistan’daki Cemaat-i İslami gibi 

oluşumlara finansal yardımlar direkt kesilmiştir. Ülke içindeki 

Müslüman Kardeşler üyelerinin ülkeden ayrılmaları istenerek Kral 

Faysal döneminden beri süregelen işbirliği sonlandırılmış ve yine 

Sahve ulemasının önde gelen simaları tutuklanmaya başlamıştır 

(Commins, 2006; Kepel, 2002; Kepel, 2004). Bu durumda Usame 

bin Ladin’in de Suudi Arabistan sınırları içerisinde daha fazla 

kalması olanaksız hale gelmeye başlamıştır. Bin Ladin bundan 

sonra daha rahat hareket edebilmek için önce Pakistan’a Peşaver’e 

gidecek ardından da Sudan’daki İslami gruplarla temasa geçerek 

bu ülkeden sığınma alacaktır. Bin Ladin için Sudan o dönemde en 

uygun yer olarak görünmekteydi. Askerî darbe ile iktidara gelen 

Ömer el Beşir ülkedeki Müslüman Kardeşlerin buradaki kolları 

tarafından desteklenmekteydi. Sudan’daki rejimin bileşenlerinden 

Hasan el Turabi aynı zaman da Müslüman Kardeşlerin Sudan ko-

lunun da lideri konumundaydı. Bin Ladin’in de temasta bulundu-

ğu ve onun ülkeye girmesine yardımcı olan kişi de bu isimdi. Bin 

Ladin Sudan’da Afganistan’daki cihat döneminden kendisiyle 

birlikte savaşan gönüllüleri toplamış burada hazırlıklar yapmaya 

koyulmuştur. Aynı zamanda ekonomik durumu kötü olan Su-

dan’a pek çok altyapı projeleri de yaparak finansal anlamda katkı 

sağlamıştır (Hüseyin, 2014; Kepel, 2002). Bu bir anlamda ülkede 

sığınmacı olarak kalmasının da karşılığı olmuştur. Buradaki siya-

sal faaliyetleri Suudileri rahatsız edince önce bin Ladin’in Suudi 

vatandaşlığı iptal edilmiş ve ardından Sudan’a bin Ladin’in ülke-

den çıkarılması için diplomatik baskı yapılmaya başlanmıştır 

(Lawrence, 2005; Hüseyin, 2014). Bin Ladin bu süre zarfında 1994 

ve 1995 yıllarında Londra’da Tavsiye ve Reform Komitesi adında 

bir platform kurdurtarak, burada Suudi rejimine karşı muhalif 
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tüm unsurları toplamaya ve bu platform aracılığıyla da bildiriler 

yayınlamaya başlamıştır. Komite vasıtasıyla Suudi rejimini ülke 

içindeki muhalif ulema çevrelerini tutuklamak ve susturmak ve 

İsrail’le yürütülen Oslo Barış Sürecine destek vermekle suçlamış-

tır. Ülke içindeki enflasyon ve işsizlik gibi ekonomik sorunlar ve 

hanedanın aşırı lüks tüketim ve yolsuzluk gibi konulardaki tavrı-

nın eleştirilmesi gibi bir dizi açıklamalar da yaptırmış ve Kral 

Fahd’ın görevi bırakmasını talep etmiştir (Commins, 2006). Bin 

Ladin tarafından yürütülen bu faaliyetler artık Suudi rejimine kar-

şı alternatif bir yönetim olma iddiası olarak da okunabilir. Ancak 

bu dönemde hâlâ küresel bir terör örgütü konumuna gelmemiş 

olup, sadece Suudi muhalif aktör olarak görülmektedir. Bilindiği 

üzere bin Ladin’in seksenlerdeki Afganistan’da cihat alanındaki 

faaliyetlerinden dolayı gerek Suudi ve gerek Arap dünyasında bir 

popülaritesi bulunmaktadır. Ayrıca ABD’nin önemli yayın organ-

larında dahi bin Ladin, Sovyetlere karşı mücadele eden “Sovyet 

karşıtı savaşçı” olarak gösterilmiştir (Fisk, 2020). Fakat Sudan’da 

bulunduğu süre içerisinde siyasal yollarla Suudi rejimini devire-

meyeceğini de anlayan bin Ladin el Kaide’nin silahlı hücrelerini de 

yavaş yavaş harekete geçirmeye başlamıştır.  

6. El Kaide’nin Küresel Çapta Saldırılara Başlaması 

El Kaide’nin ilk eylemleri örgütün içerisindeki Mısır kanadının lide-

ri ve bin Ladin’den sonraki ikinci adam konumundaki Eymen el 

Zevahiri tarafından organize edilecektir. Zevahiri, Enver Sedat’ı 

suikastla öldüren Tanzim el Cihat grubunun da lideriydi. Mısır’dan 

kaçarak Afgan cihadına katılmış ve burada el Kaide’nin kuruluşun-

da öncülerden olmuştur. 1993 yılında Zevahiri’nin Tanzim el Cihat 

grubuna bağlı “Kör Şeyh” lakaplı Ömer Abdurrahman’ın organize 

ettiği Dünya Ticaret Merkezi’ni bombalama eylemleri son anda açı-

ğa çıkarılarak ABD güvenlik güçleri tarafından engellenecektir. Bu 

bombalama girişimi el Kaide’yle irtibatlandırılan ilk büyük çaplı 

eylem girişimi olmuştur (Kepel, 2004). 
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Yine 1993 yılında bin Ladin’in Sudan’da bulunduğu süre zarfın-

da Afrika Boynuzunda el Kaide’nin yapılanma faaliyetlerine girişti-

ği görülmüştür. Somali’deki yapılanmasına ağırlık veren el Kaide 

Afrika’daki ilk eylemini bölgede bulunan ABD güçlerine saldırarak 

yapmıştır. “Operation Hope” bünyesinde Somali’de bulunan ABD 

askerleri el Kaide militanları tarafından saldırıya uğramış ve ölen 

askerler ABD kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştur (Kepel, 

2004). Tarihler 1995’i gösterdiğinde yine Eymen el Zevahiri tarafın-

dan organize edilen bir suikast girişimi Mısır Devlet Başkanı Hüsnü 

Mübarek’i hedeflemiş ancak başarısız olmuştur. Aynı yıl İslama-

bad’daki Mısır büyükelçiliği de bombalı bir eylemle el Kaide tara-

fından hedef alınmıştır. 1995’te yine Riyad’da bomba yüklü araçla 

Suudi güvenlik birimlerine ait bina saldırıya uğramıştır (Lacroix, 

2008; Lawrence, 2005).  

Bin Ladin’in ülkeden ayrıldığı 1991’den 1996’ya kadar geçen sü-

rede el Kaide saldırıları direkt üstlenmemekte ve aynı zamanda 

“yakın düşman kuramını” benimsediği görülmektedir. Yakın düş-

man teorisinin içeriğine baktığımızda Zevahiri tarafından geliştiril-

miş olup 1996 yılındaki cihat fetvasıyla örgütün resmî politikası 

olma statüsüne kavuşmuştur diyebiliriz. Yakın düşmandan kasıt 

Arap dünyasındaki rejimlerin yıkılması ve bunların yerlerine şeriatı 

baz alan İslami yönetim şekillerinin gelmesiydi. Aslında yerlerine 

gelecek yönetim biçimleri hakkında detaylı bir bilgi yoktur fakat 

burada amaçlanan el Kaide ve onunla bağlantılı örgütlerin Arap 

dünyasındaki rejimlerin (Mısır’da Hüsnü Mübarek rejimi ve Suudi 

Arabistan’da Suudi hanedanı) yerlerini alması hedeflenmiştir (Lac-

roix, 2008). Bu amaçla doksanlı yıllar boyunca Mısır ve Suudi Ara-

bistan’daki yönetim elitlerini hedefe alan saldırılar gerçekleştirilmiş-

tir. Ancak bu saldırılar toplumsal taban desteği bulamamış ve halk 

kesimleri tarafından sahiplenilmemiştir. Toplum içinden yeterli 

destek bulamadığı gibi güvenlik birimleri içerisinden de destek 

görmemiştir. Bu sebeple 1998’de cihat bölgesel olmaktan çıkarak 
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küresele doğru evrilmeye başlamıştır. Bu yeni konsept de “uzak 

düşman teorisi” olarak kodlanmaktadır (Kepel, 2004).  

El Kaide örgütü Mısır ve Suudi Arabistan’daki rejimleri değiş-

tirmeyi öncelerken bin Ladin bu faaliyetlerini yürütmek için Sudan’ı 

kendine ana merkez seçmiştir. Fakat Suudi Arabistan, Mısır ve 

ABD, Hartum’daki el Beşir rejimine yaptıkları diplomatik baskılarla 

bin Ladin’in ülkeden çıkartılmasını istemişlerdir (Gerges, 2009). 

Daha fazla direnemeyen bin Ladin 1996 yılında tekrar Afganistan’a 

geçmiştir. Bu dönemde Afganistan’da mücahitler arası iç savaştan 

Taliban isimli örgüt başarıyla çıkmış ve diğer Peştun, Tacik ve Ha-

zara mücahit gruplarını etkisiz hale getirerek ülkenin büyük çoğun-

luğunun kontrolünü ele geçirmeyi başarmıştır. Tıpkı Sudan’da ol-

duğu gibi bin Ladin ve örgütü el Kaide, Taliban rejimi için Afganis-

tan’ın altyapı projelerini ve imar işlerini finanse etmiş ve müteahhit-

lik yaparak kendisine verilen sığınma hakkının karşılığını ödemeye 

çalışmıştır. Bin Ladin bu dönemde BBC, CNN ve el Cezire gibi ya-

yın organlarına verdiği demeçler ve gönderdiği videokasetlerle 

dünya kamuoyunun gündeminde daha sık yer almaya başlamıştır 

(Gerges, 2011; Hüseyin, 2014). 

Bin Ladin Afganistan’a geldiğinde el Kaide ilk önce Ağustos 

1996’da “Kutsal Beldeleri İşgal Eden Amerikan Güçlerine Karşı Ci-

hat Fetvası” ile Amerikan askerlerini ülkede verdiği üslerle konuş-

lanmasını sağlayan ve ABD ile yakın işbirliği içinde olan Suudi re-

jimini hedef almayı denemiştir. Fetvada Suudi hanedanının yabancı 

güçlerin ülkeye girmesine izin vererek Kur’an’a aykırı hareket ettiği 

üzerinde durulmuştur. Bu fetvanın ardından Suudi Arabistan’ın 

Hobar kentinde arkasında el Kaide olduğundan şüphelenilen bom-

balı saldırı meydana gelmiştir (Kepel, 2004).  

6. El Kaide’nin ABD’yi Hedef Alması ve  

Küresel Odağın Gelişmesi 

El Kaide’nin asıl dünya gündemine oturmasını sağlayacak ve ulus-

lararası güvenlik bilimlerini ve stratejilerini de derinden değiştire-
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cek olaylar zincirinin ilk sinyali 1998 yılında “Yahudilere ve Haçlıla-

ra Karşı Uluslararası İslami Cephe” başlıklı fetva ile verilecektir. 

Her iki fetvanın arkasındaki ismin Dr. Eymen el Zevahiri olduğu 

bilinmektedir. Makalenin ilk bölümlerinde vurgulandığı üzere el 

Kaide’nin teorik ve ideolojik meseleleri genellikle örgütün içerisin-

deki Mısır ekolü tarafından yürütülmekteydi. Diğer yandan bin 

Ladin’in liderlik ettiği Suudi-Yemen ekolü ise saha gücü olarak öne 

çıkmakta ve bu tür ideolojik tartışmalardan uzakta kalmaktaydı 

(Kepel, 2004; Gerges, 2009). 1998 yılındaki bahse konu fetva ile artık 

“uzak düşman teorisi” uygulamaya konulmuş ve “küresel cihad”ın 

da ilanı verilmiş kabul edilmektedir. Cihadın küresele evrilmesinin 

nedeni ise artık Arap dünyasındaki mürtet ilan edilerek yönetimleri 

değiştirilmeye çalışılan rejimler yerine doğrudan ABD’nin hedefe 

alınmasıdır (Gerges, 2009). Bu taktik değişikliğindeki mantık ise bin 

Ladin ve Arap gönüllülerin Afgan Cihadı ve bu cihadın sonucu 

tecrübesine dayanmaktadır. El Kaide’nin mantığına göre Afgan 

cihadıyla SSCB yenilerek Afgan topraklarından geri çekilmeye 

mecbur bırakılmış ve Kabil’deki komünist rejim de kısa süre içinde 

çökmüştür. Ayrıca Sovyetlerin dağılmasına da el Kaide’ye göre Af-

gan Cihadı neden olmuştur. Bunun sonunca sadece Kabil’deki rejim 

değil Güney Yemen’deki Marksist rejim de çökmüştür ve bunlar 

hep Afgan Arap mücahitlerin başarısıdır. Şimdi aynısı ABD’ye de 

yapılabilirdi. Plana göre el Kaide direkt ABD’ye savaş açar ve ağır 

darbe vurursa Ortadoğu’daki ABD destekli rejimler de kendiliğin-

den çökecekti (Holbrook, 2014). 1998 yılından sonra el Kaide 

ABD’yi hedef almak için Afrika’yı seçecektir. ABD’nin Kenya’daki 

Nairobi ve Tanzanya’daki Darüsselam büyükelçiliklerine, tam da 

Körfez Savaşı’nda ABD askerlerinin Suudi Arabistan’a konuşlandı-

ğı günün yıl dönümünde bombalı saldırılarda bulunulmuştur. Sal-

dırılarda 224 kişi hayatını kaybetmiştir (CNN, 2021). Bu büyük çaplı 

saldırılar el Kaide’yi ABD’nin en önemli uluslararası güvenlik teh-

didi hâline getirecek ve bin Ladin’in ele geçirilmesi için faaliyetler 

artırılacaktır. Diğer yandan o dönemde ABD ve Taliban ilişkileri de 
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olumlu bir seyirdedir. Taliban’ın Afganistan’a güvenlik ve siyasî 

düzen getirmesi, Orta Asya’dan Hint Okyanusu’na uzanan ticaret 

yollarını güvenlikleştirmesi ve yine Afganistan’dan geçirilmesi dü-

şünülen enerji boru hatları için Taliban’la müzakerelerin devam 

ediyor oluşu ABD için önemlidir. Taliban’ın ABD tarafından tanı-

nabileceği ve rejiminin niteliği göz ardı edilerek tıpkı Suudi Arabis-

tan’la olduğu gibi özel bir diplomatik ilişki tesis edilmesi üzerine 

fikirlerin Washington’da dile getirildiği bir dönemdir (Crews ve 

Tarzi, 2008; Yadav, 2010). Usame bin Ladin böyle bir dönemde kü-

resel cihat eylemlerine başlaması Taliban’ı da zor durumda bıraka-

cak bir süreci beraberinde getirmekteydi. ABD bu süreçte Taliban 

yönetimi ve lideri Molla Ömer’e bin Ladin’i teslim etmeleri konu-

sunda Suudiler aracılığıyla baskıda bulunmaya başlamıştır. Hatta 

bu amaçla Suudi istihbaratının başındaki Prens Türki, özel bir mis-

yonla Afganistan’a gönderilmiş ve bin Ladin’in iadesi üst düzeyde 

talep edilmiştir. Fakat Taliban, Peştunlara has gelenekler olan ve 

Peştunvali adı verilen örfler gereğince kendisine sığınan birini 

düşmana teslim edemeyeceklerini belirtmiştir (Barfield, 2010). Hâl-

buki Taliban rejimi bütün Ortaçağ-vari yapısına rağmen Suudi Ara-

bistan, BAE ve Pakistan gibi ülkeler tarafından 1997 yılında resmî 

olarak tanınmıştır, ancak el Kaide’nin ülke içindeki varlığı bu ülke-

lerin diplomatik bağlarını birer birer koparmalarına ve ülkenin izo-

lasyonuna neden olmuştur (Raşid, 2000). Bunun üzerine 1999 yılın-

da Hindistan Havayolları’na ait bir uçak kaçırılarak Afganistan’a 

indirilmiş ve Hindistan hapishanelerindeki örgüt üyelerinin salıve-

rilmesi karşılığında pazarlık yapmaya çalışılmıştır. Yine Çeçen Sele-

fi cihatçılara da 2000 yılında Taliban rejimi sığınma vermiştir. El 

Kaide’nin Afganistan’daki varlığı kısa sürede Çeçenistan’dan, Keş-

mir’e, Özbekistan’dan Güney Asya’ya pek çok cihatçının burayı 

kendine sığınma üssü olarak seçerek gelmesine neden olmuştur 

(Barfield, 2010). Diğer bir ifadeyle dünyadaki terör örgütü üyeleri-

nin toplandığı bir merkez halini almıştır. Bu durum ABD müdaha-

lesini kısa süre zarfında kaçınılmaz kılmıştır.  
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7. Dinî Motifli Terörizmin Zirvesi: 11 Eylül Saldırıları  

2000 yılında Aden Körfezi’nde bulunan ABD Savaş gemisi US Co-

le’e düzenlenen terör saldırısında 17 deniz askeri ölmüştür. Bir yıl 

sonra 11 Eylül 2001’de dünyadaki tüm güvenlik kavramlarını ve 

tehdit algılarını değiştirecek, “Soğuk Savaş öncesi ve sonrası” kav-

ramının yerine “11 Eylül öncesi ve sonrası” gibi yeni bir milat ola-

cak küresel terör saldırısı el Kaide tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon, el Kaide militanları tarafından 

kaçırılan yolcu uçakları ile yapılan intihar saldırılarının hedefi ol-

muştur. Adeta kamikaze saldırılarını andıran bu eylem metoduyla 

el Kaide dünyanın patronu konumundaki ABD’yi kendi evinde 

vurmuş; ulus devletlerin ötesinde yeni tehdit unsurlarının devlet 

dışı silahlı aktörler de olabileceğini ve bunların ulus devletlerden 

daha tehlikeli olabileceğini göstermiştir. Saldırıyı gerçekleştiren on 

dokuz militandan on beşi Suudi vatandaşı, ikisi BAE vatandaşı, bir 

tanesi Mısırlı ve diğeri de Lübnan kökenli çıkmıştır (Kepel, 2004; 

Gerges, 2011; CNN, 2020).  Dönemin ABD Başkanı George W. Bush 

“War on Terror” doktrinini ilan ederek terörle mücadele konusunda 

ABD’nin yanında olmayanların düşman kabul edileceğini belirtmiş 

ve küresel çapta el Kaide’yle ve onu destekleyenlerle mücadele çağ-

rısında bulunmuştur. El Kaide’nin gerçekleştirdiği bu saldırıların 

neticesinde 2001 yılının Ekim ayında ABD ve müttefikleri Taliban 

rejimine son vermek adına Kalıcı Özgürlük Operasyonu adı altında 

Afganistan’a girmişlerdir. El Kaide’nin Afganistan’daki varlığı Tali-

ban’ın çökmesine sebebiyet vermiştir. Ancak ABD güçleri 11 Eylül 

vakasından sonra aceleyle Afganistan’a düzenlenen bu askerî mü-

dahaleyle Usame bin Ladin ve Eymen el Zevahiri gibi el Kaide’nin 

yönetim kadrosunu yakalamayı başaramamıştır. 

8. El Kaide’nin Irak Hamlesi ve İç Çatışmadan Bölünmeye 

El Kaide’nin tekrar toparlanma ve küresel düzeyde saldırılarına 

devam etme evresi Mart 2003 tarihinde ABD’nin Saddam rejimini 

devirmek için Irak’a müdahalesi sonrasında olmuştur. ABD’nin 
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Irak’a müdahalesinin iki ana nedeni bulunmaktaydı: Birisi Saddam 

rejiminin kitle imha silahları geliştiriyor olması diğeri de el Kaide ile 

bağlantılı olması iddiaları. İşgal sonrası her ikisinin de gerçek dışı 

olduğu anlaşılmıştır. Fakat el Kaide argümanı Ortadoğu’nun önde 

gelen Arap devletlerinden birine müdahale edilmesinde birincil 

derecede rol oynayabilmiştir. Bu açıdan bakıldığında Afganis-

tan’daki Taliban’dan sonra Irak’taki Saddam rejimi de el Kaide se-

bebiyle yıkılan ikinci yönetim olmuştur. ABD adeta el Kaide’nin 

ardından bir fil gibi takip ederek birer birer rejimleri yıkmaya baş-

lamıştır. Bu esnada el Kaide yönetimi de ABD’ye yani “uzak düş-

mana” karşı cihadı yeniden aktive etmek, geliştirmek amacıyla işgal 

edilen Irak’a el Kaide yapılanmasını tesis etmesi için militanlarını 

göndermeye başlamıştır. Usame bin Ladin’in finanse ettiği Afganis-

tan’daki kamplarda eğitim alan Ebu Musab el Zerkavi isimli Ürdün 

kökenli militan, bu dönemde el Kaide merkez karargâhında koordi-

nasyonunda Irak’a gelerek cihat için gerekli hazırlıklara başlayacak-

tır (Stern ve Berger, 2015; Atwan, 2015; Lister, 2015). Irak’ın çökme-

siyle bir anda el Kaide, buradaki koşullardan yararlanarak ülke 

içinde yayılmaya başlamıştır. Zerkavi, “Tevhit ve Hicre Cemaati” 

adını verdiği çekirdek teşkilatını kurmuş, ardından örgütlendikten 

sonra bu grubun adı Irak el Kaidesi (el Kaide fi Bilad el Rafidayn) 

olarak değişikliğe gitmiştir. İşgal sonrası 2003 yılında Zerkavi’nin 

ilk eylemi Bağdat’taki Ürdün Büyükelçiliği’ne yönelik bombalı araç 

saldırı olmuştur. Ardından Bağdat’taki BM misyon görevlilerine 

yönelik intihar eylemi saldırısı ve bu ikisinden daha önemlisi, Şii 

toplumun önemli ibadet merkezlerinden İmam Ali Camii’ne yöne-

lik intihar eylemi saldırısı organize edilmiştir. Bu saldırıda önde 

gelen Şii alim Ayetullah Muhammed Bakır el Hakim ölmüştür. 

Hâkim ailesi Irak’ta Saddam döneminde muhalif Şii gruplardan 

Irak Yüksek İslam Devrim Konseyi Partisi’nin idaresini ellerinde 

tutan ve İran yanlısı olmakla bilinen gruptur (Baram, 2011; Lister, 

2015; Atwan, 2015). Bu saldırıyla el Kaide’nin Irak’taki yeni yapı-

lanmasının ABD, onunla bölgede işbirliği içinde olan Ürdün, 
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Irak’taki Şii dinî-siyasal grupları hedef aldığı görülmüştür. Zerkavi, 

2004 yılında resmî olarak da el Kaide’nin Irak kolu olduğunu ilan 

etmiştir (Lister, 2015). Irak’taki yapılanmanın temel amacı iktidarı 

ABD desteği ile almaya çalışan Şii kesimi hedef alarak güçten düşen 

Sünnilerin desteğini kazanmak olarak görülebilir. Ancak Irak el 

Kaidesi’nin Şii halka yönelik saldırıları ve şiddet düzeyi o kadar 

artmış ve yaygınlaşarak örgütün genel stratejisi halini almıştır ki 

merkezi el Kaide’nin ikinci adamı Eymen el Zevahiri’den uyarı dahi 

almıştır. Zevahiri saldırıların ana hedefinin ABD ve onun güdü-

mündeki “mürtet” rejimin yetkilileri (Bağdat yönetimi) olması ge-

rektiği ve Şii de olsa Müslüman halka yönelik saldırı faaliyetlerine 

son verilmesi konusunda Zerkavi’ye baskı yapmaya başlamıştır 

(Lister, 2015; Lister, 2014; Jehl ve Shanker, 2005). Bu durum Irak’taki 

el Kaide ile Afganistan dağlarındaki merkezi el Kaide’nin arasının 

açılmasına neden olan süreci de başlatacaktır. El Kaide’nin genel 

stratejisi 1998 yılında “küresel cihad”ın ilanını yapan fetvasının da 

öngördüğü üzere ABD ve müttefiklerine yönelik saldırıların yapıl-

masıydı. Örneğin Irak işgalinden sonra ABD’nin koalisyon gücüne 

katılan İspanya’ya uyarı vermek için 2004 seçimlerinden hemen 

önce Madrid’de trene bombalı saldırı yapılarak 190 kişinin ölümüne 

neden olunmuştur. El Kaide’nin üstlendiği bu saldırıdaki amaç İs-

panya’nın Irak’ta ABD’ye verdiği askerî desteği geri çekmesinin 

sağlanmasıydı (Lawrence, 2005). Yine 2005 yılının Temmuz ayında 

Londra metrosuna yönelik bombalı saldırı düzenlenmiş ve 52 kişi 

bu saldırılarda hayatını kaybetmiştir. Zevahiri bu saldırılarla 

ABD’nin en yakın müttefiki İngiltere’ye mesaj verdiklerini belirt-

miştir (Hayden, 2017). El Kaide’nin diğer bir hedefi de dünyanın 

çeşitli yerlerindeki Yahudiler ve İsrail vatandaşları olmaktaydı. 1998 

bildirgesinin de adı “Yahudilere ve Haçlılara Karşı Uluslararası 

İslami Cephe” olmasından dolayı ABD ve Yahudileri aynı cephede 

görmekte ve tehdit olarak algılamaktaydı. 2003 yılının Kasım ayın-

da İstanbul’da bombalı araçlarla Neve Şalom ve Beth İsrail sinagog-

larına ve HCBS Bankası merkezi binası ve İngiliz Başkonsoloslukla-
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rına el Kaide’nin üstlendiği seri saldırılar gerçekleştirilmiştir. Bir yıl 

öncesi de Tunus’ta Ghriba sinagogu ve Kenya’da İsrailli turistlerin 

kaldığı bir otel yine bombalama eylemlerinin hedefi olmuş ve pek 

çok kişi hayatını kaybetmiştir (Milliyet, 2003). Özetle el Kaide’nin 

taktiği ABD, ona Irak operasyonunda ve sonrasında yardımcı olan 

müttefik ülkeler, Yahudiler ve İsrail gibi ülkelere yönelik eylemler 

gerçekleştirmekti. Hedef listesi içerisinde Irak’taki Şii toplum veya 

Irak’a yapılan ABD operasyonuna iştirak etmemiş ülkeler yoktu. 

Fakat Irak’taki el Kaide oluşumu Irak’ta mezhep savaşı merkezli 

taktik ve stratejisiyle el Kaide’den ayrılmaktaydı. Zerkavi, Irak’ta 

Sünni bir devletleşme stratejisi izlemeye başlamış ve bu süreçte de 

el Kaide’yle olan bağları gevşetmeye çalışmıştır. Bu amaçla başında 

olduğu Irak el Kaidesi’ni diğer direniş gruplarıyla bir araya getire-

rek, Mücahitler Şura Meclisi adında yeni bir yapılanmaya gitmiştir. 

2006 yılında Zerkavi’nin bir hava saldırısında öldürülmesi üzerine 

Irak’taki el Kaide yerelleşme eğilimine girmiştir. Kısa süre içinde 

Irak İslam Devleti adını alan bir önceki yapılanma artık merkezi el 

Kaide ile bağlarını kopardığını resmen ilan etmiştir. Yönetiminde de 

daha ziyade Iraklı Araplar yer almaya başlamıştır. Irak İslam Devle-

ti adındaki yapılanma ise 2012’de Suriye’de iç savaşın başlaması ile 

Suriye’deki savaşın bir parçası hâline gelmiş ve Irak Şam İslam Dev-

letine yani IŞİD’e evrilmiştir (Warrick, 2015; Cockburn, 2015; Lister, 

2015).  

9. Bin Ladin’in Ölümü Sonrası Durum 

Bu esnada el Kaide adına yayınlanan videolarda artık Usame bin 

Ladin yerine Eymen el Zevahiri’nin konuşmalarının görülmesi 

“acaba bin Ladin öldü mü ya da örgütün yönetimini artık tamamen 

Zevahiri mi ele geçirdi” tartışmalarının yayılmasına neden olmuş-

tur. 2011 yılında dönemin ABD Başkanı Obama, 2 Mayıs 2011’de 

Usame bin Ladin’in Pakistan’ın Abbottabad kentinde ABD Özel 

Kuvvetleri tarafından öldürüldüğünü ve cesedinin de denize atıldı-

ğı bilgisini medya ve basın önünde açıklamıştır (CNN, 2018). ABD 
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bu haberi büyük bir başarı olarak ve küresel teröre karşı amansız 

mücadelesinin bir sonucu olarak sunarken el Kaide’nin liderliğine 

ikinci adam olarak bilinen Zevahiri gelmiştir. Ancak küresel terörün 

ağırlık merkezi de Arap Baharı sonrası yavaş yavaş el Kaide’den 

IŞİD ve Nusra gibi Ortadoğu’nun merkezinde yer alan örgütlere 

kaymaya başlamıştır. 

IŞİD’in doğuşu ile iki örgütün sıklıkla karşı karşıya geleceği bir 

sürece girilmiştir. İki örgüt arasındaki ilk büyük anlaşmazlık, IŞİD 

merkezi yönetiminin Suriye’deki IŞİD yapılanmasını kurması ve 

bölgedeki savaşı yürütmesi için gönderdikleri Ebu Muhammed el 

Culani’nin kısa süre sonra merkezî IŞİD yönetimi ile ters düşerek 

bağlılığını el Kaide lideri Eymen el Zevahiri’ye yaptığını açıklama-

sıdır. Suriye üzerinde IŞİD ve el Kaide böylelikle karşı karşıya gel-

mişlerdir. Culani’nin yeni yapılanması Nusra Cephesi olarak ad-

landırılmış ve merkezî el Kaide’ye bağlandığını açıklamıştır (Lis-

ter,2015; Barrett,2014; Lister, 2014; Atwan, 2015). El Kaide’nin içeri-

sinden çıkarak gelişen ve IŞİD adını alan eski Irak el Kaide yapı-

lanmasıyla merkezi el Kaide’ye bağlılık yemini eden Nusra Cephesi 

arasında Suriye’de çatışmalar başlamış ve iki örgüt aynı dinî ideolo-

jiye (Selefi Vehhabilik) ve aynı cihat anlayışlarına sahip olmasına 

rağmen birbirinin azılı düşmanı hâline gelmişlerdir (Glenn, 2016). 

Bu durum cihat arenasındaki tekelinin artık kırılarak, el Kaide’nin 

içerisinden çıkarak gelişen ikinci nesil cihat örgütünün öncülüne 

meydan okuması olarak okunabilir. Özetle, el Kaide’nin küresel 

cihat alanındaki hâkimiyeti sarsılmıştır.  

Irak’ın işgali sonrası oluşan ülkedeki kaotik durum ve Suriye’nin 

de iç savaşa sürüklenmesi, el Kaide’nin türevi örgütlerin bölgede 

yayılmalarına ve mutasyona uğrayarak daha tehlikeli ve şiddet 

odaklı terör oluşumlarına evrilmelerine neden olmuştur diyebiliriz. 

Özellikle Arap Baharı’nın başarısız olması ve Suriye, Libya ve Ye-

men gibi ülkelerde iç savaşların yaşanması Arap Baharı’nın bir an-

lamda radikal dinî örgütler tarafından altının oyulmasına neden 

olmuştur. Bu çökmüş devletlerde birden fazla el Kaide benzeri olu-
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şumlar türemiş ve aynı dinî ideolojiye sahip olmalarına rağmen 

birbirleriyle nüfuz alanı ve çıkar çatışmasına düşerek savaşa tutuş-

muşlardır.  

Sonuç 

Arap Baharı sonrası dönemde Ortadoğu ve Afrika’da pek çok ülke-

de faaliyet güden birden fazla radikal dinî silahlı örgütlenme IŞİD 

ve el Kaide arasında bir seçim yaparak bu iki örgütten birine biat 

etmeye başlamışlardır. Süreç içinde biat ettikleri büyük örgütle çı-

kar çatışması yaşamaları durumunda da saf değiştirerek taktik ve 

strateji izlemişlerdir. Örneğin, Libya’da Ensar el Şeria, Nijerya’daki 

Boko Haram, Yemen’deki Arabistan el Kaidesi, Sina Yarımadasın-

daki Ensar Beyt el Makdis gibi örgütler IŞİD’e biat ettiklerini açık-

lamışlardır. Diğer taraftan Somali’de el Şebab, Suriye’de Nusra 

Cephesi, Kuzey Afrika’da Mağrip el Kaidesi ve Sahra’da Murabitun 

gibi örgütler de el Kaide’ye bağlılık ilanında bulunmuşlardır 

(Atwan, 2015; Lister, 2015). Bir anlamda küresel bir terör networkü-

nün iki büyük grup tarafından paylaşılması söz konusu olmuştur. 

El Kaide’yi bitirmek amacıyla Bush doktrini ile Afganistan ve Irak’a 

müdahalede bulunarak işgal eden ABD, gelinen on beş-yirmi yıllık 

süreç içerisinde dünyanın her tarafına yayılmış bir küresel terör ağı 

ile karşı karşıya kalmış ve baş edemez bir duruma gelmiştir. ABD 

merkezli askerî müdahaleler küresel terörü bitirmenin ötesine bölü-

nerek daha da yayılmasına ve çoğalmasına sebebiyet vermiştir.  

IŞİD ve el Kaide arasındaki rekabet en son el Kaide’nin de mer-

kez üssünün bulunduğu Afganistan’a sıçramış ve Horasan Emirliği 

adı altında bir grup IŞİD’e biat ederek Taliban’la mücadeleye baş-

lamıştır (Reuters, 2019). IŞİD kendi yayın organlarından Taliban 

yönetimi ve el Kaide lideri Zevahiri’nin Katar üzerinden Batı ile 

müzakere ettiği suçlamalarını yöneltmiştir (Dabıq, 2014). Diğer 

yandan ABD’de Trump yönetimi ile Katar üzerinden müzakerelere 

başlayan Taliban’ın el Kaide ve küresel terör oluşumlarıyla bağları-

nı kopartacağına dair taahhütte bulunması ve Afganistan’da her-
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hangi bir terör örgütünün barındırılmayacağını garanti etmesi el 

Kaide’nin Taliban tarafından gözden çıkarıldığına yönelik yorumla-

ra neden olmuştur. Hâlâ el Kaide lideri Eymen el Zevahiri’nin nere-

de saklandığı ve örgütü nereden yönettiği bilinmemektedir. 

1980’lerin sonlarında başlayan el Kaide’nin küresel terör macerası 

gelinen otuz yıllık süreçte ilham kaynağı olduğu veya içinden çı-

karttığı pek çok radikal terör örgütüyle uluslararası güvenliğin bir 

numaralı tehdidi olmayı sürdürmektedir. Küresel terör alanında 

birinci nesil olarak tanımlayabileceğimiz el Kaide artık IŞİD (en son 

ismiyle sözde İslam Devleti), Nusra (yeni adıyla Heyet Tahrir el 

Şam), Boko Haram vb. ikinci nesil örgütlerle etkisini devam ettir-

mektedir. Hâlâ küresel terör tehdidinin tamamen önlenmesi ve ber-

taraf edilmesine yönelik kesin bir mücadele yöntemi ve eylem me-

todu da başta ABD olmak üzere teröre hedef olan gelişmiş ve ge-

lişmekte olan ülkeler tarafından ortaya konabilmiş değildir. 
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TERÖRÜN FİNANSMANI VE MALİYETİ: 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ   
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Giriş  

Dünya ekonomisinin hızlı gelişimi ve küreselleşme, ülkeler için bir 

yandan büyük kazanımlar sağlarken (ekonomik refah gibi) diğer 

yandan büyük riskler içermiştir. Bu risklerden biri, uluslararası te-

rördür. Terör, hem siyaset, psikoloji, felsefe, askerî strateji ve tarih 

konuları dâhil olmak üzere insan deneyimlerinin pek çok farklı yö-

nünü bir araya getirmesi açısından karmaşık, hem de şiddet eylem-

lerini gerçekleştiren ve eylemlere maruz kalanlarda güçlü duygular 

uyandırması açısından ise duygusal bir konudur. Bununla birlikte 

terör, şiddet kullanımı ile karakterize de edilmektedir.  

Siyasî bir etki için şiddet kullanımı, düşünsel temeller üzerinden 

planlanmış ve hesaplanmış bir hareket tarzı, meşru bir savaş yü-

rütme bağlamı dışında sınırsız bir davranış sergileme ve özellikle 

siviller arasında orantısız bir korku ve güvensizlik duygusu uyan-

dırma çabası terör olaylarının en temel özellikleri olarak ifade edil-

mektedir.  Dünyada hızlı bir yükseliş gösteren terör olayları, uzun 

yıllardır güvenliği tehdit eden en büyük problemler içerisinde yer 

almaktadır. Yaşanan bu yükseliş sonucunda terör olayları, küresel 

bir hal almış ve bu sebeple de dünya kamuoyunda korkuyla takip 

edilen sonuçlara ulaşmıştır.  
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Dünya terör sahnesinde, 19. yüzyıl sonlarında anarşist hareket-

ler, 20. yüzyıl ortalarında laik ayrılıkçı hareketler (çoğunluklu sol 

kanat terörist gruplar), 20. yüzyıl sonlarında ve 21. yüzyıl süresince 

dinî motivasyonlu ve özellikle militan Selefi hareketler egemen ol-

muştur. Özellikle son elli yılda yaşanan önemli terör olaylarının 

ortaya çıkardığı yıkıcı sonuçlar üzerine hem ulusal hem de uluslara-

rası olmak üzere sistemi hızla değiştiren küreselleşmenin de etkisiy-

le, olayları önleyecek ve ülke güvenliğini sağlamaya yardımcı ola-

cak yeni, etkili ve kalıcı bir arayış başlamıştır. Uzun arayışlar sonu-

cunda uluslararası toplum tarafından terör olaylarını engelleyecek 

en etkili ve kalıcı yöntem olarak terörün finansmanının önlenmesine 

öncelik verilmiştir. Bunun nedeni uluslararası terörün dokusunun 

karmaşık finansal kaynaklar ve bağlantılar tarafından desteklenme-

sidir. Ayrıca bu bağlamda uluslararası terörün uluslararası organize 

suç ile arasında doğrudan bir ilişki olduğuna dair kanıtlar da mev-

cuttur. 1980’li yıllarda uluslararası finansal akışların boyutu ortala-

ma bir iş gününde sadece 300 milyar doların üzerinde gerçekleşmiş-

tir (Allen, 2016). Uluslararasında ticaretin serbestçe akmasına izin 

veren aynı uluslararası finans sistemi, terör örgütlerine saniyeler 

içerisinde dünyanın her yerine para taşımanın yolunu da sağlamak-

tadır. Bu nedenle, terörün finansmanını sağlayacak paranın saklan-

dığı her yerde bloke edilmesi ve hareket ettiği her yerde izinin sü-

rülmesi için Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “Terörizmin Fi-

nansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme” 9 Aralık 

1999 tarihinde kabul edilmiş ve 132 ülke tarafından imzalanan söz-

leşme 10 Nisan 2002’de yürürlüğe girmiştir. Terörün finansmanının 

önlenmesine dair imzalanan uluslararası sözleşme ile birlikte terö-

rün finansmanını engelleme çabası sınırlar ötesine geçmiştir. Bu 

kapsamda bahsi geçen sözleşme uluslararası düzeyde terörle mü-

cadelenin finansman boyutuna eğilen çabalar içerisinde somut çıktı-

ları tartışmalı olmakla birlikte bir milat olarak kabul edilmektedir. 

Tüm bu gelişmelere rağmen hem ulusal hem de uluslararası dü-

zeyde güvenilir bilginin sistematik bir şekilde toplanamaması ve ana-
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liz edilememesi nedeniyle terörün finansmanına ilişkin sorular hâlâ 

tam olarak yanıtlanamamaktadır. Bu kapsamda çalışmanın odak 

noktası bu sorulara cevap bulmaktır. Başka bir ifade ile terör örgütle-

rinin neden finans ihtiyacı duyduğu ve finans kaynaklarının neler 

olduğu hakkındaki sorulara cevap aranmıştır. Bunun yanında çalış-

mada mevcut veriler ışığında Türkiye’nin uzun yıllardır mücadele 

ettiği terör örgütlerinin finans kaynakları ve bağlantılarının da ayrın-

tılı bir analizi yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise çalışmanın bütünü 

dikkate alınarak, değerlendirme yapılmış ve öneriler sunulmuştur.  

1. Terörün Finansmanı Kavramı  

Ülkeler arasında ülkeden ülkeye farklılık gösteren siyasi, dinî ve 

ulusal çıkarımlar nedeniyle terör veya terörizm kavramının tanımı 

noktasında genel bir kanı bulunmasa da terörün finansmanının ta-

nımında çoğu ülkenin benimsediği bir tanımın ortaya çıktığı bilin-

mektedir. Uzun yıllardır çözülmeye çalışılan ve mali bir suç olan 

terörün finansmanı, literatürde ilk kez 9 Aralık 1999 tarihinde BM 

tarafından yayımlanan Terörizmin Finansmanının Önlenmesine 

Dair Uluslararası Sözleşme’de herhangi bir kimse tarafından hangi 

suretle olursa olsun kısmen veya tamamen bir halkı korkutmak, bir 

hükûmeti veya uluslararası örgütü herhangi bir eylemi gerçekleş-

tirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak, bir sivili ya 

da bir silahlı çatışma durumunda çatışmaya doğrudan katılmayan 

herhangi başka bir kişiyi öldürmeye veya ağır şekilde yaralamaya 

yönelik tüm eylemlerin gerçekleştirilmesine doğrudan veya dolaylı 

olarak, yasa dışı bir şekilde ve kasten fon sağlama ve toplama olarak 

tanımlanmıştır (United Nations, 1999). Uluslararası Para Fonu terö-

rün finansmanını, terör eylemlerini veya örgütlenmelerini destek-

lemek için kullanılması amacıyla fon toplanması veya sağlanması 

olarak (IMF, 2000) tanımlarken Dünya Bankası terör faaliyetlerinin 

yürütülmesi için gereken silah, donanım ve hizmetin satın alınması 

için gereken paranın yasal veya cezai faaliyetlerden elde edilmesi 

olarak tanımlamaktadır (World Bank, 2009). 
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Terör örgütlerinin finansmanını belirleme ve engellemenin ilk 

adımı, terörist grupların finansman gereksinimlerini anlamaktan 

geçmektedir. Terör eylemleri için sadece silah ve mühimmatın fi-

nansmanı yeterli gibi gözükse de terör örgütleri eylemlerin yanı sıra 

çok daha çeşitli faaliyetler yürütmekte ve faaliyetlerinin finansma-

nına ihtiyaç duymaktadır. Bu faaliyetler içerisinde yiyecek, giyecek, 

barınma, eğitim ve sağlık hizmeti, ulaşım, kadroların genişletilmesi, 

kaynak yaratma, araştırma ve geliştirme, yayın, propaganda, görev-

lilere ve ailelere ödeme yapmak, görünüşte meşru sosyal veya hayır 

işleri ve rüşvet yer almaktadır. Bunun da ötesinde terör örgütleri, 

örgütü veya ideolojisinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi adına siyasî 

destek almak için de finansmana ihtiyaç duymaktadır.  

1970 yılından bu yana terör fonları kapsamında gerçekleşen ulus-

lararası finansal akışlarının milyar dolar seviyesine ulaştığı bilin-

mektedir. Ticaretin ülkeler arasında serbestçe gerçekleşmesine izin 

veren uluslararası finans sistemi sayesinde terör örgütleri parayı 

saniyeler içerisinde dünya çapında dolaştırma şansına sahip olmuş-

tur. 11 Eylül 2000 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de 

gerçekleşen terör saldırıları öncesinde terör örgütü üyelerinin saldırı 

için gereken parayı almak, tutmak veya başka bir yere aktarmak 

için ABD ve yabancı finans kuruluşlarını kullandığı, banka havale-

leri ve yurtdışından getirdikleri nakit veya seyahat çeklerini ABD 

hesaplarına yatırdığı ve ATM ve kredi kartı işlemleri ile yabancı 

hesaplarda para tuttuğu bilinmektedir. Tahminen 400.000 ila 

500.000 dolar aralığında bir maliyete neden olan bu saldırının yak-

laşık 300.000 dolarının örgüt unsurlarının ABD’deki banka hesap-

larından geçtiği tespit edilmiştir (Roth vd., 2004). Gelinen noktada 

terör örgütlerinin, teknolojik tüm kaynakları kullanma konusunda 

büyük bir şansa sahip olduğu ve bu şansı son noktasına kadar 

kullandıkları görülmektedir. Bu durum terörün finansman kay-

naklarının belirlenmesi ve takip edilmesini daha da zorlaştırmakla 

birlikte terör sorunu ile karşı karşıya kalan ülkeleri savunmasız bı-

rakmaktadır. 
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2. Terör Örgütlerinin Finansman İhtiyacı 

Terör örgütlerinin faaliyetlerinin temel nedeni tamamen ideolojiktir. 

Bu terör örgütlerini suç örgütlerinden ayıran en belirgin özelliktir. 

Terör örgütlerinin, suç örgütleri gibi gelir elde etmek amacı yoktur. 

Ancak terör örgütleri, örgütün işleyişini sürdürmek ve ilgili ideolo-

jilerini yayabilmek için örgütün, silah ve teçhizat teminini, örgüt 

unsurlarının yiyecek, içecek, barınma, eğitim, sağlık, ulaşım gibi 

temel ihtiyaçlarını, propaganda amaçlı yapılan her türlü görsel ve-

yahut yazılı yayınların masraflarını, lobicilik faaliyetlerini, hücre 

evlerinin giderlerini, örgütlerin siyasî kanatlarının yasal platformda 

kurduğu dernek ve kuruluşların masraflarını, hapishanedeki ele-

manların ve ailelerinin giderlerini ve mahkeme ve avukat masrafla-

rını karşılamak zorundadır. Bu ihtiyaçların karşılanması ise önemli 

miktarda fonlar ile mümkündür.  

Terör saldırılarının çoğu zaman ucuz maliyetli olduğu bilinmek-

tedir. Bu duruma bir örnek vermek gerekirse 11 Mart 2004 tarihinde 

Madrid’de gerçekleştirilen tren saldırısının 10.000 dolar, 15 ve 20 

Kasım 2003 tarihinde İstanbul’da bomba yüklü kamyonetin infilak 

ettirilmesiyle gerçekleştirilen intihar saldırısının 40.000 dolar mali-

yetli bir saldırı olduğu Mali Eylem Görev Gücü raporlarında geç-

mektedir. Bu rakamlar, terör örgütlerinin neden milyonlarca hatta 

milyarlarca finansman elde etmeye çalıştığı sorusunu gündeme 

getirmektedir. Aslında bu sorunun cevabı çok basittir. Çünkü terör 

örgütleri finansmanlarının çoğunu aslında saldırılara değil, örgüt-

lenmeye ve hayatta kalmaya adamaktadır. 1993 yılında El-Kaide ile 

bağlantıları olan teröristler tarafından on binlerce kişinin hayatını 

kaybetmesi amacı ile Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırı, çeki-

len para sıkıntısı nedeniyle amacına ulaşamamıştır. Saldırının başa-

rısız olmasında bomba yapımında kullanılacak malzemenin yeteri 

kadar alınamaması ve hücrelerin para sıkıntısı çekmesi sonucu ope-

rasyonu planlanandan daha önce gerçekleştirilmesi etkili olmuştur. 

Bu kapsamda terör örgütlerinin ihtiyaçları için finansmanın çok 
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önemli olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır (Financial Action 

Task Force-FATF, 2008).  

Terör örgütlerinin fon ihtiyacı, örgütün büyüklüğüne ve yapısına 

göre değişiklik göstermektedir. Hücre tipi örgütler küçük fonlara 

ihtiyaç duyarken yarı-devletsi görünümdeki örgütler büyük miktar-

larda fonlara ihtiyaç duymaktadır. Her iki tipteki örgüt, fonları sa-

yesinde faaliyet gösterebilme yeteneğine sahip olmaktadır. Terör 

örgütlerinin elde ettiği fonun büyüklüğü ne kadar çok olursa ma-

nevra alanı da o kadar büyük olacaktır. Bu kapsamda terör örgütleri 

ister küçük ister büyük olsun eylemlerinin boyutunu genişletmek 

ve üye sayısını artırmak için her geçen gün daha fazla fon elde et-

meye çalışmaktadır.  

FATF tarafından yayınlanan Terörün Finansmanı Raporu (Terro-

rist Financing Report)’da terörün finansman gereksinimi iki genel 

alana ayrılmıştır. Bunlar:  

1) Eylemleri/Saldırıları finanse etmek için doğrudan maliyetler,  

2) Eylemlerin/Saldırıların destek altyapısını geliştirmek, koru-

mak ve örgüt ideolojisini tanıtmak için daha geniş kurumsal 

maliyetlerdir (FATF, 2008).  

Yukarıda iki başlık kapsamında ifade edilen maliyetleri, eylem 

dışı maliyetler ve eylem içi maliyetler olarak ayrıntılı bir şekilde 

incelemek mümkündür. 

2.1. Eylem Dışı Maliyetler 

Terör faaliyetlerini kapsamayan yani operasyonel faaliyetler dışında 

kalan giderler eylem dışı maliyetleri oluşturmaktadır. Terör örgüt-

leri, kaynaklarının bir kısmını, operasyonel faaliyetler dışında, kâr 

amacı gütmeyen kuruluş ve işletmelerde kullanmaktadır (Aykın ve 

Gümüşay, 2008). Örgütlerin yasal görüntü sağlamak amacıyla kur-

duğu dernekler ve vakıfların masrafları bu kapsam içerisinde yer 

almaktadır. Bu işletmeler genellikle başka ülkelerde kurularak, bir 

meşruiyet perdesi arkasında örgüte finansman sağlama, istihdam 
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yaratma, örgüt faaliyetlerine ilişkin kiralama ve satın alma vb. gi-

derleri için hareket alanı oluşturmaktadır.   

Kendini şiddete adamış terör örgütlerinin sivil işlerine ek olarak, 

ideolojilerini sürdürmek için fon ayırdığı bir halkla ilişkiler ve med-

ya operasyonları (televizyon ve radyo kanalları, internet siteleri, 

gazete, dergi gibi) bileşeni vardır. Bu bileşenler içerisinde en çok 

dikkat çeken oluşumlar TV kanalları ve web siteleridir. Terör örgüt-

leri TV kanallarını ve web sitelerini eylemlerinin propagandasını 

yapmak, geniş kitleleri mobilize etmek, kendi üyelerine ilham ve 

cesaret vererek onların saldırı potansiyelini artırmak, uluslararası 

kapsayıcılığı olacak şekilde haklı olduklarını vurgulamak, sempati-

zan kitleyi artırmak, zaferlerin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekmek, 

hükûmetlerin ve güvenlik güçlerinin terör karşıtı uygulamalarını 

bozmak ve bu uygulamaları demokrasi ve hukuk dışı olarak gös-

termek ve en önemlisi de sermayesini artırmak için kullanmaktadır.  

Uluslararası ve ulusal istikrarı doğrudan tehdit ederek, manipüle 

etmek için aktif bir şekilde kullanılan uydu yayınları yabancı ülke-

ler üzerinden yapılmaktadır. Yabancı bir ülke üzerinden yapılan TV 

yayınlarının, yıllık uydu kullanım ücretinin açıldığı ülkeye bağlı 

olarak 8.000-50.000 bin dolar, radyo yayının ise 1.000-4.000 dolar 

arasında bir maliyeti olduğu görülmektedir. Bu maliyete ek olarak 

kanalların ve radyonun işletimi için gereken bina, donanım ve per-

sonel ihtiyaçları da ek finansman ihtiyacı demektir.  

2.2. Eylem İçi Maliyetler  

Terör eylemlerinde kullanılan araçların yarattığı maliyetler, eylem 

hazırlığı için kullanılan maliyetler (dolaylı) ve eylemlerin nihai 

aşamasının gerçekleştirilmesi için yapılan maliyetler (doğrudan) 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  

2.2.1. Doğrudan Maliyetler  

Etkili terör saldırılarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan ma-

teryaller, doğrudan maliyetler olarak nitelendirilmektedir. Bu ma-

teryaller saldırının türü ve büyüklüğüne göre farklılık (motorlu 
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araç, harita, gözetleme malzemeleri, pusula, el yapımı bomba yapım 

malzemeleri gibi) göstermektedir. Terör örgütlerinin en çok gerçek-

leştirdiği eylemler, %38 araçlı bombalama, %24 ateşli silahla vurma, 

%10 intihar bombalaması ve %5 rehin alma şeklinde sıralanmakta-

dır (Lotan, 2006). Terör saldırılarında kullanılacak silah ve mühim-

matlar yasal yollardan elde edilememektedir. Bu sebeple silahların 

elde edilmesi için özel girişimlere gerek duyulmaktadır ve bu da ek 

masrafları ortaya çıkarmaktadır. 2005 yılında gerçekleşen Londra 

Metro Saldırısı 8.000 sterlin, 2004 yılında gerçekleşen Madrid Tren 

Bombalaması 10.000 dolar, 2003 yılında gerçekleşen İstanbul Sina-

gog ve HSBC Bankası Bombalamaları 40.000 dolara mal olmuştur 

(FATF, 2008). Bu maliyetler, saldırıların ortaya çıkardığı zararlara 

kıyasla çok küçüktür. 

2.2.2. Dolaylı Maliyetler   

Terör saldırılarının sadece doğrudan maliyetlerine bakılarak te-

rörün, küçük miktarlardan oluşan fonlar ile finans edilebileceğini 

düşünmek yanlış olacaktır. Çünkü aslında terör örgütlerinin fi-

nansman ihtiyacında doğrudan maliyetler, çok küçük bir yer tut-

maktadır. Terör eylemlerinin etkili bir şekilde gerçekleşmesi için 

özenle çalışılmış bir hazırlık evresine ihtiyaç vardır. Bu hazırlık ev-

resi, eylemleri yapacak örgüt unsurlarının eğitilmesi, eylem sonrası 

örgüt unsurlarının ihtiyaçlarının karşılanması, eylemin gerçekleşti-

rileceği yerin incelenmesi, eylem için gereken silah ve mühimmatın 

yasal olmayan yollardan elde edilmesi, kontrol edilmesi gibi uzun 

ve çok maliyetli bir planlamayı kapsamaktadır (Aykın ve Sözmen, 

2008). Tüm bu hazırlık evresi süreci için ortaya çıkan maliyetler, 

dolaylı maliyetler olarak nitelenmektedir. Dolaylı maliyetler, maaş-

lar (örgüt üyelerine veya ailelere) ve eğitim, sağlık, lojistik ve ileti-

şim harcamalarından oluşmaktadır.  

Maaş 

Terör örgütlerinin ideolojileri yolunda gerçekleştirilecek eylemler 

için ihtiyaç duyduğu en önemli varlık, insandır. Eylemlerinin ve 
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varlıklarının sürekliliğini güvence altına almak isteyen örgütler, 

kadrolu eleman istihdam etmektedir. Kısacası amaçları doğrultu-

sunda bünyesinde her zaman belirli bir sayıda örgüt üyesi barın-

dırmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen yapılanmanın durumu-

na (merkez karargâh, karargâh ve hücre evleri) ve konuşlanılan 

yerlere bağlı olarak (kent, kırsal ve dağlık/ormanlık alan) örgüt 

üyelerinin konumlarına uygun olacak şekilde bir yaşam tarzının 

oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle tüm bu faktörlere bağlı 

olarak üyelere yapılacak maaş ödemelerine yönelik finansman ihti-

yacı ortaya çıkmaktadır. Özellikle hücre evleri ve dağlık/ormanlık 

yerlerde yaşayan örgüt üyeleri, ihtiyaçlarını kendileri sağlayamadı-

ğı için aracı kişilere ihtiyaç vardır ve bu durum ekstra maliyetler 

oluşturmaktadır. Terör örgütlerinin büyüklüğüne ve konuşlandığı 

yere göre tüm finansman ihtiyaçları değişiklik göstermektedir. Bu-

nun yanında saldırılarda ölen veya saldırı süresince yakalanarak 

hapishaneye giren terör üyelerinin bakmak ile yükümlü oldukları 

kişilerin de finansmanı terör örgütleri tarafından karşılanmaktadır.   

Örgüt üyelerinin örgüte bağlılıklarının devam etmesinin sağlanması 

yolunda maaş ödemelerinin önemi çok büyüktür. 

Eğitim Harcamaları  

Terör örgütleri için örgüt üyelerinin ideolojik telkinler ve pratik 

beceriler kazanması yolunda verdiği eğitim en önemli yatırımdır. 

Örgüt üyelerinin istenen niteliklere kavuşması amacıyla verilen 

eğitimler, kapsamı (uzmanlık gerektiren özel eğitimler), süresi ve 

yeri açısından geniş bir yelpazede ele alınarak gerçekleştirilmekte-

dir.  Ses getirecek eylemlerin gerçekleştirilmesi için verilen eğitim-

ler, özel eğitimler olarak ifade edilmektedir. Özel eğitimler veya 

verilen özel eğitimlerin geliştirilmesi (Görsel ve işitsel yayın tasarı-

mı ve yönetim eğitimleri, sniper ve uçuş eğitimi, teknolojisi yüksek 

cihaz yapım, kullanım, bakım ve onarım eğitimleri veya zihin kont-

rolü eğitimi gibi), faaliyetleri, uzun süreli eğitim dönemi gerektiren 

faaliyetlerdir. Ayrıca bu eğitimler için terör üyelerinin eğitim için 

çoğu zaman başka ülkelerde kamplara gittiği bilinmektedir. Bunun 
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en basit örneği, PKK terör örgüt üyelerine taktiksel ve ideolojik eği-

timlerin verildiği Yunanistan, İran, Irak ve Suriye’deki eğitim 

kamplarıdır. Özel eğitimlerin gerçekleştirilmesi için yapılan masraf-

lar (havayolu seyahati ile gerçekleştirilecek kadar uzak yerlerde 

yapılması gibi) göz önüne alındığında çok yüksek maliyetli eğitim-

ler olduğu görülmektedir. Eğitim kaleminin maliyetleri örgütün 

büyüklüğüne ve eğitimin kapsamına göre değişiklik gösteren 

önemli bir maliyet unsurudur. 

İletişim ve Seyahat Maliyetleri 

Eylem içi örgüt maliyetleri içerisinde örgüt üyelerinin iletişim ve 

ulaşım gibi masraflarının maliyetleri de yer almaktadır. Bir eylemi 

gerçekleştirmek, eylemle ilgili gerekli planlama ve keşifleri yapmak 

veya eylemi gerçekleştiren örgüt üyelerinin saklanmasını sağlamak 

amacıyla yapılan harcamalar, seyahat maliyetleri olarak bilinmek-

tedir. Seyahatler kara, deniz veya hava yolu ulaşımları ile yapılmak-

ta ve tercih edilen ulaşım şekline bağlı olarak maliyette değişiklik 

göstermektedir.  

Örgüt faaliyetlerinin devam ettirilebilmesi ve örgüt içerisinde et-

kili bir haberleşme ağı kurulabilmesi için iletişim çok önemlidir. 

İletişimin sağlanması ise telefon ve diğer mobil iletişim araçlarına 

(telsiz haberleşme ağları, oto telefonları gibi) erişim ile mümkündür. 

Bu noktada terör örgütlerinin gerek birbirileriyle gerekse de örgüt 

üyeleriyle haberleşme ihtiyacına dair gerçekleştirilen tüm harcama-

lar, iletişim maliyetlerini ortaya çıkarmaktadır.  

Rüşvet 

Terör örgütleri eylemlerini gerçekleştirmek için gerekli olan araç-

ları temin etmek (silah, mühimmat ve sahte evrak gibi), ülke dışına 

çıkacak olan örgüt üyelerinin ulaşımını sağlamak (vize temini, göç-

men kaçakçılığı gibi) ve gelir elde etmek (uyuşturucu ve sigara tica-

reti gibi) amacıyla kamu veyahut kamu dışı kurum ve kuruluşlara 

ve kişilere rüşvet vermektedir. Bu kapsamda yasa dışı faaliyetlerde 

bulunmak amacıyla yapılan harcamalar rüşvet maliyetleri olarak 
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bilinmektedir. PKK terör örgütünün örgüt üyesi bir kişinin Türki-

ye’ye giriş yapması için rüşvet vererek İran’da vefat eden bir kişi 

adına İran pasaportu temin etmesi veya Balkan rotası üzerinden 

gerçekleştirilen uyuşturucu trafiğinde karşısına çıkan engelleri gü-

venlik görevlilerine rüşvet vererek aşması bu duruma verilecek 

örneklerdendir (Bayraklı vd., 2019).     

Siyasî Uzantılara Sağlanan Fon  

Terör örgütleri, ideolojileri yolunda sadece şiddet eylemleri ger-

çekleştirerek değil siyasî kanalları kullanarak da amaçlarına ulaş-

mayı istemektedir. Siyasî kanallar, terör örgütünün kontrol veya 

yönlendirmesinde çok etkilidir. Bu kapsamda terör örgütleri, siyasî 

kanatlarının desteklenmesi için maddi yükümlülüklere yani fona 

ihtiyaç duymaktadır. Bu durum aslında bir kazan-kazan politikası-

dır. Çünkü örgüt tarafından fonlanan politik alandaki uzantıların 

bir kazanım elde etmesi özellikle de kamu kaynaklarının yönetilme-

si hususunda elde edilen kazanımlar sonrasında ters yönlü bir fon-

lama durumu ortaya çıkmaktadır. Düzenlenen sahte evraklar ile 

kamu kaynakları harcanmış gibi gösterilerek, örgütlere aktarılmak-

tadır. Bunun yanında siyasî partiler sayesinde kamu gücüne ulaşan 

terör örgütleri öldürülen, yaralanan ya da cezaevinde bulunan ör-

güt üyelerinin ailesine doğrudan yardım ulaştırma veya aile üyele-

rini kamuda işe aldırma şansına sahiptir. 

2.2.3. Terör Maliyetlerinde Küreselleşme Faktörü 

Geçmişten günümüze kadar gerçekleşen terör eylemlerinde kul-

lanılan yöntemler incelendiğinde büyük bir değişim geçirildiği, şid-

det saldırılarında kullanılan kılıçların yerini uçaklı eylemlerin ve 

uzaktan gerçekleştirilen siber saldırıların aldığı görülmektedir. Hiç 

şüphesiz bu değişimin başrolünde küreselleşme yer almaktadır. 

Geçen süreçte silah, sanayi, iletişim, ulaşım vb. birçok alanda yaşa-

nan teknolojik ilerleme, terör örgütlerinin kullandığı tekniklerin deği-

şime uğramasını hızlandırmıştır. Bu durum ise terör eylemlerini daha 

karmaşık hale getirmiştir.  
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Küreselleşme terör örgütlerinin amacına ulaşması yolunda işini 

kolaylaştırsa da katlanılması gereken maliyetlerde de büyük artışlar 

yaşanmasına neden olmuştur. BM tarafından El Kaide tarafından 

gerçekleştirilen ve maliyeti 50.000 bin dolar olarak tahmin edilen 

Doğu Afrika Elçilik bombalama saldırısının, hazırlık esnasındaki 

masrafları şu şekildedir (Prober, 2005);  

 1993 yılında hazırlık çalışmaları için Nairobi’de Asma Limitet 

isimli bir şirket kurmuştur.  

 Örgüt üyeleri çeşitli defalar Nairobi’ye seyahat etmiştir.  

 Doğu Afrikalı örgüt üyeleri operasyon için bombalama, uçak 

ve adam kaçırma, suikast, istihbarat toplama gibi alanlarda 

eğitim almıştır. 

 Bomba hazırlık çalışmaları için Nairobi’de bir gayrimenkul ki-

ralanmıştır. 

 Dârüsselam’da hazırlık çalışmaları için başka bir gayrimenkul 

daha kiralanmıştır.  

 Usame Bin Laden ve örgüt üyeleri arasında iletişim sağlamak 

uydu telefonları satın alınmıştır. (Her bir uydu telefonunun 

maliyeti 80.000 $) 

 Saldırının hazırlık çalışmalarında sorun çıkmaması için yerel 

kamu görevlilerine rüşvet verilmiştir.  

 Dönemin son teknolojik özelliklerine sahip video kameralar 

dâhil olmak üzere pek çok elektronik alet satın alınmıştır 

 Elçilik bombalama eyleminde kullanılmak üzere kamyonet 

satın alınmıştır.  

 Bombalama eyleminde kullanılmak üzere TNT bombaları sa-

tın alınmıştır.  

Küreselleşme ile ortaya çıkan yeni teknolojilerin terör örgütleri 

için önemli fırsatlar yarattığı tartışılmaz bir gerçektir. Geçmişte bi-

rebir temas ile tek bir kişiye karşı gerçekleştirilen eylemler günü-

müzde daha az risk, daha etkili ve birden çok kişiye karşı gerçekleş-

tirilen eylemlere dönüşmüştür. Bu dönüşüm terör örgütlerine eski-
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ye kıyasla daha fazla mali yük yüklemenin yanında daha büyük ve 

daha çok ses getiren eylemler yapma fırsatı sunmaktadır. Bu durum 

ise hiç şüphesiz terör örgütlerinin küresel olarak tanınmasına katkı 

sağlamaktadır. 

3. Terörizmin Finansman Kaynakları  

1993-2003 yılları arasında Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi’nin 

Terör Koordinatörlüğü’nü yapan Richard Clarke, 1995 yılında 

CIA’ye terörün finansmanı konusu ile ilgili daha çok ilgilenilmesi 

gerektiğini söylediğinde, CIA tarafından “Bir terör eylemi gerçek-

leştirmenin çok fazla para gerektirmediğini anlamalısınız.” şeklinde 

cevap aldığını ifade etmiştir. Clarke’a göre, CIA bir terör örgütü 

olmanın çok fazla para gerektirdiğini anlamamaktadır (Hesterman, 

2013). Elbette terör örgütlerinin temel amaçlarının içerisinde gelir 

elde etmenin olmadığı bilinmektedir. Ancak Richard Clarke ‘ın da 

dediği gibi terörün finansmanı üzerinde durulması gereken önemli 

bir husustur.  Çünkü terör örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemlerde 

ortaya çıkan maliyetler sadece bir eylem gerçekleştirmiş olmak ile 

ilgili değildir. Eylemler aynı zamanda örgütlerin varlıklarının ve 

ideolojilerinin devamını ve örgütün gelişimini sağlamaktadır. Ey-

lemlerin gerçekleşmesi ise ancak uzun ve maliyetli bir aşama olan 

hazırlık aşaması ile mümkündür. Başka bir ifade ile örgütler hedef-

lerine ulaşmak için gerçekleştireceği eylemlerde öncelikli olarak 

lojistik ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır ve buna ulaşmasının tek 

yolu ise gelir elde etmekten geçmektedir.  

Terör örgütleri kanunlara ve ilkelere saygı duymamaktadır. Bu 

minvalde örgütler faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bu faaliyetler 

için gereken finans kaynağına ulaşmak için ne yapılması gerekiyor-

sa onu yapmaktan çekinmemektedir (Aykın ve Sözmen, 2008). Ula-

şılan finans kaynağı, çeşidi ve elde edilme biçimi hem ülkeden ül-

keye hem de terör örgütünden terör örgütüne değişiklik gösterse de 

yasal görünümlü veyahut yasadışı olmak üzere çok çeşitli kaynak-

lardan sağlanmaktadır.  



278  Şerife AKINCI 

 

Terör örgütleri için gelir elde etmek, bu gelirleri taşımak ve sak-

lamak çok önemlidir. Bu doğrultuda örgütler, genellikle dünya ça-

pında savunmasız olan yerlerdeki fırsatlara odaklanır ve gelir elde 

ederken, taşırken ve depolarken sınırlar arası hareketliliğin gizlen-

diği, şeffaf olmayan küresel endüstri akışlarından yararlanmaya 

çalışmaktadır (General Accounting Office-GAO, 2003). Bunun ne-

deni ise fonların kaynağının engellenmemesi veya kesilmemesidir. 

GAO’nun terör örgütlerinin finansman kaynaklarına ilişkin analizi 

açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu analiz Tablo 1’de yer almak-

tadır.   

Tablo 1: Varlıkların Elde Edilmesi, Taşınması ve Saklanmasında  
Kullanılan Örnek Yöntemler 

 

Alternatif Finansman Mekanizmaları 

Emtia Ticareti Yöntemler 
Para 

Şekli 

Yasadışı 
Uyuşturucu 

Silah  Sigara  Elmas Altın 
Hayır  

Kurumları 
Kayıt Dışı  
Bankacılık 

Toplu 
Para 

Kazanç X X X X  X   

Taşıma    X X X X X 

Saklama    X X   X 

Kaynak: GAO, “US Agencies Should systematically Assess Terrorists” Use of Al-
ternative Financing Mechanisms”, November 2003. 

Tablo 1 detaylı bir şekilde incelendiğinde, terör örgütlerinin fi-

nansman kaynakları olarak paranın yanında nakit paraya çevrilmesi 

kolay olan elmas ve altın gibi malları da kullandığı görülmektedir. 

Bununla birlikte resmî olarak bir engele takılmayacakları hayır ku-

rumlarından yasal olmayan yollar ile gerçekleşecek para transferle-

rini de tercih etmektedir.  

Terör örgütleri ideolojilerine ve faaliyet yürüttükleri bölgenin 

coğrafi yapısına bağlı olarak finans kaynaklarına ulaşma yolunda 

farklı yöntemlere başvursa da genel itibariyle tüm örgütlerinin sağ-

ladığı finans kaynakları üç başlık altında incelenmektedir.  

I. Yasadışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar: Kaçakçılıktan 

(silah, uyuşturucu madde, sigara kaçakçılığı, göçmen kaçakçı-
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lığı ve insan ticareti, değerli taş, maden, tarihi eser, lüks araç, 

akaryakıt, sahte ilaç, hayvan kaçakçılığı gibi), haraç toplama-

dan, gasp ve hırsızlıktan, fidyeden, banka ve kredi kartı do-

landırıcılığından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.  

II. Yasal Görünümlü Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar: Kâr 

amacı gütmeyen kuruluşlardan (hayır kurumları gibi), ticarî 

işletmelerden, görsel ve yazılı basın organlarından (TV, radyo, 

dergi gibi), aidat ve bağışlardan, dijital varlıklardan (bitcoin 

gibi), sosyal etkinliklerden (sergi, tiyatro, konser gibi) ve kur-

ban derilerinden sağlanan gelirlerden oluşmaktadır. 

III. Devletlerden Sağlanan Kaynaklar/Yardımlar: Terörü ulusla-

rarası politika aracı olarak kullanmak isteyen ülkelerce örgüt 

üyelerine sağlanan sığınma hakkı, ülke topraklarının üs ola-

rak kullanılması izni gibi desteklere ek olarak örtülü (dernek, 

vakıf veya ayni yardımlar gibi) veya açık olarak sağlanan fi-

nansal desteklerden oluşmaktadır.  

Terör örgütleri, küreselleşmenin durdurulamayan hızı, ülkeler 

arasındaki fiziki sınırların öneminin azalması, insan, mal ve serma-

ye hareketlerinin akışkanlığı, bilişim teknolojisindeki gelişmeler, 

internetin sunduğu imkânlar, uluslararası finans sisteminin entegre 

hale gelmesi ve finansal sistemde sunulan hizmet ve yatırım araçla-

rının çeşitlenmesi gibi yaşanan büyük değişimleri gelir getirici faali-

yetlere zemin oluşturmak için aktif bir şekilde kullanmıştır. Bunun 

yanında ekonomi ve bilişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler neti-

cesinde yasadışı yollardan elde edilen kaynaklar ile yasal ticari sis-

teme sızma şansını da elde etmişlerdir. Tüm bu gelişmelere paralel 

olarak terör örgütleri her geçen gün kaynaklarını arttırmıştır. 

4. Türkiye’de Terörün Finansman Kaynakları 

Kıtalar arası bir kavşakta bulunan Türkiye, PKK/KCK/PYD-YPG, 

FETÖ/PDY, IŞİD (DAEŞ), Hizbullah, El- Kaide, Devrimci Halkın 

Kurtuluşu Cephesi (DHKP/C) ve Marksist Leninist Komünist Parti 

(MLKP) gibi terör örgütlerinin eylemlerinde hedef bir ülke olmuş ve 
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bazı örgütler tarafından gerçekleştirilen eylemler, her geçen gün 

artış göstermiştir. Eylemlerin sürekli yaşanmasında ise terörün güç-

lü finansmanı büyük rol oynamıştır. Bunun yanında finansman, 

örgütlerin faaliyet gösterdiği sürenin, eylemlerinde yol açtığı hasa-

rın ve can kaybının da uzun yıllar devam etmesini sağlamıştır. Bu 

nedenle Türkiye, dünyada nadir görülecek bir şekilde uzun yıllardır 

hem farklı/aynı ideolojik görüşlerde olan terör örgütleri ile hem de 

terör örgütlerinin finansmanı ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. 

Çünkü terörün finansmanında yaşanacak herhangi bir engel örgüt-

lerin, faaliyet gösterdiği süreyi kısaltacak, eylemleri durduracak 

dolayısıyla ortaya çıkan hasar ve can kaybı da azalacaktır. Bu doğ-

rultuda terör örgütlerinin varlığının ortadan kaldırılması için gerek-

li olan yegâne şey terörün finansmanına engel olmaktır.  

Türkiye’de terör örgütlerinin finansmanı noktasında en çok suç 

faaliyetleri kendini göstermektedir. Örgütler, en yüksek riski taşı-

yan öncül suçlardan uyuşturucu kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve 

akaryakıt kaçakçılığı ile önemli boyutlarda suç gelirleri elde et-

mektedir. Bununla birlikte, döviz büroları alım-satım işlemleri, 

gayrimenkul ve değerli metal ve taş alım-satımı dâhil olmak üzere 

bankacılık, para ve değer transfer hizmetlerini içeren faaliyetlerle 

de örgütler gelirlerini artırarak, lojistik açıdan güçlenmektedir. 

FATF verilerine göre, Türkiye’nin en yüksek risk taşıyan suç gelir-

leri genel olarak şu şekildedir:  

 Uyuşturucu Kaçakçılığı: Türkiye’de 2010-2017 yılları arasın-

da ele geçirilen uyuşturucunun değerinin yılda 1,7 milyar do-

lar, Türkiye’den veya Türkiye üzerinden ticareti yapılan 

uyuşturucunun toplam değerinin ise yıllık 7 milyar dolar dü-

zeyinde olduğu tahmin edilmektedir.  

 Göçmen Kaçakçılığı: Türkiye’de göçmen kaçakçılığı için 

göçmen başına 5.000 ile 20.000 bin dolar arasında ücret alındı-

ğı bilinmektedir. Bu doğrultuda 2012-2017 yılları arasında 

göçmen kaçakçıları tarafından 3,5 milyar dolar suç geliri elde 

edildiği tahmin edilmektedir.  
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 Akaryakıt Kaçakçılığı: Türkiye’de 2013-2017 yılları arasında 

26.000 şüpheliyi içeren 19.000 akaryakıt kaçakçılığı vakası tes-

pit edilmiştir. Bu vakaların, 700.000 ton üzerinde kaçak yakıtı 

temsil ettiği ve değerinin 300 milyon doların üzerinde olduğu 

tahmin edilmektedir.  

Örgütlerin faaliyet gösterdiği süre, eylemlerin sıklığı, yol açtığı 

hasar ve eylemlerde yaşanan can kayıpları göz önüne alındığında 

Türkiye için önem arz eden ve mücadele edilmesi gereken terör ör-

gütleri olarak karşımıza PKK, FETÖ ve IŞİD çıkmaktadır. BM stan-

dartlarına göre PKK, Türkiye ve Ortadoğu’daki suçlarının ciddiyeti 

ve Avrupa’daki suç ağı dikkate alındığında, uluslararası bir suç ör-

gütü olarak tanımlanmaktadır. Organize suç oluşumunu ortaya çı-

karan üç önemli faktör bulunmaktadır. Bunlar, fırsat faktörleri, suç 

ortamı ve suç faaliyetini gerçekleştirmek için gereken becerilerdir 

(Albanese, 2000). Bu kapsamda değerlendirildiğinde PKK, Ortado-

ğu’daki coğrafi kısıtlamalar, merkezî otorite zayıflıkları, geleneksel 

feodalizm, bitmeyen çatışmalar ve savaşlar, cezasızlık kültürü ve suç 

faaliyetini gerçekleştirecek örgüt üyeleri gibi etkenler sonucunda bir 

organize suç örgütü hâline gelmiştir. PKK, kuruluş yıllarında birçok 

devletin finansmanı (Yunanistan, Ermenistan, Suriye gibi) ile varlı-

ğını devam ettirmiştir. Ancak ilerleyen yıllarda devlet desteklerinin 

güvenilmezliği nedeniyle ticarî bir terör örgütü yapısına bürünmüş 

ve oluşturulan yapı sayesinde mali açıdan çok güçlü bir örgüt hâline 

gelmiştir. Bu güç hiç şüphesiz en başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak 

üzere sigara, akaryakıt kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve gasp gibi 

faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden gelmektedir.  

PKK için sınırda kaçakçılık veya sınır yakınında gerçekleştirilen 

yasa dışı faaliyetler önemli bir gelir kaynağıdır. Örgütün yasa dışı 

faaliyetlerinin başında uyuşturucu kaçakçılığı yer almaktadır. Uyuş-

turucudan elde edilen gelirler, yetiştirme, imalat, sevkiyat ve satış-

tan elde edilen gelirler olmak üzere dörde ayrılmaktadır. 2010 yılı 

tahminlerinde örgütün uyuşturucu üretimi ve imalatından 25 mil-

yon dolar, sevkiyatından 325 milyon dolar ve satışından 300 milyon 
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dolar olmak üzere yıllık toplam 650 milyon dolar gelir elde ettiği 

görülmüştür (Khan ve Er, 2013). Jane’s Terörizm raporunda ise bu 

verilerin çok mütevazı olduğu ve PKK’nın, Avrupa çapında uyuştu-

rucu kaçakçılığı yoluyla elde ettiği yıllık gelirin 1 milyar Euro’ya 

ulaştığı belirtilmiştir (Jane’s, 2013). Bugün ise uluslararası ve ulusal 

raporlarda PKK’nın Afrika, Kafkas ve Balkanlar’dan Avrupa’ya 

giden yolda uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinden elde ettiği yıllık 

gelirin 1,5 milyar doların üstünde olduğu tahmin edilmektedir (Te-

tik ve Görücü, 2019). Avrupa uyuşturucu kaçakçılığı pazarının 

%80’ini kontrol eden PKK, pazarın her alanında profesyonelce faa-

liyet göstermektedir. 

PKK terör örgütünün yıllık gelirinin üçte birini oluşturan fi-

nansman kaynağı, gasplardır. Birçok yerde, farklı şekillerde zorla 

toplanan gelirler, hedeflenen kişilerin durumuna göre farklı isimler 

almaktadır. Bunlar; gümrük, vergi, komisyon, üyelik aidatı ve ev 

koruma harcı şeklindedir. PKK örgüt finansmanında özellikle ka-

çakçılar, işadamları, sanatçılar ve yurtdışında yaşayan Kürtlerden 

önemli düzeyde gelirler elde etmiştir. Jane’s Terörizm Raporu’nda, 

doğu ve güneydoğu bölgelerinde devlet ihalesine giren işadamları-

nın gelirlerinin %10’unu ya da %20’sini PKK’ya ödemek zorunda 

kaldığı ve bu bölgelerde verilen devlet ihalelerinin toplam değeri-

nin en az 800 milyon dolar olduğu belirtilmiştir. Gasp ile en çok 

gelirin toplandığı ülkeler İran, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Libya, 

Romanya, Rusya, Hollanda, Danimarka, Fransa, İtalya, İsviçre ve 

İngiltere’dir. Bu ülkelerde, insanlar gazeteler ve dergilere üye yaptı-

rılmış, propaganda kitapları ve konser biletleri zorla satılmıştır. Satı-

lan yayınların fiyatı ise müşterinin gelir düzeyine göre belirlenmiş-

tir. Forbes verilerine göre örgütün Avrupa’dan elde ettiği gasp gelir-

leri yıllık yaklaşık 30 bin dolar düzeyindedir (Forbes, 2018).  Örgüt 

para transferlerini nakit kuryeler, “Hawala” ağları1, yasadışı döviz 

                                                      
1 Hawala: Paranın gerçek / fiziksel nakit hareketi olmadan, güven esasına dayalı 
bir şekilde bir broker ağı (hawaladars) aracılığıyla aktarıldığı transfer yöntemidir.  
Hawala, paranın normal bankacılık rotaları dışındaki yollarla aktarılmasından 
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büroları ve ödeme kuruluşlarının yanında paravan şirketler ve ha-

yır kurumları (Kürdistan İşverenler Sendikası, Kürt Halkıyla Daya-

nışma Konseyi ve İskandinav Kürt Barış Konseyi gibi) yoluyla ger-

çekleştirmektedir.  

DHKP/C ve diğer sol örgütlerin finansmanının büyük çoğunlu-

ğunu Avrupa’dan gelen bağışlar, eğlence etkinlikleri ve yayın satışı 

yoluyla elde edilen gelirler oluşturmaktadır (European Union Terro-

rism Situation And Trend Report, 2020). Bunun yanında Suriye’nin 

bazı bölgelerindeki kanunsuzluklardan yararlanarak gerçekleştirilen 

uyuşturucu kaçakçılığı ile bu tür türev organizasyonlar da finans-

man aracı olarak kullanılmaktadır (Türkiye Uyuşturucu Raporu, 

2020). Ayrıca PKK’nın bu örgütlere fon sağladığı da bilinmektedir.  

Türk devleti içerisinde paralel veya gölge gruplar oluşturarak fa-

aliyet gösteren FETÖ’nün ise 2015 yılı Temmuz ayındaki darbe giri-

şimine kadar görünüşte yasal faaliyetler ile örgütü finanse ettiği 

görülmektedir. FETÖ’nün devlet içindeki konumunu kullanarak 

fonları kendi amaçları doğrultusunda yönlendirdiğine dair görüşler 

mevcuttur. Bu meşru görülen faaliyetler yoluyla örgüt, devlet gelir-

lerini örgütün finansmanında kullanmıştır. Örgütü besleyen bir 

diğer finansman ise Bank Asya olmuştur. Örgüt, devletten elde etti-

ği fonlar ve Bank Asya ile örgütsel yapıyı oluşturan tüm unsurları 

beslemiştir. Bu besleme neticesinde örgüt, 160 ülkede okul, etüt 

merkezi, yurt, kültür merkezi, medya kuruluşu, matbaa, yayınevi, 

dernek, şirket (kargo şirketi gibi), holding (Kaynak Holding ve Ko-

za-İpek Holding gibi) ve sivil toplum örgütleri (The Respect Institu-

te gibi) ile gelirlerini artırmıştır. Kompleks bir yapıdan oluşan örgü-

tün 2 binin üzerinde kuruluşunun olduğu bilinmektedir. Örgütün 

bir diğer finansman yöntemi ise kredi yolsuzluğudur. Banka yolu 

ile yaklaşık 4 milyar liralık sözde sorunlu kredinin, FETÖ’ye ait şir-

ketlere ve gruplara aktarıldığı yani paravan şirketler yoluyla örgü-

                                                                                                                        
dolayı yeraltı bankacılığı olarak da adlandırılmaktadır. Bu uygulama daha çok Orta 
Doğu, Kuzey Afrika ülkelerinde ve Hindistan’da tercih edilmektedir.  
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tün kasasına gittiği tespit edilmiştir. Darbe girişimi sonrası devlet 

kurumlarının örgüt üyelerinden tasfiye edilmesi ile örgütün devlet 

fonlarına erişimi kesilmiş, ülke içerisinde örgüt finansmanı ile etkin 

bir şekilde mücadele edilmiştir. Bu mücadele sonucunda FETÖ’nün 

toplam 48,5 milyar TL’si devlet kasasına geçmiştir (CNN Türk, 

2018). Bugün de hâlâ örgütün finansmanı ile mücadele edilmektedir 

ancak örgüt, uluslararası yaygınlığı sayesinde finansman konusun-

da hiçbir zorluk yaşamamaktadır. Örgütün mali büyüklüğüne iliş-

kin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Çatı İd-

dianame’de FETÖ’nün Türkiye’de ve dünyada toplam 150 milyar 

dolar değerinde bir fona sahip olduğu belirtilmiştir (Anadolu Ajan-

sı, 2020). Örgütün para transferleri paravan şirketler, “Hawala” ağ-

ları, şahıs ve şirket hesapları ile gerçekleştirilmiştir.  

Türkiye’de yıkıcı saldırılar gerçekleştiren ve bir dönem küre-

sel açıdan en büyük tehditlerden biri olarak görülen IŞİD terör 

örgütünün ise finansmanında birincil gelir kaynağı petroldür. 

IŞİD, Irak ve Suriye’de ele geçirdiği topraklardaki petrol rafinele-

rini gasp ederek, çıkardığı petrolü gayri resmî yollardan ülkelere 

satmış ve büyük gelirler elde etmiştir. Öyle ki, örgüt ABD’nin 

hava saldırıları ile kullandığı rafinelerin vurulması sonucunda 

petrol üretiminin azaldığı zamanlarda dahi günlük 250.000 ile 1,5 

milyon dolar arasında gelir elde etmiştir (Salman ve Bayoumy, 

2014). Örgütün diğer finansman kaynakları içerisinde dışarıdan 

yapılan bağışlar, çocuk kaçakçılığı, vergi, fidye, antika eser satışı 

(Örgüt, Nabuk kentindeki 8000 yıllık tarihî eserlerin satışından 

36 milyon dolar gelir elde etmiştir), rüşvet, kaçakçılık, kadın tica-

reti ve banka soygunlarından elde edilen gelirler yer almıştır. 

Örgüt, yayıldığı geniş coğrafyanın etkisiyle, 2 milyar dolar düze-

yinde devasa bir bütçeye ulaşmıştır (Levit, 2014). Başka kaynak-

larda yer alan bilgilere göre ise aktif olduğu dönemlerde örgütün 

bütçesi 2,4 milyar doları aşmıştır (Chulov, 2014). Örgütün elde 

ettiği gelirleri transfer etme yöntemleri yasal ve yasal olmayan 

para transfer hizmetleri, nakit kuryeler, lisanssız döviz büroları, 
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değerli metal ve taş alımı şeklindedir. IŞİD, Ocak 2017’den beri 

Türkiye topraklarında herhangi bir terör saldırısı gerçekleştir-

memiş olsa da Türkiye için hâlâ aktif bir terör tehdididir ve örgü-

tün, yeniden canlanmasını sağlayacak olan Türkiye’deki finans 

ağları ile aktif bir şekilde mücadele edilmektedir.  

5. PKK Terörünün Türkiye’ye Maliyeti 

Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkasya bölgelerinin kesişim noktası olan 

Türkiye, dünyada terörden en fazla etkilenen ülkelerden biridir. 

Bu nedenle Türkiye, uzun yıllardır çeşitli terör örgütleri ile müca-

dele etmek zorunda kalmış ve terör örgütleri Türkiye’nin hem 

zaman, enerji ve beşerî sermayesini çalmış hem de büyük ekono-

mik maliyetlere katlanmasına neden olmuştur. Terörün enflasyon, 

işsizlik, beşerî sermaye, büyüme ve kalkınmadan dış ticaret, doğ-

rudan yabancı yatırım, turizm, tarım ve hayvancılık, ulaştırma, 

tüketim ve tasarruflara kadar uzanan kısa ve uzun vadede de de-

ğişebilen negatif etkileri söz konusudur. Bu mikro ve makro etkile-

rin boyutu göz önüne alındığında terörün, ekonomide (maliyet ve 

üretici, tüketici ve yatırımcı üzerinde negatif etki) büyük bir çar-

pan etkisi yarattığı yorumunda bulunmak yerinde olacaktır. 2016 

yılı çalışmalarında terörün, Türkiye ekonomisine yıllık maliyetinin 

40 milyar dolar (TRT HABER, 2016) geçen süreçte ise toplam mali-

yetinin 2 trilyon dolar olduğu yönünde tahminler yapılmaktadır 

(Anadolu Ajansı, 2021). Rakamların ulaştığı boyuta bakıldığında 

Türkiye’nin terörle mücadeleyi en önemli millî güvenlik gündem-

lerinden biri olarak ele aldığını ve buna uygun önemli bir bütçe 

kalemi ayırdığını, dolayısıyla bütçe üzerinde önemli bir yük oluş-

turmaya devam ettiğini görmek mümkündür. Türkiye terörle mü-

cadelede önemli başarılar elde etmiş olsa da halen mücadele tüm 

kararlılığıyla devam etmektedir. Bu ise maliyetlerin artış göster-

meye devam edeceği anlamına gelmektedir.  

Terörün Türkiye’ye maliyetinin en acısı şüphesiz yaşanan can 

kayıplarıdır. İnsan hayatının paha biçilmez bir değere sahip oldu-
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ğu düşünüldüğünde, terörle mücadele sürecinde verilen şehitle-

rin, hayatını kaybeden vatandaşların ve etkisiz hale getirilen terö-

ristlerin sebep olduğu beşerî maliyet, aslında terörün en acı tarafı-

dır. Bir insan ömrü için asla mali bir değer biçilemez. Ancak bir 

insanın yetişme sürecinde kendisine harcanan beslenme, eğitim, 

sağlık, giyim-kuşam, sosyal yaşam masrafları dikkate alındığında, 

en basit mali hesaplamayla bile can kayıplarının, ülke ekonomisine 

yüklediği ağır bedel ortaya çıkmaktadır. Terör nedeniyle yaşanan 

can kayıplarına dair literatürde birçok çalışma mevcuttur. Bu ça-

lışmalar detaylıca incelendiğinde terör olaylarından kaynaklanan 

ölüm maliyeti, 1988 yılında Cohen tarafından 2 milyon dolar, 1993 

ve 1996 yıllarında Miller ve ark. tarafından sırasıyla 4.144 ve 4.380 

milyon dolar, 2001 yılında Aos ve ark. tarafından 4.423 milyon 

dolar, 2004 yılında Cohen ve ark. tarafından 11.350 milyon dolar 

ve son olarak 2009 yılında McCollister ve ark. tarafından 8.982 

milyon dolar olarak hesaplanmıştır. Bir kişinin ölüm maliyetinin 

4,144-11,35 milyon dolar arasında değişiklik gösterdiği görülmek-

tedir. Bununla birlikte terör olayları nedeniyle yaralanan kişilerin 

maliyeti, Sandler ve ark. tarafından 2009 yılında terör nedeniyle 

gerçekleşen bir ölüm maliyetinin 0,57’si olarak tahmin edilmiştir. 

Bu değer, Sandler ve ark. tarafından bileşik sakatlık ağırlığı olarak 

ifade edilmiştir (Sandler vd., 2009). Bu çalışmalar ışında Türki-

ye’de terörün beşerî maliyetlerini hesaplamak mümkündür. 2009 

yılı verileri kapsamında terör nedeniyle ölen bir kişinin maliyeti 

8.982 milyon dolar, yaralanan bir kişinin maliyeti ise 5.119 milyon 

dolar olarak baz alınmıştır.  

Yapılan hesaplamalar sonucunda terörün toplam beşerî maliyeti 

309.426 milyar dolar (ölüm + yaralanma) olarak hesaplanmıştır. Bu 

maliyetler içerisinde 124.175 milyar dolar ölüm maliyetini, 185.251 

milyar dolar ise yaralanma maliyetini oluşturmaktadır. Buna ek 

olarak, savaşta yaralananların bakımının ailelere yüklenmesi de 

terörün maliyetleri arasında sayılmalıdır. Çünkü yaralanan kişinin 
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bakımını üstlenen bireyler ülkenin üretimine katkı sağlayamamak-

tadır. Bu konuda yeterli veri olmaması nedeniyle hesaba dâhil edi-

lememiştir. Ancak unutulmamalıdır ki bu yaşanan can kayıplarının 

mali boyutu ve sevdiklerinde sebep olduğu üzüntünün yanı sıra, 

kalanların hayatında açtığı kapanmaz boşluğun değeri bu rakam-

lardan çok daha fazlasıdır. Örneğin, babasını kaybeden bir şehit 

evladının veya evladını kaybeden bir annenin yaşadığı acının boyu-

tunu hesaplamak hiçbir ekonomi uzmanı için mümkün değildir.   

Tablo 2: 1984-2020 Yılları Arsında Terör Olaylarında Yaşanan  
Zayiat (Türkiye Geneli) 

 
Güvenlik  

Görevlisi 
Vatandaş  

Güvenlik  

Görevlisi 
Vatandaş 

 Şehit Yaralı Ölü Yaralı       Şehit   Yaralı Ölü  Yaralı 

1984 26 45 28 12 2003 26 168 11 17 

1985 60 74 81 63 2004 81 370 24 110 

1986 53 45 63 46 2005 113 551 34 333 

1987 74 93 229 103 2006 110 559 44 434 

1988 56 79 103 31 2007 148 434 33 179 

1989 156 217 175 75 2008 140 720 62 373 

1990 173 356 201 176 2009 64 519 24 154 

1991 283 605 184 303 2010 116 608 26 130 

1992 683 1302 685 822 2011 142 915 48 281 

1993 745 1353 1201 983 2012 186 881 39 270 

1994 1084 2584 906 1300 2013 5 187 9 100 

1995 683 1415 351 459 2014 18 619 50 417 

1996 603 1376 156 243 2015 205 1269 105 567 

1997 440 871 167 258 2016 651 3499 247 1610 

1998 350 731 100 325 2017 173 608 48 323 

1999 219 699 118 269 2018 117 419 25 168 

2000 24 76 30 37 2019 71 266 48 232 

2001 22 105 11 34 2020 12 62 22 51 

2002 11 137 12 19   Toplam   8128  24837   5700  11347 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı verileri ile yazar tarafından 
oluşturulmuştur.  



288  Şerife AKINCI 

 

Beşerî harcamaların yanı sıra en büyük harcama kalemi savunma 

giderleridir. Bu süreçte envantere katılan uçak, helikopter, tank, top, 

obüs, roket, çeşitli tüfek tipleri ve diğer askerî malzemeler, devlet 

bütçesi üzerinde ağır bir yük oluşturmaktadır. Ayrıca bu silah sis-

temlerinin kullanımı sırasında harcanan mühimmatların maliyeti de 

ekonomi üzerinde ağır bir yüktür.  

Tablo 3: 1984-2020 Yılları Savunma Harcamaları 

 Milyar $  Milyar $ 

1984 2.190 2003 10.277 

1985 2.365 2004 10.920 

1986 2.769 2005 12.081 

1987 2.889 2006 13.036 

1988 2.663 2007 14.987 

1989 3.373 2008 16.809 

1990 5.315 2009 16.047 

1991 5.670 2010 17.650 

1992 6.157 2011 17.006 

1993 7.075 2012 17.694 

1994 5.293 2013 18.427 

1995 6.606 2014 17.576 

1996 7.512 2015 15.668 

1997 7.791 2016 17.827 

1998 8.781 2017 17.822 

1999 9.951 2018 19.648 

2000 9.993 2019 20.603 

2001 7.216 2020 17.724 

2002 9.050 Toplam 404.411 

Kaynak: SIPRI verileri ile yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Tablo 3, Türkiye’nin yıllara göre savunma harcamalarını göster-

mektedir. Tablo 3 incelendiğinde, Türkiye’nin savunma harcamala-

rının PKK terörünün başladığı yıllardan itibaren çok hızlı bir artış 

gösterdiği görülmektedir. Öyle ki 1984 yılında sadece 2,2 milyar 

dolar olan savunma harcamalarının terörist başının yakalandığı yıl 

olan 1999 yılında yaklaşık 10 milyar dolar düzeyine çıktığı görül-

mektedir. Terörist başının yakalanması sonrası terör örgütünün 

sözde ateşkes kararı alıp silahlı unsurlarını yurt dışına çıkarmaya 



Terörün Finansmanı ve Maliyeti: Türkiye Örneği   289 

 

başlamasıyla birlikte, savunma harcaması bir süre sabit kalsa da bu 

durum kalıcı olmamıştır. PKK, 2004’ten sonra, terör saldırılarına 

yeniden başlamış, buna karşılık güvenlik güçleri de operasyonlarına 

aralıksız bir şekilde devam etmiştir. Terör operasyonlarının artış 

göstermesi neticesinde, Türkiye’nin 2010-2019 yılları arasındaki 

savunma harcamalarında yaklaşık %86’lık bir artış yaşanmıştır. 

SIPRI verilerine göre, Türkiye, 2019 yılında 20,6 milyar dolar sa-

vunma harcaması yaparak, dünya sıralamasında 15’inci sırada yer 

almıştır. Türkiye’nin 2020 yılındaki savunma harcaması ise, terör 

örgütündeki gerilemeye paralel olarak 17,7 milyar dolara, dünya 

sıralaması ise 16’ya gerilemiştir.  

Stimson Çalışma Grubu’nun 2018 yılında hazırladığı “Terörizm 

Harcamaları” adlı raporda, ABD’de terörizm harcamalarının sa-

vunma harcamaları içerisindeki payı savaş yıllarında en çok %43 

savaş olmayan yıllarda en az %13 olarak gerçekleşmiştir (Stimson, 

2018). Bu çalışmadan yola çıkılarak Türkiye’nin terörizm harcama-

larını hesaplayabilmek için 2013, 2014 ve 2015 yılları için %13 geri 

kalan yıllar için ise %43 oranında terörizm harcamaları yapıldığı 

varsayılmıştır. Yapılan hesaplama sonucunda savunma harcamala-

rındaki terör harcamaları düzeyinin 158.522 milyar dolar2 olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Terörle mücadelede verilen şehitlerin ve hayatını kaybeden va-

tandaşların yanı sıra yaralanan güvenlik güçleri ve vatandaşlar da 

bulunmaktadır. Yaralı personelin ve vatandaşların tedavi edilip 

sağlığına kavuşturulmaları sürecinde yapılan sağlık ve tedavi har-

camalarını da terörün maliyeti kapsamında maliyet olarak ele al-

mak gerekmektedir. Ayrıca şehit aileleri ve gazilere ödenen tazmi-

natlar da bir başka maliyet unsurudur. Tablo 4, Türkiye’de kişi ba-

şına gerçekleşen toplam harcamaları ve sağlık harcamalarını gös-

termektedir. 

                                                      
2 2013-2014 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen harcamaların %13’ü geri kalan yılla-
rın ise %43’ü terör maliyeti kabul edilerek yapılan hesaplama sonucudur.  
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Literatürde savunma harcamaları ve sosyal harcamalar (eğitim 

ve sağlık gibi) arasında ulusal bütçede bir dengenin olduğunu 

varsayan birçok ekonomist ve buna ilişkin birçok çalışma mevcut-

tur. Hükûmetin savunma harcamalarındaki artışı dengelemek 

adına ulusal bütçede sağlık ve eğitim harcamalarında bir azalışa 

gideceği öngörülmektedir. Ancak Türkiye özelinde sağlık harca-

malarının 2000-2011 yılları arasında sürekli arttığı, özellikle 2008 

yılında kişi başına düşen harcamanın 570 dolar düzeyine kadar 

yükseldiği görülmektedir.  

Tablo 4: Türkiye’de Kişi Başına Düşen Toplam Harcamalar  
ve Sağlık Harcamaları Düzeyi 

 
Sağlık  

Harcaması 
(Kişi Başı, $) 

Toplam  
Harcama 

(Kişi Başı, $) 

 

Sağlık  
Harcaması 

 (Kişi Başı, $) 

Toplam  
Harcama 

(Kişi Başı, $) 

2000 199.5 1.672 2010 539.3 3.775 

2001 153.6 1.358 2011 531.4 3.718 

2002 186.7 1.485 2012 524.2 3.972 

2003 238.7 1.801 2013 551.4 4.238 

2004 299.5 2.080 2014 252.8 3.993 

2005 364.9 2.395 2015 453.1 3.642 

2006 416.9 2.709 2016 466.8 3.796 

2007 512.8 3.224 2017 442.6 3.548 

2008 570.8 3.686 2018 390 3.289 

2009 500.2 3.392 2019 428.2 3.273 

Kaynak: World Bank ve World Health Organization verileri ile yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Terörün bir diğer maliyet unsuru ise terör olayları ve operas-

yonlar sonrası yapılan yeniden inşa ve rehabilitasyon harcamala-

rıdır. Ulaştırma, enerji, sanayi ve tarım sektörleri başta olmak 

üzere eğitim, sağlık, adalet ve benzeri sosyal sektörlere ilişkin 

yatırımların engellenmesine bağlı maliyetler de terörün Türki-

ye’ye maliyetinin tespiti bakımından önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu maliyetleri en doğru şekilde açıklayacağı düşünülen gösterge 

gayrisafi sabit sermaye oluşumudur. Gayrisafi sabit sermaye olu-

şumu, ekonomide bir yıl içerisinde yapılan özel ve kamu sektörü 
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yatırımlarının toplamını ifade etmektedir. Bu yatırımlar, arazi 

iyileştirmelerini (çitler, kanalizasyon vb.); tesis, makine ve ekip-

man alımları; ve okullar, ofisler, hastaneler, özel konutlar ve ti-

carî ve endüstriyel binalar dahil olmak üzere yolların, demiryol-

larının ve benzerlerinin inşasını içermektedir.  

Tablo 5: 1984-2020 Yılları Arası Gayrisafi Sabit Sermaye Oluşumu 

 Milyar $  Milyar $ 

1984 8.63 2003 65.05 

1985 10.26 2004 102.94 

1986 12.97 2005 133.71 

1987 21.57 2006 158.59 

1988 23.72 2007 190.09 

1989 24.43 2008 205.54 

1990 34.45 2009 144.32 

1991 35,54 2010 151.41 

1992 36.44 2011 231.71 

1993 45.98 2012 238.26 

1994 31.96 2013 271.49 

1995 40.39 2014 269.91 

1996 45.53 2015 255.44 

1997 50.15 2016 253.15 

1998 64.72 2017 256.47 

1999 50.97 2018 230.86 

2000 60.92 2019 196.97 

2001 36.21 2020 195.83 

2002 46.78   
Kaynak: World Bank verileri ile yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Literatürde yer alan dışlama etkisi (arz) teorisi, savunma harca-

malarının verimli harcamalar ve özellikle refah harcamaları (eğitim 

sağlık ve diğer sosyal refah harcamaları) aleyhine arttığını ifade 

etmektedir. Dışlama teorisi, savunma harcamalarına ayrılan fonla-

rın, fırsat maliyetinin sosyal refah harcamalarındaki azalma olduğu 

ve bu durumun ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği görüşüne 

dayanmaktadır. Bu görüşe göre eğitim ve sağlık harcamaları gibi 

sosyal refaha yapılacak doğrudan harcamalar refah üzerinde sa-

vunma harcamalarına kıyasla daha verimli bir etki yaratacaktır 

(Mintz ve Huang, 1990). Dışlama teorisinde, bütçe kısıtı altında sa-
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vunma harcamalarına pay ayrılması ya da payın artırılmasının eko-

nomik büyüme üzerinde doğrudan etkili olan sabit yatırım harca-

malarını, merkezî-yerel yönetim harcamalarını ve beşerî sermaye 

oluşumunu destekleyen kamu harcamalarını olumsuz etkilemekte-

dir (Lin, et. al., 2015).  

Dışlama teorisi çerçevesinde Türkiye’nin yatırım harcamalarını 

artırırken, savunma harcamalarını azaltması beklenmektedir. An-

cak, Türkiye sosyal refah harcamalarını artırırken savunma harca-

malarını azaltamamıştır. Bunun nedeninin 1984 yılından itibaren 

etkilerinin daha çok hissedildiği terör sorunlarının olabileceği dü-

şünülmektedir. Terör riski yaşayan Türkiye, hem savunma harca-

malarını hem de sosyal refah harcamalarını birlikte artırmak zorun-

da kalmıştır. Şüphesiz bu durum Türkiye ekonomisine büyük bir 

maliyet yüklemiştir. Çünkü savunma harcamalarında gerçekleşen 

her artış miktarı sosyal refah için gereken harcamaların daha az 

yapılması anlamına gelmektedir.  

Tablo 5, Türkiye’nin yıllara göre yatırım harcamalarını göster-

mektedir. Tablo 5 incelendiğinde, 1984-1999 yılları arasında yatı-

rımların, hızla arttığı görülmektedir. 1999-2002 yılları arasında 

yatırımlarda 2001 ekonomik krizi nedeniyle bir azalma yaşansa da 

2003 yılı sonrasında artış hızla devam etmiştir. Öyle ki 2013 yılında 

yatırım düzeyi 271 milyar dolara kadar yükselmiştir. Türkiye, te-

rör sorunu sebebiyle savunma harcamalarını artırırken sosyal re-

fah harcamalarını azaltmamış, tam aksine sabit yatırım harcamala-

rını, merkezi-yerel yönetim harcamalarını artırmıştır. Özellikle 

2004 yılı sonrasında yaşanan terör saldırıları sonucunda Doğu 

Anadolu bölgesinde sosyal ve ekonomik yaşam olumsuz etkilen-

miştir. Bu doğrultuda bölge için yapılan yatırımlar diğer bölgelere 

kıyasla daha fazla gerçekleşmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi için ya-

pılan yatırımlar Tablo 6’da yer almaktadır. Tabloda Diyarbakır, 

Mardin, Bitlis ve Bingöl şehirlerinin yatırımlarında yaşanan ani 

artışlar dikkat çekmektedir. 
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IMF’nin Finans ve Kalkınma isimli dergisinde 2015 yılında ya-

yımlanan “Terörün Bedeli” başlıklı rapora göre, Türkiye teröre en 

çok maruz kalan 122 ülke arasında 7. sırada yer almıştır. Yine bu 

raporda terör nedeniyle, Türkiye’nin her yıl alabileceği uluslararası 

yatırımın sadece dörtte birini alabildiği belirtilmiştir. Gelişmekte 

olan ülkelerde terörün maliyetlerinin ortaya konduğu çalışmada, 

Türkiye’nin 1970-2011 dönemi boyunca terör ve terörün yarattığı 

siyasî ve ekonomik etki nedeniyle 378 milyar dolar doğrudan ya-

bancı yatırımdan mahrum kaldığı tespit edilmiştir (Bandyopadhyay 

vd., June 2015). Bugün yapılan hesaplamalara göre, bu rakamın 

698,1 milyar dolar seviyesine ulaştığı tespit edilmiştir.3 

Tablo 6: Doğu Anadolu Bölgesi 2000-2018 Yılları Yatırım Ödeneği (Bin TL) 

 
2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Ağrı 43,573 121,808 215,325 267,702 204,985 84,006 

Bingöl 45,714 178,301 294,358 326,191 213,549 70,004 

Bitlis 50,603 70,238 101,772 136,714 158,78 85,423 

Diyarbakır 158,76 469,201 1.130.827 1.369.143 1.556.929 1.042.845 

Elazığ 37,496 85,849 253,869 328,492 369,506 233,046 

Erzincan 26,751 118,886 245,538 226,644 218,395 214,46 

Erzurum 153,266 337,293 505,934 698,318 756,022 299,475 

Hakkâri 16,308 77,271 170,181 230,649 165,715 44,846 

Kars 32,696 84,771 191,89 232,159 256,14 102,506 

Mardin 250,69 330,623 1.115.096 1.120.459 1.191.761 929,635 

Muş 70,267 76,837 151,397 125,654 164,256 73,232 

Tunceli 23,592 46,364 92,834 116,572 125,427 29,012 

Van 108,341 145,291 441,782 404,31 564,245 259,832 

Şırnak 45,739 93,397 177,632 287,537 575,207 169,133 

Ardahan 21,153 29,345 68,945 79,214 96,21 20,887 
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verileri ile 
yazar tarafından oluşturulmuştur.  

(**) Toplu ve toplulaştırılmış projelerin bir kısmının detayları ilgili kuruluşlar tarafından 
Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi’ne bilahare girilecektir. Geçmiş yıllarla kıyaslanabilir değildir. 

                                                      
3 Türkiye’de 2011-2020 yılları arasında da terör koşullarında değişiklik olmaması 
sebebiyle IMF verileri dikkate alınarak DYY kaybı tekrar hesaplanmıştır. Yapılan 
hesaplamada Türkiye’nin 1970-2020 yılları arasında yalnızca 232,7 milyar dolar 
düzeyinde DYY aldığı sonucuna ulaşılmıştır. IMF verilerine göre bu veri Türki-
ye’nin her yıl alabileceği uluslararası yatırımın sadece dörtte biridir. Bu doğrultuda 
Türkiye’nin normal koşullarda 1970-2020 yılları arasında 930,8 milyar dolar düze-
yinde DYY alması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.  
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Terörün maliyeti unsurlarından birisi de kaçakçılıktır. Yasa dışı 

faaliyetler ile gelir elde etmek isteyen terör örgütlerinin başvurdu-

ğu yöntemlerin başında gelen kaçakçılık (uyuşturucu, akaryakıt 

ürünleri, tütün mamulleri, alkollü içkiler, elektronik eşyalar, gıda 

ürünleri, ilaç ve kozmetik ürünleri vb.), örgütler için önemli bir 

motivasyon kaynağı olmakla birlikte hedefe ulaşmak açısından 

ihtiyaç duyulan en etkili araçlardan da biridir. Tablo 7, Türkiye’de 

yıllara göre gerçekleşen kaçakçılık faaliyetlerindeki yakalama dü-

zeyini göstermektedir.  

Tablo 7: Yıllara Göre Ticarî Eşya ve Uyuşturucu Yakalamaları (milyon Tl) 

 
2010 2012 2014 2016 2018 2019 

Akaryakıt 26.647 113.024 157.540 281.048 178.965 405.876 

Araç  86.728 52.577 297.936 177.113 298.861 329.709 

Tütün-Alkol 20.442 52.417 60.789 113.055 168.135 2989.164 

Tekstil 68.109 66.629 70.029 686.774 149.060 178.506 

Tıbbi 8,193 5.772 11.493 43.663 55.571 110.143 

Elektronik-
Elektrik 

29.078 105.186 536.478 62.017 134.316 93.970 

Gıda 45.368 64.439 50.532 207.508 148.168 81.323 

Makine  
Aksamı ve 
Yedek Parça  

32.521 19.912 13.198 306.742 162.100 70.467 

Döviz 802 5.532 4.965 15.633 46.794 49.061 

Değerli  
Maden 

5.360 18.438 28.327 38.499 37.932 42.757 

Zirai  1.295 6.868.117 2.666 3.222 10.717 31.581 

Kimyevi 
Madde 

483 2.842.820 69.112 5.650 2.474 3.820 

Silah ve  
Mühimmat 

183 704,957 2.917 1.020 3.365 897 

Tarihi Eser  VY VY 253 71 38 90 

Sahte Evrak  3,8 VY VY 162 20 26 

Çaşitli Eşya  67.034 77.660 97.306 454.692 317.184 416.377 

Ticari Eşya 
Toplamı 

392.231 592.014 1.403.545 2.396.876 1.713.708 2.103.775 

Uyuşturucu 43.803 151.717 181.241 236.110 1.320.771 1.602.167 

TOPLAM   436.034 743.732 1.584.787 2.632.986 3.034.480 3.165.943 

TOPLAM ($) 290.689 415.492 723.647 871.849 630.869 558.367 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı verileri ile yazar tarafından oluşturulmuştur  

*: TCMB tarafından derlenen yıllık döviz kuru verileri ile hesaplanmıştır. 
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Kaçakçılık sadece terör örgütleri için değil kaçakçılığın gerçekleş-

tiği ülkeler için de büyük önem arz etmektedir. Bunun nedeni ise 

ekonomide yarattığı maliyet unsurudur. Ekonomik istikrarın önün-

deki önemli engeller içerisinde yer alan kaçakçılık, kayıtlı istihdam 

alanlarının açılmasını engellemekte, haksız rekabet nedeniyle işlet-

melerin faaliyetlerine zarar vermekte kısacası gelir, vergi ve istih-

dam kayıplarına yol açmaktadır. Kaçakçılık faaliyetleri doğrultu-

sunda en çok gelir kaybı yaşanan kalemler içerisinde tütün ve akar-

yakıt yer almaktadır. KOM raporlarında, tütün kaçakçılığı nedeniy-

le 2011 yılında 400 milyon TL, 2014 yılında 520 milyon TL, 2015 yı-

lında 800 milyon TL, 2016 yılında 400 milyon TL ve 2018 ve 2019 

yıllarında ise 3 milyar TL vergi kaybı yaşandığı belirtilmiştir (KOM, 

2011:2014:2015:2016:2018:2019). Tütün kaçakçılığının en çok gerçek-

leştiği şehirler incelendiğinde Van, Şanlıurfa, Ağrı, Adana, Gazian-

tep, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak karşımıza çıkmaktadır. Akaryakıt 

kaçakçılığının en çok gerçekleştiği şehirler ise Hatay, Batman, Di-

yarbakır, Şanlıurfa, Adana, İstanbul, İzmir ve Ankara’dır. 2016 yı-

lında Ankara Ticaret Odası tarafından hazırlanan ‘Kaçak Ekonomi-

si’ başlıklı raporda, Türkiye ekonomisinin ülkeye kaçak yollar ile 

giren mallar nedeni ile yıllık 20 milyar dolar zarara uğradığı belir-

tilmiştir (CNNTürk, 2017).  Bu veri kapsamda değerlendirildiğinde 

kaçakçılık faaliyetleri nedeniyle uğranılan zararın boyutu 740 mil-

yar dolardır.  

Terör saldırılarının döviz kuru üzerindeki etkisinin incelendiği 

bir çalışmada, bir terör olayının hem kısa hem de uzun vadede dö-

viz kuru üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu ortaya koyulmuş-

tur. Çalışmaya göre, bir terör saldırısı, bir sonraki işlem gününde 

Türk lirasının Sterlin karşısında %0,024 gelecek ay ise %0,0706 ora-

nında değer kaybetmesine neden olmaktadır. Türkiye’deki terör 

saldırılarının tarihsel sayısı göz önüne alındığında, kişi başına dü-

şen değer kaybı küçük gibi görünse de, etkisi büyük olmaktadır. 

Örneğin, 100 kişinin hayatını kaybettiği bir terör saldırısı, Türk lira-

sının Sterlin karşısında yaklaşık %2,4 değer kaybetmesine neden 
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olmaktadır (Maitha vd., 2017). Bu durumun Dolar ve Euro için de 

geçerli olduğunu kanıtlayan göstergeler mevcuttur.4 Bu değer ka-

yıplarının önemi, dış ticaret, dış borç ödemesi, hisse senedi ve finans 

piyasası üzerindeki etkileri göz önüne alındığında daha net anlaşı-

lacaktır. 100 zayiat verilen bir terör saldırısı, yurt içinde üretilen 

malları uluslararası pazarda daha ucuz hale getirecek ve yabancı 

malları ithal etmeyi pahalı hale getirerek enflasyona neden olacak-

tır. Benzer şekilde, aynı terörist saldırı, Sterlin, Dolar ve Euro kredi-

lerinin ödenmesini daha pahalı hale getirecektir. Tüm bu gelişmeler 

ise terörün var olan maliyetinin daha çok artmasına neden olacaktır.   

Terörün Türkiye ekonomisine maliyetini görebileceğimiz diğer 

unsurlar, turizm ve dış ticarettir. Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 

bir ülke grubu için 1996-2010 yılları arasında yapılan bir çalışmada, 

terör verilerinde yaşanacak artış karşısında ihracat rakamlarının 

%6,29 ve ülkeye gelen turist sayısının %14,79 oranında azaldığı tes-

pit edilmiştir. (Altay ve ark., 2013) Yani, belirtilen dönemler içeri-

sinde hem ihracat hem de turizm göstergelerinde gerçekleşen de-

ğerler, terör sorunu nedeniyle olması gereken değerin altında ger-

çekleşmiştir. Bu durum ülke ekonomisine maliyet olarak yansımak-

tadır.  

Terörün maliyeti konusunda bu güne kadar açıklanmış resmî 

bir veri bulunmamaktadır. Bununla birlikte resmî ağızlardan ko-

nuya ilişkin yapılmış bazı açıklamalar olmuştur. Bunların başında 

Numan Kurtulmuş’un Ekim 2013 yılında yaptığı “28 yıllık maliye-

tin 2,3 trilyon TL” olduğu açıklaması, Haziran 2018’de yaptığı “te-

rörün 1984’ten bu yana Türkiye’ye maliyetinin 1,5 trilyon dolar” 

olduğu açıklaması ve Ekim 2019’da CNN Türk yayınında “terörün 

Türkiye’ye maliyetinin 2 trilyon dolar” olduğu açıklaması; eski 

                                                      
4 20 Temmuz 2015 tarihinde yaşanan Suruç Patlaması öncesi 2.63 olan döviz kuru 
22 Temmuz günü 2.70’e (TCMB, 
https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kur2015_tr.html);  10 Aralık 2016 tarihinde ya-
şanan İstanbul Vodafone Arena saldırısından bir gün önce 9 Aralık günü 3.45 olan 
döviz kuru 12 Aralık günü 3.51’e yükselmiştir (TCMB, 
https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kur2016_tr.html). 

https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kur2015_tr.html
https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kur2016_tr.html
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Başbakan Binali Yıldırım’ın ise Ekim 2019’da TRT World Fo-

rum’da yaptığı “Ticaret Savaşları ve Küresel Kalkınmanın Önün-

deki Riskler” başlıklı konuşmasında terörün yıllık ortalama mali-

yetinin 42 milyar dolar, toplam maliyetinin de 1,5 trilyon dolar 

olduğunu açıklaması gelmektedir. Tüm bunlar ve yapılan çalışma-

lar göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin savunma ve gü-

venlik harcamaları, turizm gelirlerine etkisi, doğrudan yabancı yatı-

rımlara etkisi, kamu yatırımlarının gecikmesine etkisi, istihdama 

etkisi, borçlanma maliyetine etkisi, büyüme performansına etkisi, 

onarım ve yeniden inşaya etkisi, tazminat ve benzeri ödemeler de 

dikkate alınarak yapılan çalışması çerçevesinde terörün Türkiye’ye 

maliyeti konusunda şu değerlendirmeler yapılabilecektir. 

Tablo 8: Terörün Türkiye Ekonomisine Toplam Maliyeti  
(1984-2020, Milyar $) 

Not: Mevcut veriler kapsamında yazar tarafından hesaplanmıştır.  

Terörün ekonomide oluşturduğu tahribat rakamsal boyutlarla 

ele alındığında ortaya çıkan sonuçlar çok çarpıcıdır. Bu çalışmada 

Türkiye ekonomisine terörün toplam maliyeti 1.906 trilyon dolar 

olarak hesaplanmıştır. Bu maliyet içerisinde Türk lirasında yaşanan 

değer kaybı ve ihracat ile turizm gelirlerinde yaşanan kayıplar yer 

almamaktadır. Dolayısıyla 1.906,048 trilyon dolar olarak hesaplanan 

PKK terörünün maliyeti, minimum maliyet olarak görülmektedir. 

 Toplam (Milyar $) 

İktisadî Maliyetler (Kaçakçılık Maliyeti + Savun-

ma Harcamaları Maliyeti) 

Kaçakçılık Maliyeti: 740.000 

Savunma Harcamaları Maliyeti: 158.522 

898.522 

Beşerî Maliyetler (Yaralanma + Ölüm Maliyeti) 

Yaralanma Maliyeti: 185.251 

Ölüm Maliyeti: 124.175 

309.426 

Küresel Maliyet (DYY Kaybı) 698.100 

Toplam Maliyet 1.906,048 
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Kullanılabilir sağlıklı verilere ulaşılması hâlinde terörün maliyetinin 

daha yüksek çıkacağı tahmin edilmektedir. Ulaşılan sonuçlar kap-

samında sadece PKK terörünün ülke ekonomisine 37 yıllık maliyeti 

ile yaklaşık 635 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1588 adet Os-

mangazi Köprüsü, 238 adet Kuzey Marmara Otoyolu, 173 adet İz-

mir-İstanbul Otoyolu, 59 adet Güneydoğu Anadolu Projesi, 427 adet 

Marmaray ve 86 adet İstanbul Havalimanı,476 adet Atatürk Barajı, 

1846 adet Ankara Şehir Hastanesi (3.711 Yataklı), 1549 adet İstanbul 

Başakşehir Şehir Hastanesi (2.682 Yataklı), 2082 adet Adana Şehir 

Hastanesi (1.550 Yataklı), 181.336 adet İlkokul-Ortaokul ve Lise (24 

derslikli), 762 adet S-400 Hava Savunma Sistemi, 544 adet Patriot 

Füze Savunma Sistemi, 7624 adet F-35 hizmete sunulabilirdi. 

Tablo 8’de yer alan maliyet içerisinde Fetullahçı Terör Örgü-

tü’nün ve diğer terör örgütlerinin maliyeti yer almamaktadır. Bu-

nunla birlikte bu konuda yapılan sınırlı çalışmalara göre (İstanbul 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener’in Anadolu Ajan-

sı’na 14 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirdiği röportaj) 15 Tem-

muz hain FETÖ darbe teşebbüsünün doğrudan kişi başı maliyetinin 

yaklaşık 2 bin doları, ülke ekonomisine dolaylı maliyeti ise 350 mil-

yar doları bulmuştur. FETÖ’nün ekonomiye etkileri hâlâ devam 

etmektedir. Bu sebeple bu tespitin de minimum maliyet olarak de-

ğerlendirilmesi gerekmektedir. 14 Temmuz 2016 tarihinde günü 

2,8778’den kapatan dolar/TL, 15 Temmuz’daki FETÖ’nün darbe 

girişiminin basına yansıması sonucu yurt dışı piyasalarda %5,1’lik 

artışla 3,0250 seviyesine kadar yükselmiştir. FETÖ darbe girişiminin 

büyük oranda bastırıldığı pazartesi günü, BIST 100 endeksi 15 

Temmuz cuma günkü kapanışa göre günü %7,08 düşüşle 76.957,61 

puandan günü tamamlamış, haftanın devamında ise düşüş eğilimi-

ni sürdüren endeks, haftayı %13,39’luk değer kaybıyla kapatmıştır. 

Haziran 2015 tarihinde 107,4 seviyesinde olan sanayi üretim endek-

si, Temmuz ayında 20 puandan fazla gerileyerek 86,9 seviyesine 

inmiştir. Tüm bunların yanında ticarî aktivitede de önemli bir düşüş 

gözlenmiş ve Temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemi-
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ne göre %11,5, ithalat da bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,4 

düşmüştür (Anadolu Ajansı, 2020). 

Bugün Türkiye terör sorunlarını yaşamamış olsaydı ve ortaya çı-

kan maliyeti, üretime, yatırıma, eğitime, sağlığa, AR-GE’ye ve tek-

nolojik altyapıya harcayacak, cari açık, enflasyon, istihdam ve faiz 

gibi ekonominin temel dinamiklerini ilgilendiren sorunlar ile karşı 

karşıya kalmayacak ve güçlü bir ekonomiye sahip olacaktı. Bunun 

yanında ilgili alanlara aktarılan bu bütçeler, Türkiye’nin gelişmiş 

ülkeler seviyesine yükselmesinde önemli rol oynayacak ve Türki-

ye’nin küresel ülke sıralamasında ilk 10 ekonomi içerisinde yer al-

ması mümkün hale gelebilecekti. 

Elde edilen veriler doğrultusunda, terörün ortaya çıkardığı mali-

yetin, Türkiye’yi topyekûn devlet hedeflerinden uzaklaştırdığı ve 

ekonomiye büyük bir yük yüklediği sonucuna ulaşılmaktadır. Te-

rör, huzura, refaha ve en temel insan hakkı olan yaşama hakkına 

kasteden bir insanlık suçudur. 

Sonuç  

Terör, Türkiye’de 1970’li yıllardan sonra giderek artan şiddet ey-

lemleri ve ortaya çıkan can kayıpları nedeniyle en çok endişe duyu-

lan ve üzerinde durulan konulardan biri olmuştur.  Rastgele bir 

şekilde seçilen veyahut sembolik bir değeri olan kişilerin şiddet 

aracı olarak kullanıldığı bir savaş yöntemi olarak tanımlanan terör, 

çok faklı biçimlerde ve nedenlerde ortaya çıkmaktadır.  

Terör, ekonomik küreselleşme süreciyle yani 1950-1960’lı yıllarda 

yeni bir boyut kazanmış, yaşanan teknolojik devrimler ile daha yı-

kıcı, daha ölümcül bir hal almıştır. Dolayısıyla terör, küreselleşme 

ile daha geniş bir etki alanı elde etmiş, örgütlerin politik veya ideo-

lojik nedenlerle şiddet eylemlerine başvurması sonucu insani, siya-

si, ekonomik ve hukukî açıdan muazzam boyutlara ulaşan zararlar 

ortaya çıkmıştır. Bu nedenlerle politik karar vericiler uzun sürelerce 

terörün, sadece şiddet eylemlerini engellemeye yönelik konulara 

odaklanmış ve askerî kuvvetler ile terör sorunundan kurtulmaya 
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çalışmıştır. Ancak askerî kuvvetler ile terör sorunundan tamamen 

kurtulmak imkânsızdır.  

Terör ile etkili bir şekilde mücadele, kısa vadeli atılan adımlar 

yerine hem ulusal hem de uluslararası açıdan geniş sonuçları olacak 

uzun süreli bir strateji ile mümkündür. Terör örgütleri ideoloji, üye 

ve finansman olmak üzere üç temel unsurdan meydana gelmekte-

dir. Bu noktada terör sorunu ile mücadelede uzun süreli bir strateji 

terörün finansmanı ile mümkündür. Finansman, örgütlerin operas-

yonel kabiliyetini ve motivasyonunu doğrudan etkileyen önemli bir 

etkendir. Bu açıdan bakıldığında terörün finansman kaynaklarının 

belirlenmesi ve ortadan kaldırılması, yani terörün finansmanının bir 

zaafa uğratılması terör örgütlerinin varlığını tehlikeye atacak, ama-

cına ulaşma konusunda başarı şansını da ciddi oranda azaltacaktır.  

Terör örgütleri doğrudan maddi bir çıkar gözetmese de varlıkla-

rını idame ettirebilmek için güçlü finansman kaynaklarına ihtiyaç 

duymaktadır. Bu ihtiyaçlar eylemlerin finanse edilmesi için gereken 

maliyetler yani eylem içi maliyetler ve örgütün destek altyapısının 

geliştirilmesi, korunması ve ideolojinin tanıtılması amacıyla gereken 

geniş kurumsal maliyetler yani eylem dışı maliyetler olarak nitelen-

dirilmektedir.  

Terörün finansmanı, örgütlerin yayıldığı alanın genişliği ile doğ-

ru orantılıdır. Örgütün büyük çaplı olması yani üye sayısı, faaliyet 

gösterilen coğrafyanın büyük olması, büyük finansman ihtiyacı 

anlamına gelmektedir. Ayrıca küreselleşme faktörü de bir yandan 

terör örgütünün etki alanını genişletirken bir yandan da finansman 

ihtiyacını artırmaktadır. Bu ihtiyaçlar geniş anlamda örgüt üyeleri-

nin temel ihtiyacı olan barınma, sağlık, eğitim gibi masraflar, eylem-

leri gerçekleştirmek için gerekli olan silah, mühimmat, araç ve ge-

reçler, sahte evrak düzenlenmesi ve bu işlerin yapılması esnasında 

gerekli olabilecek rüşvetler, politik amaçlara erişilmesine katkı sağ-

layacak siyasî destekler için üstlenilen maddi yükümlülükler gibi 

ihtiyaçlardan oluşmaktadır. Örgütler, ihtiyaçlarını karşılayabileceği 
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ve örgütün devamlılığını sağlayabileceği hem yasal görünümlü 

hem de yasal olmayan yollardan gelir ihtiyacını gidermektedir.   

Terörün finansman kaynaklarıyla ilgili, geniş bir literatür bu-

lunmaktadır. Ancak genel olarak incelediğimizde terörün en büyük 

finansman kaynakları içerisinde uyuşturucu kaçakçılığı, gasp, fidye, 

haraç, kar amacı gütmeyen kuruluşlardan, ticarî işletmelerden ve 

ülkelerden sağlanan gelirler yer almaktadır. Özellikle uyuşturucu 

kaçakçılığı terör örgütlerinin neredeyse hemen hepsinin faaliyet 

gösterdiği bir piyasadır. Bunun en güçlü nedeni dünya genelindeki 

uyuşturucu trafiği hacminin, 320 milyar dolar olması ve tek başına 

uluslararası ticaretin %8’ini oluşturmasıdır. Bu kapsamda da terör 

sorunu ile karşı karşıya kalan ülkelerin en çok mücadele ettiği ko-

nuların başında uyuşturucu kaçakçılığı gelmektedir.  

Türkiye, dünyada terörden en fazla etkilenen ülkelerden biridir. 

Bu nedenle Türkiye, uzun yıllardır çeşitli terör örgütleri ile mücade-

le etmek zorunda kalmış ve terör örgütleri Türkiye’nin hem zaman, 

enerji ve beşerî sermayesini çalmış hem de büyük ekonomik mali-

yetlere katlanmasına neden olmuştur. Terörün enflasyon, işsizlik, 

beşerî sermaye, büyüme ve kalkınmadan dış ticaret, doğrudan ya-

bancı yatırım, turizm, tarım ve hayvancılık, ulaştırma, tüketim ve 

tasarruflara kadar uzanan kısa ve uzun vadede de değişebilen nega-

tif etkileri söz konusudur. Bu mikro ve makro etkilerin boyutu göz 

önüne alındığında terörün, ekonomide büyük bir çarpan etkisi ya-

rattığı yorumunda bulunmak yerinde olacaktır.  

Terörün ekonomide oluşturduğu maliyet ulaşılan veriler doğrul-

tusunda hesaplandığında ortaya çıkan sonuçlar çok çarpıcıdır. Ça-

lışmada Türkiye ekonomisine terörün toplam maliyeti 1.906 trilyon 

dolar olarak hesaplanmıştır. Bu maliyete Türk lirasında yaşanan 

değer kaybı ve ihracat ile turizm gelirlerinde yaşanan kayıplar ye-

terli veri olmaması nedeniyle dâhil edilememiştir. Dolayısıyla 1.906 

trilyon dolar olarak hesaplanan terörün maliyeti, minimum maliyet 

olarak görülmektedir. Sağlıklı verilere ulaşılması hâlinde terörün 

maliyetinin daha yüksek çıkacağı bir gerçektir. Bu maliyet içerisinde 
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Fetullahçı Terör Örgütü’nün ve diğer terör örgütlerinin maliyeti yer 

almamaktadır.  

Unutulmamalıdır ki Fetullahçı Terör Örgütü’nün de ekonomiye 

yüklediği büyük maliyetler olmuştur. En büyük maliyet hiç şüphe-

siz kaybedilen nitelikli işgücüdür. Uzun yıllardır ülke ekonomisine 

doğrudan katkı sağlayan nitelikli insan gücünün belirli bir kısmının 

özgürce düşünmesine ve hareket etmesine izin vermeyen FETÖ, 

2015 yılı sonrası üretimin artmasını ve kalitenin daha da yükselme-

sine engel olmuştur. Başka bir deyişle FETÖ tarafından Türkiye’nin 

uluslararası rekabette daha fazla söz sahibi olması engellemiştir. Bu 

kapsamda FETÖ’nün ülke ekonomisine maliyetinin tespiti de çok 

önemli bir konudur. Detaylı incelemeler sonucunda FETÖ’nün eko-

nomik maliyetine dair bir çalışma yapılmasının literatür açısından 

çok önemli olacağı düşünülmektedir. 

Rakamların ulaştığı boyuta bakıldığında Türkiye’nin terörle mü-

cadeleyi en önemli millî güvenlik gündemlerinden biri olarak ele 

aldığını ve buna uygun önemli bir bütçe kalemi ayırdığını, bununla 

birlikte ise terörizmin halen bütçe üzerinde önemli bir yük oluştur-

maya devam ettiğini görmek mümkündür ki bu durum da halen 

mücadelenin nihai hedefe eremediğini göstermektedir. Çünkü terör 

ile mücadelede istenilen noktaya gelinememesinde etkili en önemli 

faktör, Türkiye’yi bulunduğu coğrafyada etkin bir şekilde görmek 

istemeyen ülkelerin, ekonomik/siyasal nedenler doğrultusunda 

terör örgütlerine destek olması, başka bir ifade ile Türkiye’nin müt-

tefikleri tarafından beklenilen desteği görememesi ve terör örgütle-

rinin yuvalanma merkezi olan Ortadoğu’nun neredeyse elli yıldır 

istikrarsızlığın adresi olmasıdır. Bu iki sebep terörün her daim canlı 

kalmasını sağlayan finansman kaynaklarını besleyen en önemli et-

kenlerdir. Çalışmanın dördüncü bölümünde detaylıca incelediğimiz 

örgütler genelinde baktığımızda Türkiye’nin uzun yıllar mücadele 

ettiği PKK/YPG’nin, hem bazı ülkeler tarafından desteklendiği hem 

de bulunduğu bölgenin istikrarsız yapısını aktif bir şekilde kullana-

rak güçlü finansman kaynakları elde ettiği görülmektedir.  
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Terörün finansmanı hem ulusal hem de uluslararası bir sorun-

dur. Terör örgütlerinin finansman konusunda gerçekleştirdiği tüm 

faaliyetlerin tespit edilerek, engellenmesi son derece zordur. Ancak, 

imkânsız değildir. Alınacak tedbirler ve gerçekleştirilecek denetim-

ler ile birlikte terörün finansmanını minimize etmek mümkün gö-

zükmektedir. Ayrıca çalışma sonucunda varılan noktada terör ör-

gütlerinin toplam bütçesi, finansman kaynakları ve finansman ihti-

yacına dair güvenilir bir veri tabanı oluşturulmasına ihtiyaç vardır. 

Çünkü hem ulusal hem de uluslararası açıdan büyük bir veri eksik-

liği söz konusudur. Bu noktada terörün finansmanı ile mücadeleye 

ulaşmanın tek koşulu uluslararası iş birliğinden geçmekte, bu ihti-

yacın karşılanmasına yönelik çabalar belli ölçüde ve belirli kimi 

örgütlere karşı daha fazla başarı sağlamakla birlikte ise sıklıkla ise 

hem uluslararası işbirliğine dair teknik zorluklar hem irade eksikliği 

hem de ulusal güvenlik konularında uluslararası işbirliğinin hassa-

siyeti dolayısıyla sekteye uğramaktadır. Eylemselliği ve etkinliği 

finans kaynaklarının sürdürülebilir akışına bağlı olan terör örgütle-

rinin finans kaynağının ortadan kalkması hâlinde hayatiyetlerini 

sürdürmeleri mümkün değildir.      
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Giriş 

Sosyal medya, kullanım amacı doğrultusunda kimi zaman kişilerin 

hayatında önemli kolaylıkları beraberinde getirirken, kimi zaman 

ise güçlenen bir tehdit unsuru olarak bireylerin, milletlerin ve dev-

letlerin karşısına çıkabilmektedir.  Birer devlet dışı silahlı aktör ola-

rak terör örgütleri her geçen gün internetin ve sosyal medyanın 

kullanımını terör faaliyetlerine uygun hale getirmek amacıyla yeni 

yol ve stratejiler benimsemektedir.  Örgütlerin varlığını sürdürmesi 

ve mevcut potansiyellerini artırmaları için hayati konulardan biri 

olan terör propagandası da sosyal medya aracılığıyla her geçen gün 

günlük hayatın içerisinde daha fazla alan bulabilmekte ve terör ör-

gütlerinin hedeflerine hizmet edebilmektedir.  

Bu bölümün amacı, propagandanın terörizm için öneminden yo-

la çıkarak internet ve sosyal medya devrimi ile terör örgütlerinin 

sosyal medya sahasında buldukları propaganda imkânı, stratejileri 

ve sonuçları üzerine genel bir portre çizmek, sosyal medyadaki te-

rör propagandası ile mücadeleye ilişkin bir perspektif sunmaktır. 

Bu kapsamda terörizm ve propaganda ilişkisi başlığı altında terö-
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rizm ve propaganda olgularının tanımları, öne çıkan özellikleri ve 

tarihsel süreç çerçevesinde her iki olgunun birbiri ile olan ilişkisi ele 

alınmıştır. İletişimde internet devrimi ve sosyal medyanın propa-

gandadaki yeri başlığı altında internet devrimi ile insan hayatında 

çığır açan yeniliklerin nasıl ve hangi koşullarda propagandanın gü-

nümüzdeki yapısına ve dönüşümüne etki ettiği ve bu etkinin sonuç-

larının hangi çıktıları beraberinde getirdiği üzerinde durulmuştur. 

Örnek vaka olarak IŞİD’in sosyal medya propaganda stratejisi baş-

lığı altında birçok araştırmacı ve analist tarafından sosyal medya ve 

propagandayı en etkili kullanan örgüt olarak tanımlanan Irak Şam 

İslam Devleti’nin (IŞİD) özellikle en güçlü döneminde Suriye ve 

Irak’ta geniş toprak parçalarını kontrol ettiği süre zarfında sosyal 

medya sahalarında izlediği stratejinin odak noktaları, diğer terör 

örgütlerinden farkları ve getirileri incelenmiştir. Bu bölümde diğer 

bir örnek vaka olarak PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin de dezen-

formasyon ve propaganda çabalarına örnekler verilerek terör ile 

propaganda ve sosyal medya kullanımı arasındaki geniş çerçeveli 

bağa dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Son olarak sosyal medyadaki 

terör propagandası ile mücadele başlığı altında küresel bir tehdit 

hâline gelmiş olan terör propagandası ile ulusal, bölgesel ve ulusla-

rarası kapsamda mücadelede öne çıkan hususlar, dikkat edilmesi 

gereken noktalar ve çözüm önerileri işlenmiştir. 

1. Terörizm ve Propaganda İlişkisi 

Terörizme dair literatür incelendiğinde kavramsal bir çıkış noktası 

yakalamak amacıyla yapılan tanımların farklı noktaların altını çiz-

miş olduğu fakat genel itibariyle ortak bir çerçeve yaratmak istediği 

görülmektedir. Bu kapsamda yapılmış olan en başarılı tanımlardan 

birisi de Thomas Perry Thornton’a aittir. Thornton’ın tanımıyla te-

rör, şiddet kullanımı ya da şiddet kullanımına yönelik tehdit içeren 

normal olmayan yollarla politik davranışları etkilemek amacıyla 

tasarlanmış sembolik fiildir (Thornton, 1964). Thornton’ın tanımı 

üzerinden hareket edildiğinde terörün en önemli çıkış noktası sem-
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bolik bir fiil olmasıdır. Sembolik fiilden kasıt ise terör eyleminin 

neticesinde asıl hedefin eylemden fiziksel olarak etkilenen yakın 

çevredeki kişiler değil, eylemin izleyicisi konumunda olan toplu-

mun geri kalan büyük çoğunluğu olmasıdır. Bu kapsamda örnek 

verilecek olunursa 100 milyon nüfuslu bir ülkede gerçekleştirilen, 

10 kişinin hayatını kaybettiği bir terör eyleminde esasında stratejik 

hedef 10 kişi değil, 10 kişinin hayatını kaybedişini gören ve benzer 

bir tehdit ile karşı karşıya kalabileceğine yönelik korkuya kapılan 

100 milyon kişidir.  

11 Eylül 2001 tarihinde El-Kaide tarafından Amerika Birleşik 

Devletleri’nde (ABD) Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan intihar sal-

dırısında teröristlerin gerçekleştirdiği eylemin maliyeti 500 bin dolar 

olarak tahmin edilmektedir. Eylemin ABD’ye bedeli ise 18 milyar 

dolar olmuştur (Chomsky, 2001). 11 Eylül saldırıları vermiş olduğu 

zarara oranla sadece daha düşük maliyetli bir eylem olarak kalma-

mış; aynı zamanda Usame bin Ladin, tüm dünyaya Amerika’nın 

aslında sanıldığı kadar güçlü olmadığına ve kağıttan bir kaplan 

olduğuna yönelik söylem ile meydan okuma fırsatı elde etmiştir 

(Wallernstein, 2001). Ayrıca eylemin Amerikan toplumu üzerinde 

yarattığı olumsuz etki, maliyetinin çok daha üzerinde bir sonuç 

vermiştir. Belki de o güne kadar ABD’nin herhangi bir terör eylemi-

ne karşı savunmasız kalmayacağını düşünen birçok Amerikan va-

tandaşı eylemin sonrasında uzun yıllar boyunca eylemin yarattığı 

psikolojik olumsuzluklar nedeniyle korku içerisinde yaşamıştır. Bu 

kapsamda görülmektedir ki; sembolik bir fiil olarak terörün asıl 

hedefi eylemin gerçekleştirildiği alandaki fiziksel zarar gören kişiler 

değildir. Eylemin sonucunda televizyonlarda, gazetelerde ya da 

sosyal medyada eylemin yarattığı vahşeti görerek korkutulmak ve 

sindirilmek istenilen ülkenin tüm vatandaşlarıdır. Zira böylece te-

rör, çok daha az bir finansal maliyetle çok daha büyük çıktı alabil-

mekte ve alınan çıktıyı devlet ile olan mücadelesinde kamuoyunu 

yönlendirerek bir baskı aracı olarak kullanabilmektedir. Terör ör-

gütleri, bu noktada alınan çıktının etkisini büyütmek, kamuoyunu 
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yönlendirmek ve militan havuzunu genişletmek amacıyla etkili bir 

propaganda gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Terörizmde olduğu gibi propaganda için de birçok farklı tanım-

lama mevcuttur. ABD Ordusu propagandayı, doğrudan veya do-

laylı olarak fayda sağlamak amacıyla herhangi bir grubun fikirleri-

ni, duygularını tutumlarını ve davranışlarını etkilemek üzere tasar-

lanmış ulusal hedefleri destekleyen iletişim biçimi olarak tanımla-

mıştır (Joint Chiefs of Staff, 2010). Başka bir tanımda propaganda, 

hedef alınan belirli grupların düşüncelerini, inançlarını, tutumlarını 

ve davranışlarını etkilemek amacında olan; haber, bilgi ve özel do-

kümanların çeşitli kitle iletişim araçları kullanılarak sürekli olarak 

hedef alınan grup ya da toplum üzerine gönderilmesi olarak ele 

alınmaktadır (Kumkale, 2007).  

Propagandanın çeşitlerine göre birçok sınıflandırma yapmak 

mümkündür. Kaynağına göre bir sınıflandırma yapıldığında beyaz 

propaganda, belirli bir kitleyi hedefleyen, açık ve kabul edilebilir 

kaynaktan yayımlanan mesajları içerirken kara propaganda yalan 

haberlere dayalı ve kaynağı belirsiz yönlendirmeleri içermektedir. 

Gri propaganda ise kaynağının özel olarak tanımlanamadığı ne ta-

mamen doğru ne de tamamen yanlış haber ve yönlendirmeleri ifade 

etmektedir. Uluslararası insan hakları literatürü ele alındığında 

olumsuz yapısı nedeniyle karalayıcı propaganda, yıkıcı propagan-

dalar ve savaş veya soykırıma yönelik saldırgan propaganda yasak-

lanmıştır. Karalayıcı propaganda yabancı devletleri aşağılama eği-

liminde bulunan, barışçıl düzeni bozma amacıyla liderlere ve ku-

rumlara yöneltilen propagandalara atıfta bulunurken; yıkıcı propa-

ganda egemen bir devletin içişlerine karışılmaması normunu ihlal 

eden, bir devletin siyasî liderini ya da mevcut iç siyasî düzenini 

devirmeyi amaç edinen propagandalara atıfta bulunmaktadır. Sal-

dırgan propagandalar ise hukuka aykırı bir şekilde insanların zihin-

lerine şiddete başvurma ya da şiddeti normalleştirme yönünde bir 

eğilim veya arzu yerleştirmeyi amaçlayan propagandalara atıfta 

bulunmaktadır (Lieberman, 2017).  
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Tanım ve sınıflandırmalardan yola çıkıldığı takdirde propagan-

daya dair temel anlayışın ve sürecin getirdiği ortak çıkış noktaları 

şu şekilde özetlenebilmektedir (Geçikli, 1999): 

 Propaganda bir tarafın savunulduğu, tek yönlü bir iletişim bi-

çimidir 

 Taraflı olması nedeniyle objektif değildir, çeşitli seçenekler 

sunmaz. Sadece kitleye ulaştırılması istenileni aktarmaktadır 

 Objektif olmadığı gibi iyi niyet ve dürüstlük temeline dayan-

maz, abartı ve yalan üzerine kurulabilmektedir 

 Hem bireyi hem de kitleyi hedef olarak belirleyen bilinçli bir 

eylemdir 

 Kimi zaman yapıcı bir karakteri varken, kimi zaman ise amaç 

yanıltma ve yıkıcı bir etki bırakmaktır 

 Ulaştırılması amaçlanan önceden belirlenmiş olan hususların 

ulaşımını sağlamaktadır. 

Bir bireyin radikalleşme ve terörist organizasyonlara katılımı ile 

ilgili süreçte öne çıkan faktörler sadece bireysel özellikler ve moti-

vasyonlar üzerine kurgulanmamaktadır. Bu süreçte yalnızca uygun 

koşulları hazırlayan risk faktörlerine bakmak yerine teröristin geli-

şimiyle bağlantılı olan ortak özelliklerin de değerlendirilmesi ge-

rekmektedir. Özellikle terörizme yönelik ilgili sosyalleşme sürecinin 

doğasında süreci destekleyen nitelikler ve sade vatandaş rolünden 

terörist rolüne geçişi sağlayan rolün nitelikleri dikkat çekicidir. Bazı 

toplumlarda terörizmle ilgili sosyalleşme süreci, propagandanın 

etkin bir rol oynamasıyla oldukça genç yaşta başlamaktadır. Örnek 

verilecek olunursa intihar bombacılarının yüceltildiği, “ayın şehidi” 

olarak hayatını kaybeden teröristlerin resmedildiği bir çevrede rol 

model olarak sunulan teröristler, şiddet eylemini haklı çıkarmak 

için önemli bir meşruiyet kaynağı olarak hizmet edebilmektedir. 

Ayrıca çeşitli aktivistler ve destek veren bir topluluk, bireyin çevre-

sine bağlılığını sürdürmek için güçlü bir teşvik yaratabilmektedir. 

Yine bazı bireyler için eş veya erkek kardeş gibi önemli görülen bir 
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kişiden onay alma içgüdüsü, şiddet içeren radikal davranışlar için 

katalizör etkisi yaratabilmektedir. Bir terör örgütüne artan bir katı-

lım sağlanması, tipik olarak kademeli bir ilerleme dönemini berabe-

rinde getirmektedir. Katılım sağlanan yapının dar, radikal toplu-

muna artan bağlılık, geleneksel toplumdan bir kopuşla birlikte daha 

fazla marjinalleşmeye yol açmaktadır. Nitekim terörist bir yapının 

içindeki hayat giderek katılaşmakta ve zorlayıcı hale gelmektedir. 

Bu doğrultuda birey kendisini geleneksel toplumun yapısından 

daha da uzaklaştırmanın gerekli olduğuna ikna etmektedir (Hor-

gan, 2008). Bu ikna sürecinde ister, içinde bulunulan çevre ve top-

lumun eğilimleri olsun, ister aktivist ya da yakın bir kişinin yönlen-

dirmesi veya onay alma içgüdüsü olsun kişiler, gruplar ve rolleri 

değişse de doğrudan veya dolaylı olarak etkili olan olgu bireyin 

maruz kaldığı propagandadır. Bir terör örgütünün, sade bir vatan-

daştan militan devşirme sürecinde daha radikal, daha zorlayıcı ve 

ölümcül riskleri beraberinde getiren bir hayat tarzının benimsenme-

si için propaganda en önemli yönlendirici rollerden birini üstlen-

mektedir.  

Propagandanın temel sınıflandırmalarının amaçları göstermek-

tedir ki; propaganda doğru veya yanlış bilgiyle ulaşılmak ve yön-

lendirilmek istenilen kitlenin geneline ulaşılabilmesi için dikkat 

çekecek bir yapıda ve anlaşılır olmalıdır. Bu doğrultuda terörizm ve 

propaganda ilişkisi göz önüne alındığında terör örgütleri açısından 

sık sık propagandaya başvurulmasının arkasında yatan sebepler şu 

şekilde açıklanabilmektedir (Korkmaz, 2016): 

 Terör örgütünün varlığını duyurma ve gücünü göstermek için 

ortam sağlaması 

 Devletin otoritesini sarsmaya yönelik imkân sağlaması 

 Düşman addedilen taraftan olanlar üzerinde baskı kurulur-

ken kendi destekçilerine motivasyon sağlama imkânı vermesi 

 Örgüt üyeleri üzerinde otorite, eğitim ve disiplin sağlanma-

sında yardımcı rol üstlenmesi 
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 Terör örgütlerinin kendilerine alan açabilmeleri için ihtiyaç 

duydukları kaos ve çatışmalara uygun koşulların hazırlanma-

sında yardımcı rol alması 

Günümüzün en başarılı ve etkili devrimlerinden olan internet 

devriminin hayatın her alanında olduğu gibi terörizm alanında da 

büyük bir değişim yaratmasından önce terör örgütleri, propaganda 

sürecinde kitlelere ulaşmak amacıyla günümüzde de kullanımına 

devam edilen yazılı, işitsel ve görsel medyanın tamamına başvur-

muştur. Teröristlerin sembolik bir fiil hedefi kapsamında belirli bir 

nüfus grubunu fiziksel kurbanların ötesinde korkutmayı ve propa-

ganda ile eylemin sonuçlarının eylemin kendisinden çok daha bü-

yük bir etki yaratmasını sağlayamadığı zaman kayıtsızlığın ortaya 

çıkacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda fail, eylem ile birlikte bir 

iletişim kanalı aracılığıyla terörü aşılamak gibi bir amaca sahip de-

ğilse ortaya çıkan şiddet terör niteliği taşımaz. Terör örgütleri, siyasî 

iktidarı yıpratmak, ele geçirmek ya da savunduğu inanç ve ideoloji-

leri medya aracılığıyla daha geniş kitlelere duyurduğu zaman top-

lumun genelini tehdit eden çok daha etkili bir psikolojik silaha sa-

hip olmaktadır. Özellikle medya sektöründeki kişi ya da kurumla-

rın rekabet içerisinde olduğu koşullarda daha fazla izleyici dikkatini 

çekmek amacıyla terör eylemlerine dair daha çarpıcı görsel ve işitsel 

yollara başvurabilmektedir. Bu durum ise terör örgütlerinin hedef-

leri ile örtüşmesinden dolayı, toplumun manipülasyonunu kolay-

laştırmakta ve terör örgütlerini de daha sansasyonel bir etki yarata-

rak toplumun daha geniş kesimi tarafından görülmesini sağlayacak 

eylemlere yönlendirmektedir (Wilkinson, 1997). Bu doğrultuda 

medya kuruluşlarının izlemesi gereken politikanın önemi artmak-

tadır. Medya kuruluşları, sadece rekabetin doğasının getirdiği ko-

şullara uygun, izleyici kitlesinin dikkatini çekmeye yönelik bir poli-

tika izlediği takdirde terör örgütlerinin manipülasyonu ile yürütü-

len psikolojik savaşta millî güvenliğe tehdit yaratabilecek amaçlara 

doğrudan veya dolaylı olarak uygun koşulları sağlayabilmektedir. 



316  Ahmet CÜLÜK 

 

Bu nedenle topluma aktarılacak gelişmelerin belirli süzgeçlerden 

geçirilmesi ve ardından ulaştırılması önem taşımaktadır. 

Carlos Marighella, Şehir Gerillası’nın El Kitabı isimli kitabının “Si-

nir Savaşı” adındaki bölümünde şehir gerillasının sinir savaşı ya da 

psikolojik savaş olarak adlandırdığı stratejide kitle iletişim araçları-

nın doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılması gerektiğini altını 

çizmiş ve amacın “diktanın” moralini kırmak olduğunu vurgula-

mıştır. Bu amaç doğrultusunda uydurma ve çelişkili haber yayma-

nın yanı sıra şaşkınlık, kuşku ve kararsızlık tohumlarının ekilmesi 

gerektiğini ifade etmektedir. Böylece diktanın zafiyete sürüklenece-

ği ve haberleşme araçlarına sansür koyacağını belirten Marighella, 

bu adımın ise yönetimi halktan koparacağını ve dezavantaj yarata-

cağını işaret etmektedir (Marighella, 2003).  

Terör örgütleri ve medya arasında birbiri ile tamamlayıcı bir iliş-

kinin varlığı üzerinde duran Paul Wilkinson, birçok ülkede medya 

aracılığıyla terörist organizasyonların reklamının yapıldığını ve 

böylece teröristlere oksijen sağlandığını ifade etmiştir. Bu durum, 

medya organları ile terörist grupların aynı fikirleri paylaştığını gös-

termemekle birlikte medya organlarının manipülasyona açık oldu-

ğuna dair örnekleri beraberinde getirmektedir. Wilkinson da terö-

rist yapıların televizyon, radyo ve basılı yayınları kullanarak elde 

etmek istediği amaçları benzer ifadelerle şu şekilde özetlemiştir 

(Wilkinson, 1997): 

 Eylemin propagandasını yapmak ve hedef kitle gruplar ara-

sında korku yaratmak 

 Savunulan “davanın” doğruluğu ve zaferlerinin kaçınılmazlı-

ğı gibi temaları vurgulayarak genel nüfus ve uluslararası ka-

muoyu nezdinde daha geniş bir desteği harekete geçirmek 

 Hükûmetin ve güvenlik güçlerinin terörle mücadele önlemle-

rinin doğası gereği zorba ve verimsiz olduğunu öne sürerek 

hayal kırıklığı yaratmak 

 Mevcut ve potansiyel destekçilerden oluşan tabanını harekete 

geçirmek, teşvik etmek, güçlendirmek ve bu süreçte tabanını 
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genişleterek finansal ve militan desteğini arttırarak saldırı ka-

pasitesini daha yukarı seviyelere taşımak 

Görüldüğü üzere, terörün sembolik bir fiil olması çerçevesinden 

hareketle terör örgütleri için propaganda, eylem yapılan bölge ve 

kişileri aşarak, toplumun geneline hitap edilmesini, böylece ana 

amaç ve hedeflerin gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Saldırıda bu-

lunulan devlet ve kurumlarını halkın gözünde zayıflatarak tabanına 

motivasyon sağlayan terör örgütleri aynı zamanda hedef kitle üze-

rinde yarattığı korkuyla eylemin maliyetinden çok daha büyük bir 

psikolojik savaş yürütmekte ve bu doğrultuda propaganda için 

medyanın her türüne başvurmaktadır. 

2. İletişimde İnternet Devrimi ve Sosyal Medyanın  

Propagandadaki Yeri 

İnternet devrimi ve getirdiği imkânlar şüphesiz 20. yüzyılın özellik-

le son dönemlerinde hayatın neredeyse her alanında büyük bir çığır 

açmış; 21. yüzyılda ise belki de 20. yüzyılın sonunda dahi hayal 

edilemeyecek bir dünya yaratmıştır.  Başta küresel iletişimin çok 

daha kolay hale gelmesi olmak üzere birçok yenilik, hayatın diğer 

alanlarında olduğu gibi askerî alanda da karşılık bulurken yasadışı 

alanlarda ve terörist yapılar tarafından kullanılmaya başlanması da 

uzun sürmemiştir.  

Paradoksal olarak ABD güvenlik servislerinin Sovyetler Birli-

ği’ne karşı yarattığı iletişim ağı, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu 

yana en büyük tehditlerden birisi olarak uluslararası terörizmin 

çıkarları için de kullanılmaktadır. 1970’li yılların başında ABD Sa-

vunma Bakanlığı’nın iletişim ağlarının nükleer tehdidi birbirine 

bağlı bilgisayar ağı oluşturacak merkezî bir sistem ile uzaklaştırma 

çabası, 1980’lerden itibaren ticari kullanıcılara açılmış ve karakteri 

giderek değişmiştir. 1990’ların ortalarına gelindiğinde 18 binden 

fazla özel, genel ve ulusal ağın birbirine bağlandığı internet ağı, 3,2 

milyon ana bilgisayar ve yedi kıtaya yayılmış 60 milyon kullanıcıyı 

beraberinde getirmiştir. 21. Yüzyılın ilk yıllarına gelindiğinde ise 
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tahmini kullanıcı sayısı bir milyarı aşmıştır (Weimann, 2004). Statis-

ta isimli Pazar ve veri tüketimine yönelik Alman araştırma şirketi-

nin verilerine göre 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla dünya genelinde 4,66 

milyar internet kullanıcısı bulunmaktadır. Bu rakam dünya nüfu-

sunun %59,5’ine tekabül etmektedir. Ek olarak 4,66 milyar internet 

kullanıcısının aynı zamanda %92,6’sı; yani 4,22 milyar insan cep 

telefonu aracılığıyla mobil internet kullanıcısıdır (Johnson, 2021).  

İnternet, insan hayatında filizlenirken kültürlerin bütünleştiricisi 

ve işletmeler, tüketiciler ve hükûmetlerin birbiriyle iletişim kurabi-

leceği, fikir alışverişinde bulunabileceği küresel bir köy olarak eşsiz 

fırsatlar sunan bir yapı ile takdir toplamıştır. Bununla birlikte ağın 

boyutunda ve kullanımındaki devasa büyüme vaat edilen vizyonu 

aşarak radikal bir dünyanın birbiri ile iletişim kurabileceği küresel 

radikalleşmenin kapılarını da aralamıştır. Farklı hedef ve yöntemle-

re sahip olan ancak ortak özellik olarak terörizmde buluşan birçok 

yapı, propaganda yapmak, destekçileriyle iletişim kurmak, kamuo-

yunu yönlendirmek, ideolojileri veya inançları doğrultusunda sem-

pati uyandırmak ve hatta operasyon yürütmek amacıyla interneti 

kullanmaya başlamıştır (Weimann, 2004). Bu süreçte internetin öne 

çıkan üç katmanı olmuştur. İlk katman, herhangi bir erişim kısıtla-

masının olmadığı ve yasal olan yüzey internetidir. Günlük hayatta 

kullanılan birçok uygulama ve rama motoru bu katman içerisinde 

yer almaktadır. İkinci katman, erişimin yalnızca Tor, I2P ve Freenet 

ağları üzerinden sağlandığı, ABD, İngiltere ve Hollanda gibi birçok 

ülkede yasal olan fakat kullanıcısına anonimlik kazandıran, yasadışı 

faaliyetlerden ziyade erişim ve iletişim boyutunda kullanılan Deep 

Web’tir. Üçüncü katman ise terör örgütlerinin sıkça kullandığı, kişi-

lerin uyuşturucu ve ateşli silahlara ek olarak uluslararası hukukun 

yasaklamış olduğu birçok nesneye ulaşabildiği, yasadışı pazarlarda 

birçok kaynağa erişimi sağlayan Dark Web’tir (Sönmez ve Çelik, 

2020).  

2005 yılında o dönem El-Kaide’nin ikinci ismi olan Eymen ez-

Zevahiri, dönemin Irak El-Kaide’si lideri Ürdünlü Ebu Musab ez-
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Zerkavi’ye göndermiş olduğu mektupta bir savaşın içerisinde ol-

duklarını ve bu savaşın yarısından fazlasının medya alanında ger-

çekleştiğini ifade etmiştir. Mektubun gönderilmesinden bir önceki 

yıl sonraları IŞİD’e dönüşecek olan, Irak El-Kaidesi olarak da bili-

nen, o dönemki adıyla Cemaat el-Tevhid vel-Cihad (Tevhid ve Ci-

had Cemaati) yapının liderliğini yürütmekte olan Zerkavi, Ameri-

kalı iş adamı Nicholas Berg’in kafasının kesilme videosu da dâhil 

olmak üzere 10’dan fazla kafa kesme videosu yayınlamıştır. Bu vi-

deolar, o dönem Zevahiri de dâhil olmak üzere geniş bir kesim tara-

fından riskli ve olumsuz bir propaganda yöntemi olarak görülmüş-

tür (Cottee, 2015). Bununla birlikte örgütün devamı olarak vücut 

bulmuş olan IŞİD sonraki 10 yıl içerisinde bu yöntemi benimseyerek 

küresel çapta militan devşirmiş ve aynı anda Suriye ve Irak’ta ol-

dukça geniş bir coğrafyayı kontrol edecek güce erişmiştir. Şüphesiz 

IŞİD’in sahip olduğu gücün temelinde birçok parametre olmakla 

birlikte El-Kaide gibi bir örgüte dahi radikal gelecek yöntemleri be-

nimsemesi ve internet aracılığıyla bu yöntemleri propaganda aracı 

olarak kullanması önemli bir yer tutmaktadır. 

Gabriel Weimann, internet devriminin getirdiği yenliklerin terö-

rist organizasyonlarca kullanımında öne çıkan yedi özellik olduğu-

nu vurgulamıştır. Bu yedi özellik şu şekilde özetlenebilmektedir 

(Weimann, 2004): 

 Erişimin kolaylığı 

 Devletin denetiminin, düzenlemelerinin veya sansürün çok az 

olması ya da hiç olmaması 

 Tüm dünyaya yayılmış potansiyel izleyici kitlelerinin olması 

 Anonimliğe dayanan bir iletişim sağlaması 

 Bilginin son derece hızlı bir akış sağlaması 

 Bir web sitesinin ya da uygulamasının son derece kolay geliş-

tirilmesi ve bakımının kolaylıkla sağlanması 

 Kullanıcılarının film, şarkı, kitap, poster gibi metin, grafik, ses 

ve videolardan oluşan multimedya ortamı ve materyallerin 

kolayca kişisel bilgisayarlarına indirilebilmeleri 
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 İnterneti daha çok kaynak olarak kullanmaya başlayan gele-

neksel kitle iletişim araçlarını ve medyayı yönlendirebilecek 

ve şekillendirebilecek bir potansiyeli olması 

İnternet devriminin iletişim ağı üzerinden getirdiği yenilikler 

toplumsal olaylarda Arap Baharı ile birlikte bir başka olgu üzerin-

den daha da güçlenerek kendisini göstermiştir. Bu olgunun adı sos-

yal medyadır. Mısır’ın lideri Hüsnü Mübarek’in devrildiği süreçte 

Tahrir Meydanı’nda toplanan yüzbinlerce kişi o dönem Fa-

cebook’un yaygın kullanıma sahip olduğu, Twitter’ın günümüzdeki 

kullanım boyutuna ulaşmadığı, diğer birçok sosyal medya uygula-

masının ise henüz kullanıma sunulmadığı halde sosyal medya üze-

rinden iletişime geçmiş, çeşitli eylemler organize etmiş ve sesini 

herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın uluslararası kamuoyuna 

duyurmuştur (Wolfsfeld ve ark., 2013). 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla 

küresel çapta aktif sosyal medya kullanıcısı sayısı 4,2 milyar kişidir. 

Cep telefonu aracılığıyla aktif mobil sosyal medya kullanıcı sayısı 

ise 4,15 milyar kişidir. Öne çıkan sosyal medya uygulamaları içeri-

sinden Facebook, 2 milyar 740 milyon aktif kullanıcıya, Youtube, 2 

milyar 291 milyon aktif kullanıcıya, WhatsApp, 2 milyar aktif kul-

lanıcıya, Instagram, 1 milyar 221 milyon aktif kullanıcıya, Tik Tok, 

689 milyon aktif kullanıcıya, Telegram, 500 milyon aktif kullanıcıya 

Twitter ise 353 milyon aktif kullanıcıya sahiptir (Tankovska, 2021).  

Sosyal medya ile birlikte, medya organlarının bir haber ya da ge-

lişmeyi topluma aktarırken uyguladığı süzgeçler devre dışı kalmak-

tadır. Edward S. Herman ve Noam Chomsky’nin altını çizdiği bu 

durumda televizyon, gazete, radyo gibi görsel ve işitsel medya or-

ganları, haber niteliği taşıyan bir gelişmeyi topluma ulaştırırken 

çeşitli süzgeçlerden geçirmekte ve öyle sunmaktadır (Herman ve 

Chomsky, 2012). Sosyal medya ile birlikte herhangi bir süzgece tabi 

tutulmaksızın kişinin ya da bir grubun paylaştığı görsel fotoğraf ya 

da video ve işitsel kayıtlar tüm dünyaya ulaşabilmektedir. Bu du-

rum terör örgütlerine uluslararası boyutta propaganda yapma 
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imkânı tanımaktadır. Sosyal medya uygulamalarının getirmiş oldu-

ğu bazı gizlilikler ise propaganda imkânını kolaylaştırmakta, pro-

pagandanın kaynağına ulaşımı ise zorlaştırmaktadır. Google ve 

WhatsApp gibi işletim sistemlerinin, akıllı telefonlarda depolanan 

verilerin ikinci şahısların eline geçmesini önlemek amacıyla şifre-

lendirmesini güçlendirmesi ve karşılıklı mesajların şifrelenebilmesi 

ile kolluk kuvvetlerinin, terörist propaganda yapan bir militan ile 

propagandaya maruz kalan bir bireyin iletişimini engellemesi daha 

da zor hale gelmiştir. Twitter ve Facebook gibi uygulamalar, terö-

rizm veya şiddet içeren aşırılıklarla tehditlerde bulunulamaması, 

nefret söylemi içine girilmemesi veya yasa dışı amaçla ürün ya da 

hizmet sunulmaması prensiplerince aşırılık yanlısı propagandayı 

filtreleyebilirken, şifreli platformlar aracılığıyla bu mesajlar rahatlık-

la iletilebilmektedir (Rayner, 2017). Terör örgütleri, sosyal medyada 

yapmış oldukları propagandada yaygınlığı artırmak amacıyla ise 

çeşitli yöntemler denemektedirler. Özellikle Twitter’da terörist pro-

pagandalar, “hashtag”lere doğal olmayan bir hızla ve aynı anda 

geniş katılımla bağlantılar göndererek verilen mesajların görünür-

lüğünü üst sıralara taşıyabilmektedir. Terörist gruplar bu durum-

larda bilhassa bot adı verilen bilgisayar kontrollü Twitter hesapları-

nı kullanmaktadır (Berger, 2015). 

Antony Mayfield sosyal medyanın, tüm insanların katkı ve geri 

bildirimini teşvik eden katılım özelliği, erişime dair neredeyse her-

hangi bir kısıtlama koymayan, bilgi paylaşımını teşvik eden açıklık 

özelliği, geleneksel medya organlarının ve yapılarının aksine tek 

taraflı olmayan, karşılıklı olarak yürütülen bir süreci beraberinde 

getiren sohbet özelliği, bireylerin aşılarak kısa sürede toplumsal 

etkileşimi sağlayan toplum özelliği ve diğer sosyal medya platform-

ları ve kişilerle kolayca bağlantı kurmayı sağlayan bağlantı özelliği-

nin öne çıktığını ifade etmektedir  (Mayfield, 2008).  

Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte terör örgütlerinin 

propaganda stratejileri koşullara uyum sağlamış ve sosyal medya-

nın getirdiği avantajlara giderek daha da adapte olmuştur. Sosyal 
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medya, terörist grupların üçüncü bir kişiye ulaşmasına gerek kal-

madan, sayısız web sitesi ve kişiye doğrudan içerik sağlamasına 

imkân tanımaktadır (Knox, 2014). Geleneksel medyanın terör ey-

lemlerine yönelik olayları haber yapma ve yorumlama tekelinin 

kırılması ile birlikte terör örgütleri artık mesajlarını doğrudan hedef 

kitlelerine anında iletme yeteneğine sahip olmakla kalmamış; aynı 

zamanda militan devşirmek için yaş, cinsiyet, sosyal konum ve di-

ğer faktörlere göre bireylere farklı tipte mesajlar gönderebilme ye-

teneği kazanmıştır. Örnek verilecek olunursa IŞİD, Batılı ülkelerdeki 

Müslümanlara ve Ortadoğu’daki Müslümanlara gönderdikleri me-

sajların yapısında farklı nüanslara kullanmıştır. İngilizce mesajlarda 

cihad, kişisel bir mesaj olarak vurgulanırken, Ortadoğu’daki Müs-

lümanlara gönderilen Arapça mesajlarda tüm Müslümanlar için 

cihadın bir görev olduğu vurgulanmaktadır (Shane ve Hubbard, 

2014). Terörist gruplar, kitlelerin özelliklerine göre farklı tipte mesaj-

lar göndermekle birlikte ideoloji ve inançlarına karşı özellikle sa-

vunmasız kalacak bireyleri aramak ve hedef hâline getirmek ama-

cıyla sosyal medyayı kullanma hususunda ortak noktada buluş-

maktadır. Popüler olan sosyal medya platformlarında savunmasız 

olarak görülen bireyler özellikle seçilmekte, bireylerin sorunlarına 

çözüm olarak kendi propagandalarını yapmakta ve karşı çıkan bi-

reyleri engelleyerek potansiyel militan havuzundan ayıklayabil-

mektedir (Knox, 2014).  

Sosyal medya ile ideoloji ve inançların geniş kitlelere yayılma-

sında coğrafi ve iletişim engellerini tamamen ortadan kaldırmıştır. 

Ucuz, kolay ve durdurulması neredeyse imkânsız bir strateji ile 

terör örgütlerinin mensupları sosyal medyada sayısız hesap adı 

oluşturmaktadır. Twitter ve diğer sosyal medya platformları her ne 

kadar IŞİD’i destekleyen hesapları askıya alarak terörist hesapları 

engellemeye çalışsa da hesaplar, hızlı bir şekilde IŞİD’i destekleyen 

diğer hesaplarla değiştirilmiştir. Böylece askıya alınan hesaplar her-

hangi bir engel yaratmamıştır. Ayrıca terörist yapıların sosyal med-

ya iletişim hesapları veya internet sitelerine bilinçli olarak girilme-
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yebilir. Bir kişinin diğer bir kişiye gönderdiği bağlantıyı açan kişi, 

bağlantının terörist bir foruma ait olduğunu bilmeden kendisini 

sitede bulabilmektedir (Knox 2014).  

Gözetim ve düzenlemelerin olmaması, haberlerin belirli süzgeç-

lerden geçirilmemesi ve sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıl-

masıyla birlikte terörist yapıların mesajları ve iddiaları anında yayı-

labilmekte; okuyucular ise maruz kaldıkları mesaj ve iddialara ol-

gusal olarak inanabilmektedir. Ek olarak teröristler, sosyal medya-

nın sağladığı anonimlikten yararlanarak daha yüksek düzeyde şid-

deti teşvik edebilmekte, kolluk kuvvetleri tarafından konumları 

tespit edilmeden yer değiştirebilmekte ve propagandalarını sürdü-

rebilmektedirler. Daha önceki dönemlerde telefon gibi elektronik 

cihazlarla haberleşme sonucunda sağlanan konum bilgisi artık çok 

sayıda platformda, kimliği belirsiz kişilerce oluşturulan hesapların 

bulunması için sağlanamamaktadır (McNeal, 2008). 

Görüldüğü üzere iletişimde internet devrimi ile birlikte gelen ve 

insan hayatının neredeyse her alanına dokunan yenilikler sosyal 

medya ile çok daha üst bir noktaya ulaşmıştır. Bununla birlikte, 

terörist yapılar mevcut koşullara ayak uydurmakta gecikmemiş ve 

sosyal medya ile birlikte belki de uzun tarihsel serüvenleri süresince 

propaganda yapmanın en ucuz, kolay ve gizli yollarını keşfetmiş-

lerdir.  

3. Örnek Vaka: IŞİD ve PKK/YPG’nin  

Sosyal Medya Propaganda Stratejisi 

IŞİD, özellikle Suriye ve Irak’ta büyük toprak parçalarını kontrolüne 

aldığı ve “hilafet” ile “İslam Devleti” ilan ettiği dönemde gerek fi-

nansal olarak, gerek askerî olarak gerekse de siyasî olarak gücünün 

doruklarına ulaşmıştır. Yine bu dönem tüm bu alanlarda örgütün 

sahip olduğu gücün propagandalarına yansıdığı bir dönem olmuş-

tur. Görsel, işitsel, yazılı medya ve hepsinden önemlisi sosyal med-

ya ile IŞİD, küresel çapta yayın imkânı sunan prodüksiyonlar ortaya 

çıkarmıştır.  



324  Ahmet CÜLÜK 

 

IŞİD, etkinliğinin geniş coğrafyalara yayıldığı dönemde ana 

medya organı olarak “Al-Hayat Medya Merkezi” öne çıkarken, yayın 

dili İngilizce olan “Dabiq” dergisi ve yayın dili Türkçe olan “Kons-

tantiniyye” dergisi öne çıkan dergiler olmuştur. “Al-Furqan” ve “Al-

I’tisaam” ajansları Arapça propaganda filmlerinin yapımı için ku-

rulmuştur. Al-Hayat Medya Merkezi, Batılı ülkeler için yapılan ya-

yınlardan sorumluyken, “Al-Ajnad” isimli yapı ise dinî yayınlardan 

sorumlu olmuştur. “Al-Beyan” isimli bir radyo istasyonu da bulu-

nan IŞİD, her sözde vilayetinde raporların hazırlanması, video çe-

kimi ve dağıtımı için de yerel ofisler kurmuştur (Kartal, 2018).  

IŞİD, cihad temalı propagandanın evrimindeki üç neslin sonun-

cusunu temsil etmektedir. İlk neslin örneği, mesajını yayımlamak 

için sadece statik bir kamerayla çekilen bir videoya ihtiyaç duyan 

ve resmî bir Arapça kullanan Usame bin Ladin’dir. O dönem 

Usame bin Ladin’in çekilen propaganda videolarının sonrasında 

yayımlanması için çeşitli televizyon kanallarına ulaştırılması ge-

rekmiştir. İkinci neslin temsilcisi, 2011 yılında Yemen’de bir insan-

sız hava aracı saldırısında öldürülen Amerika doğumlu olan ve El-

Kaide bağlantılı olduğu iddia edilen Enver el-Evlaki’dir. Enver el-

Evlaki, o dönem Youtube’u oldukça etkin kullanan bir kişi olması-

nın yanı sıra bir blog ve Facebook sayfasına sahiptir. Üçüncü nesil 

ise IŞİD ile temsil edilmektedir. IŞİD, en güncel iletişim teknoloji-

sini tam anlamıyla kucaklamıştır. Propaganda mesajını genellikle 

birkaç farklı dilde yayınlayan IŞİD, Hollywood benzeri efektlere 

sahip videolarının çeşitli sosyal medya platformlarında ve internet 

sitelerinde ustaca yayılmasını sağlamıştır (Shane ve Hubbard, 

2014).  

IŞİD’in propaganda stratejisinde büyük bir önem arz eden sos-

yal medya stratejisi, yalnızca çevrimiçi sosyal ağların yaygın kul-

lanımı değil, aynı zamanda yüksek kaliteli video prodüksiyonu ve 

yayınlarını içeren modern bir yapı üzerine kurulmuştur. 2014 yılı-

nın Ağustos ayında Amerikalı gazeteci James Foley’in kafasının 

kesilmesine dair propaganda videosu son derece profesyonel bir 
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biçimde çekilmiştir. Geleneksel medya kuruluşları, o dönem bu 

videoya dair görüntü ve fotoğrafları paylaşmayı reddetmiş fakat 

video görüntüleri Twitter’da geniş çapta yayılmıştır. Zira IŞİD 

sosyal medyanın, geleneksel medya kuruluşlarının aksine propa-

gandanın yayılmasının önüne geçmeyeceğini, yayılmasını hızlan-

dıracağını bilerek hareket etmiştir (Parkinson, 2014).  

Rehinelerin propaganda videolarında kullanılmaya başlanması 

esasında ilk olarak 1980’lerde Lübnan İç Savaşı’na dayanmaktadır. 

O dönem Batılı rehineler, yaşadıklarına dair bir kanıt sunulması ve 

kaçıran örgütün taleplerinin iletilmesi için kameraya görünmeye 

zorlanmıştır. Sonraki yıllarda El-Kaide, bu stratejiyi daha da ileri 

bir boyuta taşıyarak rehineleri kameralar önünde infaz etmeye 

başlamıştır. IŞİD ise öldürülen rehineleri içeren videolarını profes-

yonel çekim ile yaparak ve izleyici kitleye İngilizce hitap ederek 

küresel bir etki yaratmasını sağlamıştır (Huffington Post, 2015). 

Görüldüğü gibi IŞİD, terörün sembolik bir fiil olmasından hareket 

edildiğinde infazlara dair yayınlamış olduğu propaganda videola-

rı ile esasında ana hedefe fiziksel şiddete maruz kalan kişiyi değil, 

infaz videosunu izleyerek IŞİD tarafından benzer bir tehditle karşı-

laşacakları korkusuna kapılan toplumun genel kesimini koymak-

tadır. Bu yolla IŞİD, sadece toplumun genelini korkutarak gerçek-

leştirdiği terör eyleminin maliyetine oranla çok daha yıpratıcı bir 

etki bırakmakla kalmamakta; aynı zamanda küresel potansiyel 

militan havuzunu oluşturan, terör sempatizanı radikal kişilerin 

örgüte katılımı için de cazip bir propaganda yapmaktadır. Böylece 

IŞİD, her iki hareket noktasında da başarıya ulaşmaktadır.  

IŞİD, sofistike bir yapıya sahip olan propaganda kampanyasın-

da “The Dawn of Glad Tidings” veya kısaca “Dawn/Şafak” olarak 

bilinen, Twitter içerisinde aktif bir uygulama geliştirmiş, sosyal 

medyada merkezî olarak yazılmış tweet’lerin gönderilmesini sağ-

lamıştır. Böylece aynı anda yayımlanan propaganda mesajları, 

birçok sosyal medya ağını sarmış ve IŞİD’in sosyal medyada gö-

rünürlüğünü normal potansiyelinin de üzerine çıkarmıştır. Ek 
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olarak IŞİD’in sosyal medyadaki destekçileri atılan propaganda 

mesajlarını Batı dillerine tercüme etmiştir. Görüldüğü üzere 

IŞİD’in sosyal medya propaganda stratejisinde atılan her adım 

dikkat çeken bir “marka” oluşturmak üzerine kurgulanmıştır. Ay-

rıca El-Kaide’ye göre daha geniş bir finansal yapı, silah, mühim-

mat ve çatışma deneyimi, teknolojik altyapı ve Batı ülkelerinden 

gelen militanların da etkisiyle yabancı dillere hâkimiyet, IŞİD’i 

diğer örgütlerden ayıran özellikler olmuştur (Macdonald ve ark, 

2016).  

Charlie Winter, IŞİD’in sadece şiddet ve barbarlıkla anılan pro-

paganda stratejisinin daha geniş bir içeriğe sahip olduğunu ifade 

ederek 5 adet odak noktasına dikkat çekmiştir. IŞİD’in sadece kana 

susamış militanlara değil daha geniş bir kitleye hitap etmeyi amaç-

ladığını gösteren bu odak noktaları şu şekilde özetlenebilir (Winter, 

2015); 

 Sadece vahşet içeren videolarla kalmayıp, merhamet temalı 

propagandalar 

 Mağduriyet temalı propagandalar 

 Savaş ve askerî kazanımları içeren propagandalar 

 Özellikle potansiyel yabancı uyruklu militanlara hitap eden, 

dostluk, güven ve hepsinden önemlisi aidiyet temalı propa-

gandalar 

 Sadece hilafetten bahsetmeyen, aynı zamanda onu uygulamaya 

koyan, ütopyanın gerçekleştiğini gösteren propagandalar  

Çeşitli çatışma, bombala ve infaz videolarını üzerinde çalışıl-

mış yüksek çözünürlüklü videolar ile yükleyen IŞİD’in sosyal 

medyadaki gücü bir dönem o kadar artmıştır ki; 2016 yılında 

sadece Twitter’da IŞİD propagandası yapan ve Müslümanları 

cihada çağıran veya bu propagandaların yayılmasını sağlayan 

124 bin adet kullanıcı hesabı olduğu tespit edilmiştir. Bu hesapla-

rın yayımlamış olduğu mesajlar ve videolar “kafirlerin” nasıl 

vahşetle cezalandırıldığını gösterirken bu vahşet içeren uygula-
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maları sempatizanları için normalleştirmekle kalmamış; aynı za-

manda kurulan İslam Devleti’nin ve hilafetin, kafirlere vaat edi-

lenin aksine Müslümanlar için nasıl bir cennet vaat ettiğini vur-

gulamıştır.  IŞİD, potansiyel militan havuzundan militan devşir-

mek amacıyla sosyal medya üzerinden vaat edilen cennete turis-

tik turlar düzenlemeye yönelik mesajlar yayımlamış ve bu şekil-

de özellikle genç yaştaki bireylere seslenmiştir. 2015 yılında yapı-

lan propagandalarda Batılı ülkelerden gelecek olan potansiyel 

örgüt üyelerine 5 yıldızlı bir hayat vaat edilirken Musul’daki lüks 

otellerde IŞİD militanı kadınların BMW arabalar ve AK-47 tüfek-

lerle vermiş olduğu pozlar kullanılmıştır (Özkaya, 2017).  

Görüldüğü üzere geleneksel medyanın kısıtlamalarına sahip ol-

mayan sosyal medya mecralarını oldukça geniş bir yelpazeye ve 

odak noktalarına sahip bir strateji dahilinde belki de en başarılı şe-

kilde kullanmış olan terör örgütü IŞİD, vahşet ve şiddet içerikli vi-

deoları ütopik idealizm anlatıları ile karıştırarak ve o ütopik idea-

lizmin aslında artık gerçek hayatta uygulanabildiği algısını yarata-

rak son derece profesyonel ve birçok dilde küresel bir kitleye hitap 

eden bir propaganda süreci yürütmüştür.  

Terör örgütlerinin, terörizm ile ilgili yeni taktik ve stratejiler-

den kısa sürede etkilendikleri, öğrenen örgütler anlayışı çerçeve-

sinde kullanılan yöntemleri birbirlerinden kopyaladıkları veya 

mevcut şart ve koşullara uygun hale getirerek tatbik ettikleri dü-

şünüldüğünde terör örgütü PKK/YPG’nin de sosyal medya üze-

rinden propagandaya sıklıkla başvurduğu görülmektedir. Özel-

likle yalan haber ve bilgilerin, sosyal medyanın yapısı itibarıyla 

belirli süzgeçlerden geçirilmeden halka sunulması, terör örgütü 

PKK/YPG’ye bu imkânı sağlamaktadır. Terör örgütüne destek 

veren sosyal medya hesapları, bahse konu olan içerikle ilgisi ol-

mayan, geçmiş yıllarda gerçekleşmiş olaylara ilişkin görselleri, 

propagandasını yapmak istedikleri yalan haberler ile birlikte ser-

vis ederek dezenformasyon yaratmaktadır.   
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PKK/YPG’ye destek veren birçok sosyal medya kullanıcısı özel-

likle Barış Pınarı Harekâtı süresince Twitter başta olmak üzere sos-

yal medya alanlarında sıkça başka olaylara ilişkin görselleri kulla-

narak yalan haberler servis etmiştir.  

Şekil 1: Hayatını Kaybetmiş Bir Çocuk ve Babasının Fotoğrafının Kullanılması 

 
Kaynak: E. Canlı (2019). Harekât Aleyhine “Gözü Yaşlı Ailelerin Fotoğraflarıyla” Manipülasyon 

Görselde terör örgütüne yakın bir sosyal medya hesabının, bir 

babanın çocuğunun cansız bedenini elinde tutarken gözyaşları içe-

risinde çekilmiş bir fotoğrafı, Barış Pınarı Harekâtı sırasında çekil-

miş gibi servis edilmiştir. Gerçekte ise fotoğrafın 2018 yılının Ocak 

ayında Suriye’nin İdlib kentinde çekildiği görülmektedir.  

Şekil 2: Yıkıntılar İçerisinde Ağlayan Bir Kız Çocuğunun Fotoğrafı  

 
Kaynak: E. Canlı (2019). Harekât Aleyhine “Gözü Yaşlı Ailelerin Fotoğraflarıyla” Manipülasyon 
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Görselde yine bir terör örgütüne yakın bir sosyal medya hesabının 

yıkıntılar içerisinde ağlayan bir kız çocuğunun çekilmiş olan fotoğra-

fını Barış Pınarı Harekâtı esnasında çekilmiş gibi paylaştığı fakat ger-

çekte fotoğrafın 2016’da Filistin’de çekilmiş olduğu görülmektedir. 

Şekil 3: Bir Annenin Çocuklarına Sarıldığı Fotoğrafın Değiştirilerek Servis Edilmesi 

 
Kaynak: AA (2019). Terör Örgütleri Yandaşları Sosyal Medyada Manipülasyona Hız Verdi 

Görselde görüldüğü üzere PKK/YPG’ye yakın hesaplar, bir anne-

nin çocuklarına sarıldığı bir kare üzerinde oynama yaparak görsele 

yıkıntılar, patlamalar ve savaş uçağı eklemiş, fotoğraf Barış Pınarı 

Harekâtı sırasında çekilmiş gibi servis etmiştir. Gerçekte ise fotoğra-

fın 2014 yılında Suriye’nin Halep kentinde çekildiği görülmektedir. 

Şekil 4: Çocuk Katili Türkiye Başlığı İle Servis Edilmiş Fotoğraf 

Kaynak: AA (2019). Terör Örgütleri Yandaşları Sosyal Medyada Manipülasyona Hız Verdi 
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Görselde terör örgütüne yakın bir haber sitesinin “Çocuk Katili Tür-

kiye” mesajı ile bir çocuğun ölü bedeninin taşınmakta olduğu bir 

fotoğrafın yine Barış Pınarı Harekâtı sırasında olmuş gibi gösteril-

meye çalışıldığı görülmektedir. Gerçekte ise fotoğraf 2014 yılında 

Suriye’nin Halep kentinde çekilmiş ve yabancı kaynaklı haber sitele-

rinde servis edilmiştir.  

Terör örgütü PKK/YPG, bu tip dezenformasyonlar ile gerçekler-

le alakası olmayan insanlık dışı görselleri, Türk Silahlı Kuvvetle-

ri’nin Suriye’de gerçekleştirdiği harekâtlar esnasında vuku bulan 

olaylarmış gibi sosyal medyada servis etmiş ve uluslararası kamuo-

yunu silahlı çatışma hukuku gibi konular üzerinden yanlış yönlen-

direrek Türkiye’ye karşı yaptırımların uygulanmasını amaçlamıştır. 

Bununla birlikte terör örgütü PKK/YPG’nin, birçok defa örgütü bir 

kadın hareketi gibi sunmak ve böylece uluslararası destek bularak 

militan havuzunu genişletmek amacıyla da çeşitli fotoğraflar kul-

landığı fakat fotoğraflar dikkatli incelendiğinde örgütün bu konuda 

da dezenformasyon yaptığı ve fotoğrafı çekilen örgüt militanlarının 

esasında çocuk yaşta oldukları görülmüştür.  

Şekil 5: PKK/YPG’nin Çocuk İstismarı 

 
Kaynak: Yıldız Aktaş (2018). Çocuk İstismarında YPG ile DEAŞ Benzerliği 
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Fotoğrafta görüldüğü üzere terör örgütü PKK/YPG tarafından 

birçok kez örgütün bir kadın hareketi olduğu algısını yaratmak 

amacıyla bu tip görsellere başvurmaktadır. Böylece örgütün bir ka-

dın hareketi olduğu mesajı verilerek uluslararası sempati toplanıl-

ması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte fotoğraflar yakından ince-

lendiğinde ellerine piyade tüfekleri tutuşturulmuş kişilerin reşit 

olmaktan çok uzak çocuklar olduğu dikkat çekmektedir.   

4. Sosyal Medyadaki Terör Propagandası ile Mücadele  

Sosyal medyadaki terör propagandası ile mücadele ele alındığında 

öne çıkan ilk alan mücadelenin hukuki boyutudur. Türkiye’de sos-

yal medyadaki terör propagandası ile mücadelenin hukuki boyutu 

ele alındığında görülmektedir ki; Türk Ceza Kanunu, Madde 

220/8’e göre “Terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemle-

rini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik 

edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, 

verilecek ceza yarı oranında artırılır” (Türk Ceza Kanunu, 2004). Terör-

le Mücadele Kanunu Madde 7/2 de Türk Ceza Kanunu ile aynı 

hükümlere sahip olmakla birlikte ek olarak “Haber verme sınırlarını 

aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluştur-

maz.” ibaresini barındırmaktadır (Terörle Mücadele Kanunu, 1991). 

Görüldüğü üzere Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu, 

sosyal medyadaki terör propagandasına yönelik eylemleri hapis 

cezası ile cezalandırmaktadır fakat mevcut kanunlar ulusal bir nite-

liğe sahiptir ve sadece Türkiye’yi ilgilendirmektedir. Oysaki sosyal 

medyada terör propagandası uluslararası bir niteliğe sahip olabil-

mektedir. Bu nedenle devletlerin ulusal nitelik taşıyan kanunlarının 

yanı sıra propagandaya maruz kalan toplumların da sosyal medya-

daki terör propagandaları ile mücadelede rol alması gerekmektedir. 

Toplumların sosyal medyadaki terör propagandası ile mücadele-

sinde önem arz eden ilk husus daha fazla bilincin gerekliliğidir. 

Akademisyenler, politikacılar, yargı mensupları ve güvenlik kuv-
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vetlerinin yanı sıra toplumun geneli teröristlerin interneti ve sosyal 

medyayı ne amaçla kullandıklarına yönelik daha fazla bilgi sahibi 

olması gerekmektedir. Günümüzde rutin kullanım olarak görülen 

sayısız vakanın terör propagandası içerisinde olduğu tespit edil-

mektedir. Bu nedenle güvenlik kurumları, sosyal medyadaki terö-

rist faaliyetleri keşif, inceleme ve sınırlandırma konusunda kapasite-

lerini geliştirmelidir. Bununla birlikte toplumlar terörizme karşı 

savunulurken toplumları savunmaya değer kılan nitelik ve değerler 

unutulmamalıdır. İnternet ve sosyal medya, fikirlerin özgürce ifade 

edildiği ve açık bir iletişim sağlayan yapısıyla birçok açıdan demok-

ratik ideallerin buluşma noktası olabilmektedir. Burada önemli olan 

husus sosyal medyanın sunduğu özgürlüğün paradoksal bir şekilde 

esasında sansürsüz düşünce ve ifadeye düşman olan radikal grup-

lar tarafından suiistimaline açık olmasıdır. Bu doğrultuda sosyal 

medyada daha fazla terör propagandasının engellenmesi amacıyla 

internet ve sosyal medya kullanımının keyfi bir şekilde kısıtlanması 

da demokrasiye indirilen bir darbe olarak terörizme zafer sunmak-

tadır. Terörizme dair iletişimin takibi ve analizi için daha gelişmiş 

tekniklerin kullanılması sonucunda verilen mücadelede daha etkin 

sonuçlar alınabilmekle birlikte bu tür teknolojilerin suistimal edil-

memesi elzemdir. Bu tür suistimallerin ortaya çıkması durumunda 

terörle mücadeleye karşı uzun vadede ağır bir bedel olarak demok-

rasiler büyük bir zarar alabilmektedir (Weimann, 2004).  

Sosyal medya platformlarında yer alan terör örgütleri ile müca-

delede vatandaşların yanı sıra uluslararası kuruluşların da ortak 

hareket etmesi önem taşımaktadır. Birleşmiş Milletler (BM), 1990’lı 

yıllardan itibaren terör örgütlerinin internet üzerinden ortaya çıkar-

dığı tehdidin farkına varmıştır. 28 Eylül 2001 tarihinde ise BM Gü-

venlik Konseyi 1373 sayılı kararı onaylamıştır. Bu karara göre BM 

üyesi ülkelere terörizmin finansmanı, bilgi paylaşımı ve diğer çeşitli 

desteklere dair yasal düzenlemelerin getirilmesi kabul edilmiştir. 

Kararın 5. maddesi, terörist eylemlerin bilinçli olarak tahrik edilme-

sinin de BM amaç ve ilkelerine karşı geldiğini ifade etmektedir 
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(United Nations Security Council, 2001). BM, 2012 yılında yapılan 

Dünya Uluslararası Telekomünikasyon Konferansı’nda internetin 

terör faaliyetlerinde kullanıldığını kabul etmekle birlikte internet 

veya sosyal medyanın tüm dünyada belirli düzenlemelerden geç-

mesini sağlayacak bir anlaşmayı henüz kabul edemediğini ifade 

etmiştir. NATO ise 2011 yılında siber terörizmle tehdidine odakla-

nan yeni stratejiler benimsemiştir. Böylece sosyal medyada terörle 

mücadelede bölgesel kolektif iş birliği daha etkin olarak öne çıkmış-

tır (Md Sazzad, 2018).  

Ulusal düzeyde çıkan kanunlar, toplumların konuyla ilgili daha 

bilinçli şekilde hareket etmesi ve uluslararası kurumların almış ol-

duğu kararlar doğrultusunda daha etkin bir mücadele verilebilmesi 

için yapılabilecek ilk girişim BM Güvenlik Konseyi 1373 sayılı karar 

ile uyumlu olmayan ülkelerin ulusal kanunlarının uyumlu hale 

getirilmesidir. Böylece tüm dünyada sosyal medyada terör propa-

gandası yapan kişi ya da gruplar kanunlar çerçevesinde cezalandırı-

labilecektir. Ayrıca sosyal medyada hoşgörü ve barışa dayalı çoğul-

cu ilkeler desteklenmeli, bu süreçte uluslararası örgütlerin yanı sıra 

sivil toplum kuruluşları da rol almalıdır. Ek olarak IŞİD örneğinde 

de görüldüğü gibi terör örgütlerinin potansiyel militan havuzunu 

oluşturan genç yaştaki bireylerin sürece aktif katılımı sağlanmalı, 

genç bireyler ve çocuklar, sosyal medyada yer alan terör propagan-

daları yoluyla radikalleşmeye karşı ayrıca eğitim görmelidir. Son 

olarak verilen mücadele süresince terörizmin önüne geçilmek isteni-

lirken temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması engellenmeli, verilen 

mücadele terörizmin devlet ve toplum arasında duvar örmeye çalı-

şan ana hedeflerine hizmet etmemelidir (Yüksel, 2020).  

Özetle; günümüzde küresel bir tehdit hâline gelmiş olan sosyal 

medyada terörizm tehdidine ulusal, bölgesel ve uluslararası kuru-

luşların ve toplumların eş güdümlü hareketi ve ortak eylemleri ile 

karşı koymanın mümkün olduğu unutulmamalıdır. 

Sonuç 
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Terörizm, sembolik bir fiili amaçlayan yapısı gereği eylemlerin ya-

pıldığı alan ve kişilerin çok daha uzağına ve daha büyük kitlelere 

ulaşmak zorundadır. Bu anlayıştan hareketle propagandanın hayati 

bir öneme sahip olduğu düşünüldüğünde terör örgütleri yazılı, gör-

sel ve işitsel tüm araçları kullanma eğilimindedir. Bu süreçte gele-

neksel medyanın gelişmeleri belirli bir süzgeçten geçirerek topluma 

ulaştırması terör örgütlerini kısıtlarken; internet ile yaşanan iletişim 

devrimi, terör örgütlerinin propaganda stratejilerinde büyük bir 

atılım gerçekleştirecekleri zeminin inşa edilmesinde bir dönüm nok-

tası olmuştur. Bu süreçte sosyal medya olgusunun insan hayatına 

kısa sürede yerleşerek kazandığı önem ve sunduğu imkânlar terör 

örgütleri için de hitap edilen kitlelerin küresel bir boyuta ulaşması 

imkânını beraberinde getirmiştir. 

Günümüzde terör örgütleri, sosyal medya aracılığıyla devletlerin 

denetimlerinden azade, çok daha kısa sürede ve ucuz maliyetlerle 

küresel ölçekte propaganda yapabilmektedir. İnternet ve sosyal 

medyadaki değişim ve gelişimlere ayak uyduran örgütler, IŞİD ör-

neğinde olduğu gibi giderek daha profesyonel ve kitleleri etkisi 

altına alabilecek odak noktalarına sahip stratejiler geliştirmektedir. 

Bu doğrultuda etki sahasını genişleten örgütler, Suriye örneğinde 

olduğu gibi çatışma bölgesinden binlerce kilometre uzaklıktaki Batı-

lı demokrasilerden dahi çok sayıda militan devşirebilmektedir. Bu 

kapsamda sosyal medyadaki terör propagandaları artık millî gü-

venlik sorunu olmanın da ötesine geçerek küresel bir tehdit olmuş-

tur. Bu küresel tehdide yönelik stratejiler ise tıpkı terör örgütlerinin 

propaganda sürecinde katmanlardan oluşan bir strateji doğrultu-

sunda benimsediği gibi ulusal, bölgesel ve küresel katmanlardan 

oluşabilir. Önemli olan nokta, verilen mücadelenin toplumun gene-

line mal edilirken, sivil toplum kuruluşları gibi aktörlerin rol aldığı, 

politika yapım sürecinde üzerinde titizlikle durulduğu ve uluslara-

rası kurumlarında desteğiyle ulusal, bölgesel ve küresel mücadele-

nin uyum ve eşgüdüm içerisinde verilmesidir. Aksi takdirde, etkin 

bir mücadele verilemeyen sosyal medyadaki terör yapıları, yakın 
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gelecekte çok daha büyük tehditlerle devletlerin kapısına dayana-

caktır. 
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Giriş   

Yabancı teröristler veya yabancı terörist savaşçılar olgusu, güvenlik 

ve terörizm çalışmalarının son dönemde ilgi çeken başlıklarından 

biridir. Bu olgu sadece terörizm üzerine yapılan bilimsel araştırma-

larda değil, ulusal ve uluslararası kamuoyunun gündeminde de 

ciddi şekilde yer işgal etmiştir. Bu sebeple, klasik basın yayın organ-

ları ile yeni tür medyanın yakından ilgilendiği bir konu olmuş; ya-

bancı teröristler ve onların hikâyeleriyle ilgili haberlere sıkça rastla-

nır olmuştur. Türkiye açısından ise uzun zamana dayalı bölücü 

terörle mücadelesinden bilinen yabancı teröristler konusu, son dö-

nemlerde her çeşit terörle mücadelesinin yoğunlaşmasına ve çetre-

filleşmesine yol açan sonuçlara sebebiyet vermiştir. 

Bu çalışmada, yabancı terörist savaşçılar kavramının tanımlama-

sı yapılacak; yabancı savaşçılar olgusunun yakın dönemde yabancı 

terörist savaşçılara dönüşümü incelenecek; kavramsal çerçeve ve 

literatürle ilgili bilgiler verilecek; yabancı teröristlerin radikalleşme 

süreçlerine, terör örgütleriyle kurulan bağlarına, eylemlerine değini-

lecek; terör sonrası dönemde ise kendileri ve aileleriyle birlikte du-

rumları ele alınacak; çeşitli terör örgütlerinin yabancı teröristleri 
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kullanması örnekleriyle incelenecek ve nihayet konunun Türkiye’ye 

ve terörle mücadelesine etkileri tartışılacaktır. 

1. Yabancı Savaşçılardan Yabancı Terörist Savaşçılara  

Dönüşüm Süreci 

Terörizm faaliyetleri ve isyan hareketlerinin (insurgencies) ortaya 

çıkması ve devam edebilmesi açısından en önemli konulardan biri 

dış destek konusudur. Dış desteğin niteliği, çeşitleri, kimden geldiği 

gibi konularda literatürde çok sayıda çalışma mevcuttur. Dış deste-

ğin türleri arasında moral destek, siyaset desteği, para ve malzeme 

desteği ile sığınak veya üs teşkil etme sayılabilir (O’Neill, 2005; Can-

tekin, 2019). Bunlara ek olarak, başka ülkelerden gelerek mücadele 

veya eylemlere katılan yabancı savaşçılar ve yabancı teröristler ko-

nusu da dış destek türleri arasında bulunmaktadır. Bölücü Terör 

Örgütü’nün ilk eylemlerini gerçekleştirdiği 1984 döneminden daha 

önce uluslararası boyutta başladığı ve sonraki süreçte geniş bir coğ-

rafyada çeşitli devletlere yayılan dış destek sağlama çalışmaları 

(Özcan, 1999), bu konunun hayati niteliğini göstermektedir. 

Kendi ülkelerinin sınırları dışındaki savaş veya çatışmalarda yer 

alan insanlar tarih boyunca mevcut olmuştur ve literatürde kendile-

rine “yabancı savaşçılar (foreign fighters)” denilmektedir. Bu yabancı 

savaşçıların, paralı asker olarak para kazanma, dinî veya mezhepsel 

sebeplerle kutsal bir görev yaptığına inanma, milliyetçi veya ideolo-

jik eylem ve hareketlere destek olma, krallık veya imparatorluklar 

arasında karşılıklı destek ve düşmanlık gibi gerekçelerinden veya 

motivasyonlarından söz edilebilir. Onların motivasyonları, yani 

güdülenme gerekçeleri birbirinden farklılık arz etse de vakıa olan 

başka ülkelerin topraklarına gidip bir başka ordu, isyan hareketi, 

grup veya bir dava için savaşmalarıdır. 

Yabancı savaşçılar konusunun irdelenmesi bu çalışmanın bir 

amacı değildir. Bu çalışmada, literatürde yeni bir kavramsallaştırma 

olarak ortaya çıkan “yabancı terörist savaşçılar (foreign terrorist figh-

ters)” olgusu genel hatlarıyla açıklanacak ve tartışılacaktır. Ancak şu 
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noktayı belirtmek gerekir ki yabancı terörist savaşçılar tanımlaması, 

son dönemlerde yabancı savaşçılar kavramının dönüşüm geçirmesi, 

giderek negatif, yani olumsuz bir anlam taşımaya başlamasıyla or-

taya çıkmıştır. Bu dönüşümün tarihi gelişiminin incelenmesi konu-

nun anlaşılması açısından yararlı olacaktır. 

Bu dönüşümün ilk adımları, Soğuk Savaş’ın son dönemlerinden, 

özellikle 1979 yılı Aralık ayında Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı 

işgali üzerine Afgan direnişine farklı Müslüman coğrafyalardan 

yabancı savaşçıların katılımlardan itibaren görülebilir. Çünkü mo-

dern anlamda mücahitlik kavramının popüler hâle gelmesi, Sovyet-

ler Birliği’nin Şubat 1989’da Afganistan’dan geri çekilmesine kadar 

sürecek bu işgale direniş sürecinde yaşanmıştır. Etnik kökenleri 

farklı farklı olsa da Afgan direnişine katılanlar topluca mücahitler 

olarak adlandırılmış, dünyanın dört bir yanından binlerce Müslü-

man gönüllü onların yanında Sovyet işgaline karşı direnişe, yani 

cihada hizmet ettiğini düşünerek Afganistan coğrafyasına gelmiştir. 

Literatürde “Afgan Araplar” olarak da isimlendirilen bu yabancı 

savaşçılar, modern anlamda din adına savaş ideolojisinin daha son-

raki dönemde dünyaya yayılmasında önemli bir rol oynamışlardır 

(Martin, 2017). Sovyetler Birliği’nin 1989’da Afganistan’dan çekil-

mesinden sonra Afgan Araplar olarak adlandırılan ve zafer kazan-

dıklarına inanan bu yabancı savaşçı gruplar giderek daha radikal 

bir dinî ideolojik tutum sergilemeye başlamış; Afganistan’da kalan-

lar örgütlenmelerini muhafaza etmiş, kendi ülkelerine dönenler 

radikal selefi inançlarını oralara taşımışlardır. 

Soğuk Savaş’ın devam ettiği o dönemde yabancı savaşçıların 

Sovyetler Birliği’ne ve komünizmin yayılmasına karşı mücadele 

etmelerinin, Batılı ülkeler arasında arzulanan ve teşvik edilen bir 

nitelik taşıması nedeniyle farklı etki ve sonuçları yadsınarak, gör-

mezden gelinerek değerlendirilmiş; yabancı savaşçılar kavramının 

negatif bir anlam taşıması veya bu istikamette bir anlama dönüşme-

si o zamanlarda söz konusu olmamıştır. Hatta Batılı kamuoylarında 

mücahitlerin, komünizme karşı savaşan özgürlük savaşçıları oldu-
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ğu düşünülmüştür. Afgan mücahitlere silah ve mühimmat yardımı 

büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından sağ-

lanmış, maddi yardımlar daha çok Suudi Arabistan ve Körfez ülke-

lerinden gelmiş, insan kaynağı ise Pakistan ve İran sınırları kullanı-

larak desteklenmiştir (Savrun, 2020). Pakistan ve İran sınırından 

geçerek Afgan mücahitlerine katılanların büyük kısmını yabancı 

savaşçılar teşkil etmiştir. 

Soğuk Savaş’ın bitiminden sonra ise 1990’lı yıllarda, özellikle 

Balkanlar’da ve Kafkaslar’da, cihat yaptığına inanarak buradaki 

ülkelere dışarıdan gelen ve bağımsızlık mücadelelerine destek ve-

ren yabancı savaşçı olarak tanımlanabilecek kişiler mevcut olmuş-

tur. Bunların bir kısmı yine Afganistan tecrübesine sahip olanlar 

olmuştur.  

Fakat yabancı savaşçı kavramına yüklenen anlamın negatifleş-

mesi, kısmen 2003 yılında ABD önderliğinde gerçekleşen İkinci Kör-

fez Müdahalesi sonrası dönemde Irak’ta yaşananlara ve büyük öl-

çüde ise 2011 yılında başlayan ve günümüze kadar devam edegelen 

Suriye iç savaşı sırasında yaşananlara bağlı olarak gerçekleşmiştir. 

Bu dönemde, başta IŞİD (Irak ve Şam İslam Devleti) ve El-Kaide 

olmak üzere çeşitli selefi terör örgütleri, cihada katılmak ve halifeli-

ğin tekrar kuruluşuna destek olmak gibi mübarek olduklarını iddia 

ettikleri amaçlarla, öncelikle gençler olmak üzere çok sayıda kişiyi 

Suriye ve Irak’a getirmeyi başarmıştır. Bu yabancı savaşçılar, en 

vahşi şekilde savaşmak, kelle kesmek gibi acımasızca yöntemlerle 

savunmasız insanları öldürmek gibi teröre dayalı eylemlere dâhil 

edilmiş ve sosyal medyada bu olayların anlatısı ve reklamı yapıl-

mıştır. Batılı ülkelerde kamuoyları, bir kısmı kısa süre önce kendi 

sokaklarında dolaşan ve ülkelerinin vatandaşı olan bu şahısların 

yaptıklarını medyadan öğrendikçe yabancı savaşçı tanımlamasının 

negatif anlamı artmaya başlamıştır. Bu şahısları tanımlamak için 

“yabancı savaşçılar” teriminin değiştirilmiş bir şekli olarak “yabancı 

terörist savaşçılar” tanımlaması kullanılmaya başlanmıştır. Bu ta-

nımlama, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
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(BMGK) 2178 sayılı kararı ile uluslararası hukuk açısından da karşı-

lığı bulunan bir nitelik kazanmış ve kullanımı yaygınlaşmıştır. Böy-

lece, 2003’lerden sonra Irak ve 2011’den sonra Suriye’deki çatışma-

larda ortaya çıkan, büyük çoğunlukla terör faaliyetleri gerçekleşti-

ren yabancı savaşçılar, yabancı terörist savaşçılar olarak anılır olmuş 

ve literatürde de bu şekilde tanımlanır duruma gelmişlerdir. 

Bu aşamada, yakın tarihsel süreç içerisinde, Batılı ülkelerin za-

manla konuya artan ilgisinin ve giderek terörizme vurgu yapmaya 

başlamalarının altında, yabancı terörist savaşçı olarak kendi ülkele-

rinden savaş bölgelerine gidenlerin daha sonra döndüklerinde teşkil 

edecekleri tehdidin bulunduğunu belirtmek gerekir. Bu konuda 

Batılı literatürde yapılan çalışmalar, selefi örgütlere katılımlara 

odaklanmış, PYD/YPG veya Hristiyan milislere katılımlara sınırlı 

ilgi gösterilmiştir (Bingöl, 2016). Bu tutum ve yaklaşım, BMGK’nin 

2014 yılında aldığı ve müteakip bölümde açıklanacak iki kararına 

da yansımıştır. Yabancı terörist savaşçılarla ilgili çalışmalarda bu 

boyutu göz önünde tutmak gerekir. 

2. Kavramsal Çerçeve, Literatür ve Problem Sahaları 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) yabancı terörist 

savaşçılar konusunda almış olduğu 2170 ve 2178 sayılı iki kararı 

mevcuttur. 15 Ağustos 2014 tarihinde alınan 2170 sayılı kararında 

ilk defa yabancı terörist savaşçılardan bahseden BMGK, kararında 

yabancı terörist savaşçıları “sivillerin ölümüne sebep olmaya yöne-

lik suç eylemlerini yapanlar ve istikrarı önemli ölçüde baltalayan 

kişilerden Irak İslam Devleti, El-Nusra Cephesi ve El-Kaide ile iliş-

kili olanlar” şeklinde tanımlamıştır. Bu kararla yabancı terörist sa-

vaşçılardan söz edilmekle birlikte doğrudan örgüt ismi zikredilerek 

onlarla bağlantılı olanlar işaret edilmiştir (BM Güvenlik Konseyi 

2170 Sayılı Kararı, 2014). Yani, bölücü terör örgütü PKK ve bağlantı-

lısı YPG/PYD gibi diğer terör örgütlerine katılımlar tanımlama dışı 

bırakılmıştır.  
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24 Eylül 2014 tarihli 2178 sayılı kararla ise bu değerlendirme ge-

nişletilmiş ve herhangi bir terör örgütü işaret edilmeden genel bir 

tanımlama yapılmıştır. Bu kararla yabancı terörist savaşçılar yasa 

dışı olarak kabul edilmiş ve tüm devletlerin, etkin sınır kontrolleri 

ile teröristlerin veya terör örgütlerinin hareketini engellemeye ça-

lışmasının beklendiği belirtilmiştir. Yabancı teröristlerin sadece 

gittikleri ülkeye değil, o ülkeye komşu devletlere de, seyahat eder-

ken transit kullandıkları ülkelere de ciddi tehditler oluşturduğu 

belirtilmiştir (BM Güvenlik Konseyi 2178 Sayılı Kararı, 2014). 2178 

sayılı kararına göre yabancı terörist savaşçılar, uyruklarının bağlı 

olduğu ya da ikamet ettikleri devletten başka bir devletteki silahlı 

çatışmalarla ilintili olarak terör eylemleri gerçekleştirmek, planla-

mak ya da hazırlığı içinde bulunmak veya katılmak, terör eğitimi 

vermek veya almak amacıyla giden kişiler şeklinde tanımlanmakta-

dır (Bingöl, 2016). Yabancı terörist savaşçılar konusundaki kararlar-

dan, 2178 sayılı karar 2170 sayılı karara göre daha kapsayıcı bir ba-

kış açısı getirmiş ve bir ya da birkaç örgütle ilintili olmayan bir ta-

nımlama getirmiştir. 

Burada, Türkiye ve Türkiye’nin uzun sürece yayılmış terörle 

mücadelesi dikkate alındığında, yabancı terörist savaşçılar ifadesi-

nin sorunlu bazı yönlerine işaret etmek gerekir. Bunlardan birinci-

si, terörist ve savaşçı gibi üzerinde dünya çapında uzlaşılmış ve 

resmî olarak kabul edilmiş kati tanımlamaları bulunmayan kav-

ramların bir arada kullanılmasıdır. Nitekim bazı araştırmacılar, 

belirtilen kavramların siyasî ve hukuki açıdan üzerinde ittifak edil-

memiş olduğunu, yorumlanmalarının farklı farklı olduğunu belirte-

rek “yabancı terörist savaşçı” yerine “ulus aşırı savaş gönüllüsü” 

ifadesinin kullanılmasını önermektedirler (Özdemir ve Aksu, 2018). 

İkinci olarak, “yabancı terörist savaşçılar” ifadesinin savaşçı sözcü-

ğünü de içermesi maalesef sorunlu görünmektedir. Savaşçı, Türk-

çede, uluslararası hukuk açısından bir savaşın veya çatışmanın tara-

fı olan kişi için kullanılan tanımlamadır. Siyasal amaçlarla şiddeti 

kullanan, terör eylemleri yapan ve terörist olarak değerlendirilen bir 
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şahsın aynı zamanda savaşçı olarak kabul edilmesi uygun değildir 

ve hukuki yönü dâhil değişik açılardan sorunludur. Üçüncü ola-

rak, terörist ve terörizm kavramlarının savaşçı ifadesi ile birlikte 

kullanılması, geniş toplumsal kesimlere ve kamuoyuna karşı taşı-

maları gereken pejoratif veya olumsuz, negatif, kötüleyici anlamı-

nı bozucu bir nitelik taşımaktadır. Dolayısıyla Türkçe kullanımda 

“yabancı terörist savaşçılar” ifadesinin kullanılmamasının uygun 

olacağı düşünülmektedir. Bu ifadenin yerine, bazı araştırmacıların 

önerdiği “ulus aşırı savaş gönüllüsü” tarzı bir ifadenin, geniş ka-

muoyunca benimsemesinin ve kullanılmasının zor olduğu adde-

dilmektedir. “Yabancı terörist savaşçılar” ifadesi yerine savaşçı ke-

limesini içermeyen “yabancı teröristler” ifadesinin kullanılmasının 

daha faydalı ve kolay olacağı değerlendirilmektedir. 

Ek olarak şu hususu da belirtmek gerekir ki “yabancı savaşçılar 

(foreign fighters)” ve “yabancı terörist savaşçılar (foreign terrorist figh-

ters)” ifadelerinin İngilizce’sinde yer alan fighters, esasen muharip 

anlamında savaşçı değil, döğüşen, kavgaya karışan anlamında sa-

vaşçıdır. Uygulanan uluslararası hukuk açısından eski tabirle mu-

harip, yeni tabirle savaşçı İngilizce’de combatant’dır. Muharip veya 

savaşçı, silahlı çatışma eylemlerine doğrudan katılma hakkı olan 

kişidir. Savaşçı olmayan veya eski tabirle gayri muharip ise bu hak-

ka sahip olmayan bütün kişileri ifade eder ve İngilizce’si non comba-

tant’dır. Çatışmalara katılan bir tarafın silahlı kuvvetler mensupları 

-sağlık ve din görevlileri dışında- savaşçı veya muharip olup çatış-

malara doğrudan katılma hakkına sahiptir (Pazarcı, 2007). Hukuki 

anlamda fighters (döğüşenler), doğrudan combatant (muharip) anlamı-

na gelmemektedir. Türkçe’de her iki ifade de savaşçı olarak çevril-

mektedir; ancak, döğüşenler uluslararası hukuk açısından muharip 

anlamına gelmemektedir. Konuya ilişkin yapılan tüm Türkçe çalış-

malarda, yabancı terörist savaşçı ifadesinin tercih edilerek kullanıl-

ması durumunda, buradaki savaşçı ifadesinin uluslararası hukuk 

açısından muharip anlamında olmadığı açıkça belirtilerek fark mut-

laka vurgulanmalıdır. 
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Özellikle Suriye iç savaşıyla birlikte yeni bir araştırma alanı ola-

rak ortaya çıkan yabancı terörist savaşçılar konusunda yabancı 

literatürdeki yoğunlukta olmasa da Türkçe literatürde çeşitli ça-

lışmalar yapıldığı görülmektedir. Avrupalı yabancı savaşçıları 

merceğe alan, kimlik, sosyal medya ve radikalleşme boyutlarını 

öne çıkaran analiz çalışmaları vardır (Örneğin Kardaş ve Özdemir, 

2015). Avrupa Birliği’nin (AB) ve Türkiye’nin yabancı savaşçılarla 

mücadelesini inceleyen çalışma yapılmıştır (Kap, 2015). Konuyu 

doğrudan Suriye iç savaşı bağlamında farklı boyutlarıyla incele-

yen ve Türkiye’nin durumunu anlamaya yönelik çalışmalar ya-

pılmıştır (Bingöl, 2016). Batı Avrupa ülkelerinden Fransa ve Hol-

landa’da alınan adli ve idari önlemleri inceleyen bir araştırma 

mevcuttur (Özar ve Yavuz, 2017). IŞİD’in dönüşümü ve geleceğe 

etkileri açısından yabancı terörist savaşçıları da ele alan bir ince-

leme bulunmaktadır ki bu çalışmada Sönmez’in 40 bine ulaştığı 

düşünülen toplam YTS mevcudunun hem bugün hem de yarın 

nasıl bir tehdit ortaya koyduğu ve bu konuda neler yapılması ge-

rekebileceğine dair vurguları dikkat çekmektedir (Sönmez, 2018). 

Yabancı terörist savaşçıları istatistiksel verilerle ele alan ve Türki-

ye’nin mücadelesine değinen inceleme mevcuttur (Şen, 2018). Ya-

bancı savaşçıları, radikalleşmeden geri dönüş dönemine kadar 

olan süreçleri açıklayan ve çeşitli örnekleri ele alan incelemeye 

rastlanmaktadır (Gülşen, 2019). Balkan ülkelerinden Suriye’ye 

giden yabancı teröristleri niceliksel boyutlarını da dikkate alarak 

inceleyen çalışmalar mevcuttur (Kızılgül, 2020). Tarihsel perspektif 

içinde değişen savaş ortamında yabancı terörist savaşçıların oyna-

dıkları rolü ele alan ve bugünü tasvir etmeye gayret gösteren ça-

lışmalar da görülmektedir (Çona, 2021). Türkiye’nin, Suriye iç sa-

vaşında yabancı terörist savaşçılar açısından en önemli transit ülke 

olması dikkate alındığında, ayrıca Bölücü Terör Örgütü PKK/PYD 

ve IŞİD terör örgütü ile mücadelesi değerlendirildiğinde, bu an-

lamda YTS’lere dair çalışmaların da hem dünyada hem Türkiye’de 
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PKK/PYD terör yapılanmasını da odağa alan biçimde artırılması-

na yönelik ihtiyaç açıktır.  

3. Bireysel Radikalleşme ve Terör Örgütleri 

Yabancı teröristlerin, yaşadıkları ülkelerden ayrılarak şiddet kul-

lanmak, yani savaşmak amacıyla bir başka ülkeye neden gittikleri 

sorusuna cevap bulmak vakıanın anlaşılması açısından önem taşı-

maktadır. Burada dinî söylemle açıklanan terörizm ile diğer gerek-

çelere dayalı, yani seküler terörizm ayrımı ortaya çıkmaktadır. Din-

sel söyleme ve atıflara dayandırılarak yapılan terörizm dışında ka-

lan ve dinden referans almayan diğer tüm terörist faaliyetleri sekü-

ler terörizm başlığı altında değerlendirmek (Hoffman, 1995) sınıf-

landırma ve ortak özellikleri tespit etme kolaylığı sağlamaktadır. 

Dinî söyleme dayalı terörizm ile seküler söyleme dayalı terörizmin 

dayandığı gerekçeler, motivasyonlar arasında farklılık bulunmak-

tadır.  

Din kaynaklı motivasyona sahip bir terörist için şiddet, teolojik 

talep ve zorunluluklar karşısında doğrudan başvurulan en öncelikli 

kutsal eylem ya da görev olarak görülmektedir.  Dolayısıyla şiddet 

kullanımı kutsal bir kural olarak görülmekte ve Tanrı’nın vereceği 

ödülü amaçladığından teröristin algısında meşruiyet kazanmakta-

dır (Avcı, 2011). Seküler söyleme dayalı terörizm ise mağdur oldu-

ğuna inanılan bir grubun haklarını elde etmesi veya dünyevi siya-

sette bir sistem değişimi ya da korunması için şiddete başvurmak-

tadır. Seküler teröristler sonuca ulaşmak için şiddeti, yani terörü 

araç olarak kullandıklarını bilmektedirler. Dinî söyleme dayalı terö-

ristlerin en azından bir kısmı ise bizzat şiddetin kendisini Tanrı adı-

na sonuç olarak görebilmektedirler. Teröristin zihninde ortaya çıkan 

bu kabullenme, dinî söyleme dayalı terörizmi, daha vahşi ve yıkıcı 

hâle getirebilmektedir. Dinî motivasyonlu terör örgütlerinin amaç-

ları ile bu amaçlara ulaşmak için kullandıkları yöntemler, geniş 

düşman ve öteki tanımlamalarına bağlı olarak ayrım gözetmeden 

ve şiddet ölçülerinin sınırsız olduğu saldırıları ile günümüz dünya-



348  Aytekin CANTEKİN 

 

sında ulusal ve uluslararası güvenliği en çok tehdit eden örgütler 

olarak tanımlanması yerinde bir değerlendirme olarak kabul edile-

bilir (Kurum, 2015). Din ve inanç adına yapıldığı düşünülen bu ka-

bullenmeler, tarih boyunca sıradan insanların sorgulama yapmadan 

acımasız ve vahşette sınır tanımayan eylemciler olarak Hristiyan, 

Yahudi, Müslüman, hatta Hindu (örnek Thugge tarikatı ve cinayet-

leri) gibi tek tanrılı olmayan dinlere mensup terör gruplarında yer 

almalarına yol açmıştır. Yabancı terörist savaşçılar kavramsallaştır-

masının oluşmasına varan son dönem IŞİD olayları incelendiğinde, 

Hristiyan Birleşik Krallık’ta yaşayan sıradan bir İngiliz’in din değiş-

tirip Suriye’ye giderek rehinelerin başını kesen selefi bir teröriste 

dönüşmesi bu şekilde gerçekleşmektedir. Tarihte örnekleri mevcut 

olan din ve inanç adına bu ahlak ve vicdanı kör eden kabullenme-

nin, sosyalleşmenin ve radikalleşmenin günümüzde önemli bir 

katalizörü ise internet ortamı ve onun iletişime sağladığı sosyal 

medya gibi yeni kanallar olmuştur. İçinde bulunduğumuz dönemi 

etkileyen bu katalizörün tartışılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Günümüzde, dinî söyleme dayalı terörist fikirlerin benimsetil-

mesinde ve yabancı terörist hâline getirilmesinde, internet ortamı-

nın sağladığı kolaylıkları, El-Kaide ve IŞİD benzeri selefi terörist 

örgütler tarafından kendileri açısından çok etkili şekilde kullandık-

ları görülmüştür. Kutsal ve din gereği olduğu savunulan düşünce-

ler eski olmakla birlikte internet ortamı ve sosyal medyanın sağla-

dığı imkânlar yeni olmuştur. 2000’li ve 2010’lu yıllarda, sadece Müs-

lüman ülkelerde yaşayanların değil Batılı ülkelerde yaşayan, İngiliz 

veya Alman kökenli genç kişilerin de internet ortamında yapılan 

propaganda ve sosyal medyada sosyalleştirme yoluyla radikalleşti-

rildikleri, bazı örneklerde yaşadıkları ülkeden kutsal amaçları için 

ailece ayrılarak Suriye gibi coğrafyalara getirildikleri ve terör faali-

yetleri içine dâhil edildikleri görülmüştür. İnternetin sağladığı ileti-

şim ortamı, sosyal medya faaliyetlerinin verdiği sanal sosyalleşme 

ve bir grubun parçası olma hissi, anlık iletişimin süratle kontrol 

edilmesi ve doğruluğunun tespit edilmesi mümkün olmayan hızlı 
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bilgi, veri, fotoğraf ve video akışı, reklam müzik ve propaganda ile 

birleşince başka fikirleri kabul etmeyen, kesin doğruları ve emirleri 

bulduğuna inanan insanlar ortaya çıkarabilmektedir. Tam bir tipo-

loji tespiti yapılması mümkün olmasa da çoğunlukla maddi duru-

mu iyi olmayan, biraz eğitim almış, ama gerçek hayatta hak ettiğini 

alamadığını düşünen, yüz yüze iletişim kuramayan, sağlıklı sosyal-

leşemeyen insanlar arasında bu radikalleşme durumu daha yaygın 

görülebilmektedir. Önce bir yaratıcının olduğunu, emirlerine uy-

mak ve cihat yapmak gerektiğiyle takipçi hâline getirilen katılımcı-

lar, giderek bunun ancak örgüte destek olmakla, örgüte katılmakla, 

örgütün ve liderlerinin emirlere uymakla, Tanrı’nın emri olduğu 

için şiddet kullanmakla bunun mümkün olabileceğine inandırılır. 

Sosyal medya ortamı ve sanal sosyalleşmenin baskısı altında bu 

fikirlerin sorgusu ve eleştirisi bile yapılamaz duruma gelinir. Şidde-

te dayalı bu düşüncelerin eyleme dönüşmesi durumunda dünyada 

adaletsizliğin ve mağduriyetin ortadan kalkacağı, Tanrı’nın nizamı-

nın ancak böyle kurulabileceği inancı bireyde egemen hâle gelir ve 

davaya, dine, cihada hizmet için ne isteniyorsa yapma arzusu tesis 

edilir. Bu, dinî söyleme dayalı yabancı teröristlerin radikalleşme ve 

şiddetin gerekliliğine inanma sürecini de açıklamaktadır. 

Bu noktada, son dönemde görülen yabancı teröristlerin sadece 

IŞİD benzeri terör örgütlerine katılan selefi teröristler olmadığını 

belirtmek gerekir. IŞİD’le mücadele ettiği öne sürülen ve ABD gibi 

IŞİD’e karşı uluslararası koalisyonun üyesi bazı ülkelerce destekle-

nen bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG 

gibi terör gruplarına da yabancı teröristlerin katılımı göz önünde 

bulundurulmalıdır. Burada, dinî söyleme dayalı terörizm değil se-

küler sebep ve düşüncelere dayalı bir radikalleşme söz konusudur. 

Sözü edilen terör örgütüne katılan yabancı savaşçıların etnik grup-

ları destekleme, para ve itibar kazanma, din ve İslam düşmanlığı 

gibi farklı gerekçeleri olabilmektedir. Uluslararası kamuoyunun 

konuyla ilgili hassasiyetinin yabancı savaşçıların bu bölümüne de 

yönlendirilmesi için gayret sarf edilmesi; Suriye ve Irak’taki çatışma 
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sahalarına gidişlerde ana transit ülke durumunda olan Türkiye’nin 

yürüttüğü önleyici terörle mücadele çalışmalarında bu boyutun da 

artarak dikkate alınmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

İnternet ortamının ve sosyal medya ağlarının bu amaçla kulla-

nımı, bireysel radikalleştirme ve terörizmi benimsetme açısından 

yeni bir yöntem teşkil etmiştir. Yöntemler yeni bile olsa değişmeyen 

yön ise şiddete dayalı bu fikirlerin eyleme dönüşebileceği uygun 

coğrafyaların varlığına olan ihtiyaçtır. Yabancı terörist savaşçıların 

son dönemlerde Irak, Suriye sahaları dışında Yemen, Libya gibi iç 

savaş yaşanan bölgelerde görülmeleri rastlantı değildir.  

Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın devletlerin birbirlerine karşı 

kuvvet kullanmasını yasaklaması, ülkelerin birbirleriyle silahlı kuv-

vetlerini kullanarak savaşmalarını hukuk dışı hâle getirmekte ve 

zorlaştırmaktadır. Ayrıca günümüzde karşılıklı ekonomik bağımlı-

lık ilişkileri doğrudan savaşları zorlaştıran bir diğer etmendir. Bu 

durum, devletler arasında güç mücadelesinin giderek üçüncü dün-

yadaki başarısız devletlerde birbirleriyle sınırlı savaşlar şeklinde 

karşı karşıya gelmeleriyle yaşanmasına yol açmaktadır. Neticede, 

küresel güç mücadelesinin vekil aktörler vasıtasıyla bölgesel hesap-

laşmalara dönüştüğü şeklinde yorumlanmasına yol açmaktadır. 

Devlet altı seviyede yerel olarak yaşanan çatışmalara küresel veya 

bölgesel güçlerden destek alan devlet dışı silahlı aktörler iştirak 

etmekte, bunların insan kaynakları arasında yabancı terörist savaş-

çılar ciddi oranda yer alabilmektedir (Çona, 2021). Vekâlet savaşla-

rı olarak adlandırılan bu mücadele türü, yerel savaşların daha kan-

lı hâle gelmesine yol açmakta ve yabancı savaşçılar, yabancı terö-

ristler gibi farklı unsurların çatışmalara dâhil olmasına sebep ol-

maktadır. 

Özellikle 2003 müdahalesinden sonra Irak ve 2011’den sonra 

Suriye’de devlet otoritesinin ortadan kalktığı, güçlü olanın otorite 

hâline geldiği geniş bir coğrafya ortaya çıkmıştır. Bu bölgede IŞİD, 

El-Kaide gibi benzeri terör örgütlerinin hedeflerinden farklı ve öte 

şekilde, sözde bir İslam Devleti kurma ve halifeliği ihdas etme 
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iddiasını gerçekleştirmek için çalışmıştır. IŞİD, Suriye’nin doğusu 

ile Irak’ın batısını kapsayan geniş bir bölgede geçici de olsa hâki-

miyet kurmuş, kalıcı bir devlet olma arayışı içine girmiştir. Gerek 

Müslüman ülkelerden gerek Batılı ülkelerden çok sayıda radikal-

leşmiş yabancı terörist, bazıları aileleriyle olmak üzere IŞİD’in 

kontrolünde bulunan bölgelere gelerek sözde cihat yapma arayı-

şında olmuş ve terör faaliyetlerine bulaşmıştır. Buna karşılık, IŞİD 

karşıtı uluslararası koalisyon ve Batılı devletlerin bir kısmı tarafın-

dan IŞİD’le mücadele etsinler diye desteklenen, büyük çoğunluğu 

bölücü terör örgütüne bağlı yerel Kürt gruplar, vekâlet savaşının 

bir diğer tarafı hâline gelmiş ve büyük destek görmeye başlamış-

lardır. Aldıkları destek çeşitlerinden biri de özellikle Avrupa’daki 

ülkelerden, kendilerine müzahir olan veya IŞİD karşısında olduk-

ları için sempati duyan yabancı teröristlerin Suriye’ye gelmelerine 

ve PYD/YPG terör örgütüne katılmalarına göz yumulması olmuş-

tur. Yabancı terörist savaşçılar bahsinde, IŞİD’e katılımlar ulusla-

rarası kamuoyunda büyük yer alırken ve olumsuz anlam yükle-

nirken PYD/YPG’ye katılımlar ya görmezden gelinmiş ya da ya-

bancı savaşçılar olarak olumlu hâle getirilen bir içerikle verilmiştir. 

Bu durum, en hafif tabirle, teröre ikiyüzlü bir bakışı ortaya koy-

maktadır. 

4. Terör Eylemleri Safhası Sonrası Yabancı Terörist Savaşçılar 

ABD ve Avrupalı devletler açısından, yabancı savaşçılar kavramsal-

laştırmasının yabancı terörist savaşçılara dönüşmesi ve 2014 yılında 

alınan BMGK kararları ile hukuki bir dayanağa kavuşturulmasının 

ardında yatan önemli sebeplerden biri, radikalleşerek Suriye’ye 

giden, bir kısmı ailelerini de götüren selefi teröristlerin daha sonra 

ne yapacakları, daha doğrusu kendi ülkelerini etkileyecek neleri 

yapabilecekleri sorusudur. Özellikle Avrupalı devletler, yabancı 

terörist savaşçıların tekrar ülkelerine döndüklerinde toplum yaşa-

mına nasıl entegre edilecekleri, yargılamalarının nasıl yapılacağı, eş 

ve çocuklarının topluma sağlıklı şekilde nasıl kazandırılacakları, 
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tehlike teşkil etmeyecek ve tekrar radikalleşmeyecek hâle gelmeleri 

için neler yapılması gerektiği konusunda en baştan itibaren kaygılı 

olmuşlardır. Hatta Suriye’den ayrılan, Türkiye gibi transit ülkele-

rinde veya seyahat ettikleri memleketlerde yakalanan vatandaşları-

nı tekrar sınırları içine almamaya yönelik politikalar gütmüşler; bu 

süreçleri mümkün olduğunca uzatacak, delil isteme, kimlik tespiti 

yapma gibi uygulamalara gitmişlerdir. Türkiye’nin yakaladığı 

yabancı teröristleri ülkelerine iade etme süreci ancak 2019 yılında 

başlamıştır. 

Terörizmle mücadele politikalarının farklı düzeylerinden söz 

edilebilir. Bunlar birey ve grup düzeyi, örgüt düzeyi, devlet düze-

yi, uluslararası ortam düzeyi gibi başlıklar altında ele alınabilir. 

Ayrıca bu politikaların terörizmle mücadele araçları ile destek-

lenmesi gerekir. Bu araçları siyasal ve sosyo-ekonomik araçlar, 

ceza adalet sistemi, istihbarat, askerî kuvvet kullanılması ve dip-

lomasi başlıkları altında sınıflandırmak mümkündür (Demir, 

2010). Vatandaşı olan veya radikalleşmeden önce kendi ülkesinde 

yaşayan yabancı terörist savaşçılara karşı devletlerin bu politikala-

rı ve araçları kullanmaları beklenir.  

Ayrıca terör örgütleri açısından istismar ve istifade edebilecekleri 

güvenli ortam bırakılmaması hedeflenmelidir. Bu nedenle devletle-

rin terörle mücadelesinde güvenli ortamlarının hedef alınması ge-

rekmektedir. Bu güvenli ortamlar bilişsel, fiziki, finansal, siber ve 

hukukî ortamlar olarak sınıflandırılabilir. Terörist örgütlerin güven-

li ortamlarını son dönemlerde artırmalarına ve etkili şekilde kul-

lanmalarına yol açan çeşitli faktörler mevcuttur. Bunlar küreselleş-

me, devletlerin yaklaşımları ve durumları, ayrıca içine girdikleri 

organize suç faaliyetleri olarak sıralanabilir (Kurum, 2015). Maalesef 

sadece IŞİD ve El-Kaide gibi terör örgütlerinde değil, bölücü terör 

örgütü PKK konusunda da Avrupa ülkeleri güvenli ortamların or-

tadan kaldırılması, bunları etkili şekilde kullanmalarını sağlayan 

faktörlerin yok edilmesi konusunda ağır davranmışlardır. PKK’nın 

yasal görünümlü veya yasadışı faaliyetlerine hoşgörü gösterilmiş, 
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zaman zaman görmezden gelinmiş, güvenli ortamlar oluşturmasına 

göz yumulmuştur. IŞİD gibi dinî motivasyonlu terör örgütlerinin, 

kendi vatandaşı radikalleşen yabancı teröristlerin varlığı ve kendi 

ülkelerinde meydana gelen eylemleri nedeniyle kendi toplumlarına 

doğrudan tehdit teşkil etmesi, bu ülkeleri harekete geçmeye zorla-

mıştır. Terör eylemleri safhası sonrası alınan tedbirlere ek olarak 

daha önce etkili şekilde uygulanmayan terör faaliyetlerine güvenli 

ortamların ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler uygulamaya 

konulmuştur. Örgütlerin güvenli ortamlarının ortadan kaldırılması, 

organizasyon ve operasyon kapasitelerini azaltır ve giderek yok 

edebilir. Bunun tam olarak sağlanması ise yabancı terörist savaşçılar 

konusunda görüldüğü gibi uluslararası işbirliğine dayalıdır. 

Uluslararası işbirliği kapsamında BMGK’nin 2014 yılında aldığı 

kararlara ek olarak 2017 yılında aldığı 2396 sayılı karar da terör 

eylemleri safhası sonrası açısından önem taşımaktadır. Bu karar, 

BM üyesi devletler arasında yabancı terörist savaşçılar konusunda 

güçlendirilmiş bir adli işbirliğini ve uygun bir yargılama sürecinin 

uygulanmasını öngörmektedir. Ayrıca ülkelerine dönen veya tes-

lim edilen yabancı teröristler ile onlara eşlik etmiş aile mensupları 

için rehabilitasyon ve entegrasyon programlarının uygulanması 

gerekliliği vurgulanmıştır. 

5. Türkiye’nin Terörle Mücadelesi ve Yabancı Teröristler 

Türkiye, farklı tipte terör faaliyetlerinin sürekli hedefi olmuş ve te-

rörle mücadelede büyük bir tecrübeye sahip olmuştur. Yabancı te-

röristler olgusu, Türkiye için, 2000’li yıllardan önce, özellikle Bölücü 

Terör Örgütü’nün yakalanan veya etkisiz hâle getirilen mensupla-

rından bilinmektedir. Bölücü Terör Örgütü, Türkiye’nin güneydo-

ğusuna komşu olan ülkelerin tamamından, yani Suriye, Irak ve İran 

vatandaşlarından bir kısım eleman kaydetmiş ve oradaki kampla-

rında bunlara eğitim vererek yetiştirmiştir. Ayrıca, başta Almanya, 

Fransa, Belçika gibi ülkelerde yaşayanlardan olmak üzere Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı olan veya olmayan Kürt kökenli yabancı 
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teröristleri Türkiye içerisine sokarak terör eylemlerine bulaştırmış-

tır. Çalışmanın başlangıcında belirtildiği üzere, yaşadığı ülkeden 

farklı bir ülkeye terör örgütlerine katılmak üzere giden kişiler de 

yabancı terörist savaşçı tanımlaması içinde sayılmaktadır. Hülasa, 

Türkiye’nin terörle mücadelesinde yabancı teröristler konusu 

1980’lerden beri mevcut olmuş bilinen bir husustur. 

Suriye’de, 2011 yılında iç savaş patladıktan sonra ve özellikle te-

rör örgütü IŞİD alan kontrolünü artırdıkça bahsi geçen terör örgü-

tüne katılan yabancı teröristler konusu uluslararası gündeme gel-

meye başlamıştır. Türkiye, o dönemde de terörle mücadele konu-

sunda kararlı bir yaklaşım göstermiş, uluslararası toplumda başla-

yan yabancı teröristler konusundaki çalışmalara etkin şekilde des-

tek sağlamıştır. Bu destek diplomatik alanda kalmamış, konudan 

geçiş ülkesi olarak en fazla etkilenen devlet olarak diğer ülkelerle 

ciddi bir sınır güvenliği, polis kontrolü, bilgi paylaşımı gibi alanlar-

da iş birliği yapmıştır. Ayrıca IŞİD ile mücadele uluslararası koalis-

yonu içerisinde yer almış, yabancı terörist savaşçılar konusundaki 

çalışmalara destek vermiştir. 

IŞİD ile mücadele uluslararası koalisyonu faaliyetleri dâhilinde 

“yabancı terörist savaşçılar çalışma grubu” kurulmuştur. Türkiye, 

bu çalışma grubu içerisinde aktif bir rol oynamış ve çalışma grubu-

nun eş başkanlarından biri olmuştur. Türkiye, YTS problemi ile ilgi-

li olarak özellikle kaynak ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenme-

lerinin gerektiğini savuna gelmiştir. Bu kapsamda, 2011 yılından 

beri on binlerce yabancı terörist savaşçı şüphelisi kişiye ülkeye giriş 

yasağı konulduğu, terör örgütleri ile irtibatı olduğundan şüpheleni-

len ve yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan yabancıların çeşitli 

kurumlar tarafından tespit edilerek idari gözetim altına alındığı ve 

yapılan işlemleri sonrasında sınırdışı edilmekte oldukları, çeşitli 

havalimanı ve otobüs terminallerinde kurulan risk analiz grupların-

ca şüpheli şahısların kontrol edilmekte olduğu, gerekli görüldü-

ğünde mülakatlar yapıldığı ve lüzumu hâlinde ülkeye girişlerinin 

engellendiği belirtilmektedir. Türkiye’nin, kaynak ülkelerin, yaban-
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cı terörist savaşçılar en baştan tespit ederek ülkeleri dışına çıkışları-

na izin vermemeleri gerektiğini, çatışma bölgelerinde veya diğer 

ülkelerde ele geçirilen yabancı terörist savaşçıların kaynak ülkelerce 

kabul edilerek burada yargılamaya tabi tutulmalarını ve rehabilite 

edilmelerini ilgili taraflara her vasıtayla hatırlattığı Dışişleri Bakan-

lığı’nın internet sayfasında ifade edilmektedir (2021). 

 
Kaynak: Göktuğ Sönmez, “Bölgeye Göre Yabancı Savaşçılar”, ORSAM, IŞİD’in Dönüşü-
mü ve Önümüzdeki Yeni Meseleler, Haziran 2018, s. 12.  

İçişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında ise 2019 yılından başla-

yarak 2021 Mart ayına kadar 67 uyruktan 2764 yabancı terörist sa-

vaşçının ülkelerine iade edildikleri belirtilmektedir (2021). Yıllara 

göre dağılım aşağıda sunulmuştur: 

Yıl 
Türkiye’den iade edilen yabancı 

terörist savaşçı sayısı 

2019 1595 

2020 1019 

2021 (İlk 2,5 ay) 150 

Toplam 2764 

Burada yer alan bilgilerden 224 yabancı teröristin Avrupa Birliği 

(AB) ülkelerine iade edildiği, bunlar arasında ise 66 terörist ile Fran-
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sa, 57 terörist ile Almanya, 22 terörist ile Hollanda, 14 terörist ile 

İsveç ve 7 terörist ile İsviçre’nin en fazla iade edilen AB ülkeleri ol-

duğu anlaşılmaktadır. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Yabancı teröristler veya yabancı terörist savaşçılar konusu, son dö-

nemde gerek diplomasi alanında gerekse akademik çalışmalarda ve 

medyada ilgi çeken hususlardan biridir. Türkiye, Bölücü Terör Ör-

gütü’yle 1980’lerden beri süregelen mücadelesinde yabancı terörist-

ler konusuna aşinadır.  

Kendi ülkelerinin sınırları dışındaki savaş veya çatışmalarda yer 

alan insanlar evvelden beri mevcut olmuştur ve literatürde kendile-

rine “yabancı savaşçılar (foreign fighters)” denilmektedir. Yabancı 

savaşçıların motivasyonları, yani güdülenme gerekçeleri birbirin-

den farklılık arz etse de vakıa olan başka ülkelerin topraklarına gi-

dip bir başka ordu, isyan hareketi, grup veya bir dava için savaşma-

larıdır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan yabancı terörist savaşçı-

lar tanımlaması, son dönemlerde yabancı savaşçılar kavramının 

dönüşüm geçirmesi, giderek negatif, yani olumsuz bir anlam taşı-

maya başlamasıyla ortaya çıkmıştır. 

Bu dönüşümün ilk adımları, Soğuk Savaş’ın son dönemlerinden, 

1979’da Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali üzerine Afgan dire-

nişine farklı Müslüman coğrafyalardan yabancı savaşçıların katılım-

lardan itibaren görülebilir. Afgan direnişine katılanlar mücahitler 

olarak adlandırılmış, dünyanın dört bir yanından binlerce Müslü-

man gönüllü mücahitlerin yanında Sovyet işgaline karşı direnişe, 

yani cihada hizmet ettiğini düşünerek Afganistan’a gelmiştir. Lite-

ratürde “Afgan Araplar” olarak isimlendirilen bu yabancı savaşçı-

lar, modern anlamda din adına savaş ideolojisinin daha sonraki 

dönemde dünyaya yayılmasında önemli bir rol oynamışlardır. Af-

gan Araplar, Sovyet işgalinin sona ermesinden sonra giderek daha 

radikal bir dinî ideolojik tutum sergilemeye başlamış; bunlardan 
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Afganistan’da kalanlar örgütlenmelerini muhafaza etmiş, kendi 

ülkelerine dönenler radikal selefi inançlarını oralara taşımışlardır.  

Soğuk Savaş’ın devam ettiği dönemde yabancı savaşçıların Sov-

yetler Birliği’ne ve komünizm yayılmasına karşı mücadele etmele-

rinin farklı etki ve sonuçları yadsınarak, görmezden gelinerek de-

ğerlendirilmiş; yabancı savaşçılar kavramının negatif bir anlam ta-

şıması veya bu istikamette bir anlama dönüşmesi o zamanlarda söz 

konusu olmamıştır. Soğuk Savaş’ın bitiminden sonra ise 1990’lı yıl-

larda, özellikle Balkanlar’da ve Kafkaslar’da, cihat yaptığına inana-

rak buradaki ülkelere dışarıdan gelen ve bağımsızlık mücadeleleri-

ne destek veren yabancı savaşçı olarak tanımlanabilecek kişiler 

mevcut olmuştur; ancak bunlar da kamuoylarının kavramı negatif 

algılamasına yol açacak bir etkisi olmamıştır.   

Yabancı savaşçı kavramına yüklenen anlamın negatifleşmesi, 

kısmen 2003 yılında gerçekleşen İkinci Körfez Müdahalesi sonrası 

Irak’ta yaşananlara ve büyük ölçüde ise 2011 yılında başlayan ve 

devam edegelen Suriye iç savaşı sırasında yaşananlara bağlı olarak 

gerçekleşmiştir. Bu dönemde, başta IŞİD (Irak ve Şam İslam Devleti) 

ve El-Kaide olmak üzere çeşitli selefi terör örgütleri, dinî söylemler-

le mübarek olduklarını iddia ettikleri amaçlarla, öncelikle gençler 

olmak üzere çok sayıda kişiyi Suriye ve Irak’a getirmeyi başarmıştır. 

Bu yabancı savaşçılar, vahşi şekilde savaşmak, kelle kesmek gibi 

acımasızca yöntemlerle savunmasız insanları öldürmek gibi teröre 

dayalı eylemlere dâhil edilmiş ve sosyal medyada bu olayların anla-

tısı ve reklamı yapılmıştır. Batılı ülkelerde kamuoyları, bu şahısların 

yaptıklarını medyadan öğrendikçe yabancı savaşçı tanımlamasının 

negatif anlamı artmaya başlamıştır. Bu şahısları tanımlamak için 

‘yabancı savaşçılar’ teriminin değiştirilmiş bir şekli olarak ‘yabancı 

terörist savaşçılar’ tanımlaması kullanılmaya başlanmıştır. Bu ta-

nımlama, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 

(BMGK) 2170 ve 2178 sayılı kararları ile uluslararası hukuk açısın-

dan da karşılığı bulunan bir nitelik kazanmış ve kullanımı yaygın-

laşmıştır. Böylece, 2003’lerden sonra Irak ve 2011’den sonra Suri-
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ye’deki çatışmalarda ortaya çıkan, büyük çoğunlukla terör faaliyet-

leri gerçekleştiren yabancı savaşçılar, yabancı terörist savaşçılar ola-

rak anılır olmuş ve literatürde de bu şekilde tanımlanır duruma 

gelmişlerdir. Batılı literatürde bu konuda yapılan çalışmalar, selefi 

örgütlere katılımlara odaklanmış, bölücü terör örgütü PKK’nın 

uzantısı PYD/YPG veya Hristiyan milislere katılımlarla ilgilenil-

memiştir.  

BMGK’nin yabancı terörist savaşçılar konusunda almış olduğu 

2170 ve 2178 sayılı iki kararı mevcuttur. 15 Ağustos 2014 tarihinde 

alınan 2170 sayılı kararında ilk defa Irak İslam Devleti, El-Nusra 

Cephesi ve El-Kaide ile ilişkili olan yabancı terörist savaşçılardan 

bahseden BMGK, 24 Eylül 2014 tarihli 2178 sayılı kararla ise bu de-

ğerlendirmeyi genişletmiş ve herhangi bir terör örgütü işaret edil-

meden genel bir tanımlama yapılmıştır. Bu kararla yabancı terörist 

savaşçılar yasa dışı olarak kabul edilmiş ve tüm devletlerin, etkin 

sınır kontrolleri ile teröristlerin veya terör örgütlerinin hareketini 

engellemeye çalışmasının beklendiği belirtilmiştir. Yabancı terörist-

lerin sadece gittikleri ülkeye değil, o ülkeye komşu devletlere de, 

seyahat ederken transit olarak kullandıkları ülkelere de ciddi tehdit-

ler oluşturduğu belirtilmiştir. 2178 sayılı karar 2170 sayılı karara 

göre daha kapsayıcı ve bir veya birkaç örgütle ilintili olmayan bir 

tanımlama getirmiştir.  

Yabancı terörist savaşçılar konusunda yabancı literatür kadar 

olmasa bile Türkçe literatürde çeşitli çalışmalar yapıldığı görül-

mektedir. Türkiye’nin, Suriye iç savaşında yabancı terörist savaşçı-

lar açısından en önemli geçiş ülkesi olması dikkate alındığında, 

ayrıca bölücü terör örgütü PKK/PYD ve IŞİD terör örgütü ile mü-

cadelesi değerlendirildiğinde, konuya ilişkin daha zengin ve Tür-

kiye’nin kendi meselelerini öncelikli olarak ele alan bir literatürün 

oluşması arzu edilirdi. Dolayısıyla bu yöndeki akademik çalışma-

ların teşvik edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Dinî söyleme dayalı terörizm ile seküler söyleme dayalı teröriz-

min dayandığı gerekçeler, motivasyonlar arasında farklılık bulun-
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maktadır. Dinî söyleme dayalı terörizmde şiddet kullanımı kutsal 

bir kural olarak görülmekte ve Tanrı’nın vereceği ödülü amaçladı-

ğından teröristin algısında meşruiyet kazanmaktadır. Seküler söy-

leme dayalı terörizm ise mağdur olduğuna inanılan bir grubun hak-

larını elde etmesi veya dünyevi siyasette genellikle bir sistem deği-

şimi için şiddete başvurmaktadır. Seküler teröristler sonuca ulaş-

mak için şiddeti, yani terörü araç olarak kullandıklarını bilmektedir-

ler. Dinî söyleme dayalı teröristlerin en azından bir kısmı ise bizzat 

şiddetin kendisini Tanrı adına sonuç olarak görebilmektedirler. Te-

röristin zihninde ortaya çıkan bu kabullenme ve şiddete meşruiyet 

kazandırma, dinî söyleme dayalı terörizmi, daha vahşi ve yıkıcı hâle 

getirebilmektedir. Tarihte örnekleri mevcut olan din ve inanç adına 

bu ahlak ve vicdanı kör eden kabullenmenin, sosyalleşmenin ve 

radikalleşmenin günümüzde önemli bir katalizörü ise internet or-

tamı ve onun iletişime sağladığı sosyal medya gibi yeni kanallar 

olmuştur. 

Kutsal ve din gereği olduğu savunulan düşünceler eski olmakla 

birlikte internet ortamı ve sosyal medyanın sağladığı imkânlar yeni 

olmuştur. 2000’li ve 2010’lu yıllarda, sadece Müslüman ülkelerde 

yaşayanların değil Batılı ülkelerde yaşayan, İngiliz veya Alman kö-

kenli genç kişilerin de internet ortamında yapılan propaganda ve 

sosyal medyada sosyalleştirme yoluyla radikalleştirildikleri, bazı 

örneklerde yaşadıkları ülkeden kutsal amaçları için ailece ayrılarak 

Suriye gibi coğrafyalara getirildikleri ve terör faaliyetleri içine dâhil 

edildikleri görülmüştür. 

İnternet ortamının ve sosyal medya ağlarının bu amaçla kulla-

nımı, bireysel radikalleştirme ve terörizmi benimsetme açısından 

yeni bir yöntem teşkil etmiştir. Yöntemler yeni bile olsa değişmeyen 

yön ise şiddete dayalı bu fikirlerin eyleme dönüşebileceği uygun 

coğrafyaların varlığına olan ihtiyaçtır. Yabancı terörist savaşçıların 

son dönemlerde Irak, Suriye sahaları dışında Yemen, Libya gibi iç 

savaş yaşanan bölgelerde görülmeleri rastlantı değildir. Çünkü bu 

ülkelerde devlet otoritesinin kaybolması, küresel ve bölgesel güçler 
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arasında vekâlet savaşlarının yaşanmasına, bu savaşlarda ise ya-

bancı terörist savaşçıların kullanılmasına yol açmaktadır.  

Yabancı terörist savaşçılar bahsinde IŞİD’e katılımlar uluslararası 

kamuoyunda büyük yer alırken ve olumsuz anlam yüklenirken 

PYD/YPG’ye katılımlar ya görmezden gelinmiş ya da yabancı savaş-

çılar olarak olumlu hâle getirilen bir içerikle verilmiştir. Bu durum, en 

hafif tabirle, teröre ve terörizme ikiyüzlü bir bakışı ortaya koymakta-

dır. 

Avrupalı devletler, yabancı terörist savaşçıların tekrar ülkelerine 

döndüklerinde toplum yaşamına nasıl entegre edilecekleri, yargı-

lamalarının nasıl yapılacağı, eş ve çocuklarının topluma sağlıklı 

şekilde nasıl kazandırılacakları, tehlike teşkil etmeyecek ve tekrar 

radikalleşmeyecek hâle gelmeleri için neler yapılması gerektiği ko-

nusunda en baştan itibaren kaygılı olmuşlardır. Bu açıdan ülkeleri-

ne dönen teröristler konusunda ciddi tedbirler almaya başladıkları 

görülmektedir. 

Türkiye için, yabancı teröristler olgusu 2000’li yıllardan önce, 

özellikle Bölücü Terör Örgütü’nün yakalanan veya etkisiz hâle geti-

rilen mensuplarından bilinmektedir. Türkiye, terörle mücadele ko-

nusunda kararlı bir yaklaşım göstermiş, uluslararası toplumda baş-

layan yabancı teröristler konusundaki çalışmalara etkin şekilde des-

tek sağlamıştır. Bu destek diplomatik alanda kalmamış, konudan 

geçiş ülkesi olarak en fazla etkilenen devlet olarak diğer ülkelerle 

ciddi bir sınır güvenliği, polis kontrolü, bilgi paylaşımı gibi alanlar-

da işbirliği yapmıştır. Ayrıca IŞİD ile mücadele uluslararası koalis-

yonu içerisinde yer almış, yabancı terörist savaşçılar konusundaki 

çalışmalara destek vermiştir. 

Türkiye ve Türkiye’nin terörle mücadelesi dikkate alındığında, 

yabancı terörist savaşçılar ifadesinin sorunlu bazı yönlerini belirt-

mek gerekir. Bunlardan birincisi, BMGK kararlarında terörist ve 

savaşçı gibi üzerinde dünya çapında uzlaşılmış ve resmî olarak ka-

bul edilmiş kati tanımlamaları bulunmayan kavramların bir arada 

kullanılmasıdır. “Yabancı terörist savaşçılar” ifadesi yerine savaşçı 



Yabancı Terörist Savaşçılar  361 

 

kelimesini içermeyen “yabancı teröristler” ifadesinin kullanılması-

nın daha faydalı ve kolay olacağı değerlendirilmektedir. 

Diğer bir husus ise, yabancı terörist savaşçılar kavramının İngi-

lizce orijinalinde “foreign terrorist fighters” ifadesinde geçen fighters 

(dövüşenler) kelimesinin hukukî anlamda doğrudan combatant (mu-

harip) anlamına gelmemesidir. Türkçede her iki ifade de savaşçı 

olarak çevrilmektedir; ancak, dövüşenler uluslararası hukuk açısın-

dan muharip anlamına gelmemektedir. Konuya ilişkin yapılan tüm 

Türkçe çalışmalarda, yabancı terörist savaşçı ifadesi kullanılsa bile, 

buradaki savaşçı ifadesinin uluslararası hukuk açısından muharip, 

yani savaşçı anlamında olmadığı açıkça belirtilerek farkın vurgu-

lanmasının yararlı olacağıdır. 

Son olarak, güvenlik ve terörizm alanında Türkiye’de yapılacak 

çalışmalar dâhilinde yabancı terörist savaşçılar konusunda daha 

fazla akademik çalışma yapılmasına ihtiyaç olduğu, bu çalışmalarda 

Türkiye’nin IŞİD terör örgütüyle ulusal ve uluslararası mücadelesi-

nin tüm boyutlarıyla daha fazla ortaya konması gerektiği, ayrıca 

Bölücü Terör Örgütü PKK’nın uzantısı durumunda olan 

PYD/YPG’ye katılan yabancı terörist savaşçılar gerçeğinin günde-

me getirilmesinin bir gereklilik olduğu anlaşılmaktadır. 
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Giriş   

Terörizmle mücadele, terörizmin ortaya çıkışı kadar eski bir olgu-

dur. İlk terör hareketlerinin ortaya çıktığı yıllarla eş zamanlı olarak 

bu hareketler ile mücadele arayışları ve çabaları da kendisini gös-

termiştir. İlk terör hareketleri ve ilk terörizmle mücadele refleks ve 

tepkilerinin ortaya çıkışıyla birlikte farklı stratejiler ortaya çıkmıştır. 

Kümülatif olarak değerlendirildiğinde, terörizmle mücadele adına 

ortaya konan her strateji ve yöntem, bir birikim ve tecrübe kümesi 

oluşturmuştur. Antik dönemde Sicariiler ve Zealotların yarattığı 

terör ortamından, 20. yüzyılın başlarında Çarlık Rusyasında kendi-

sini gösteren anarşist dalgaya kadar, farklı coğrafya ve toplumlarda 

ortaya çıkan terör hareketlerine karşı mücadele yöntemlerinin geliş-

tirilmesi bir arayış olagelmiştir.  Özellikle, modern dönemde terö-

rizmin başlangıcı kabul edilen 20. yüzyılın ilk yıllarından bu yana 

bu arayış, ulus-devlet yapılarına yönelik en ciddi tehdit biçimi ol-

ması sebebiyle, yoğunlaşarak devam etmiştir.  

20. yüzyılın ilk yarısında, birbirini etkileyerek gelişmeye başla-

yan anti-kolonyal hareketlere ve ulusal kurtuluş hareketlerine kar-
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şı ilgili devletlerin sergilediği tutum ve müdahaleler, bu dönemde 

terörizmle mücadelenin stratejik açılımlarından kabul edilmiştir. 

Bu bağlamda, anti-kolonyal hareketler ve ulusal kurtuluş hareket-

leri “terör” hareketleri olarak nitelendirilirken, bunlara yönelik 

müdahaleler ise “terörizmle mücadele” olarak değerlendirilmiştir. 

Fakat bu nitelendirmelere alternatif olarak, bu tip hareketlere 

“ayaklanma” (insurgency) tanımının daha uygun bir tanım olduğu 

savunulmuş ve bu doğrultuda “ayaklanmaya karşı koyma” (coun-

ter-insurgency) kavramının uygunluğu da öngörülmüştür. Bu nok-

tada ayaklanmanın, bir siyasal şiddet tipi olarak, daha geniş ve 

kitlesel bir zemin ve çerçeve ifade etmesi etkili olmuştur. Bunun 

sonucunda, terörizmle mücadele, 1970’li yıllara kadar geçen süre 

içerisinde, imgesel olarak “ayaklanmaya karşı koyma” olarak ta-

savvur edilmiştir. Bu konsept içerisinde yer alan yöntem ve araçlar 

ise ilerleyen yıllarda terörizmle mücadele stratejilerini etkilemiştir.  

Bu sürecin ardından, 1970’li yıllara gelindiğinde, terörizm ve te-

rörizmle mücadelenin, modern anlamda esas nitelik ve bağlamına 

kavuştuğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu dönemde özellikle 

dönemin sol hareketleri ve bu hareketlerle bağlantılı olarak gelişen 

etnik ayrılıkçı hareketler, silahlı mücadele stratejisine yönelmeye 

başlamışlardır. Bu bağlamda öncelikle, terör örgütlerinin, düşünsel 

ve stratejik kökleri Mao’nun “kırdan şehire devrimci halk savaşı” 

formülasyonuna dayanan kır gerillası stratejisini benimsemişlerdir. 

Kırsal alanlarda, devlet güçlerinin otoritesinin yok edilmesi ve bu 

alanlarda kontrol sağlanması ile birlikte adım adım şehirlerin ele 

geçirilmesi ve nihaî devrimi esas alan bu strateji (Çe-Tung, 2003), 

terör örgütleri tarafından en sık biçimde başvurulan strateji olmuş-

tur. Diğer yandan, özellikle Latin Amerika ve Avrupa ülkelerinde 

şehirleri bir mücadele alanı olarak tanımlayan şehir gerillası strateji-

si de kendisini göstermiştir. Carlos Marighella tarafından kapsamlı 

biçimde teorileştirilen şehir gerillası stratejisine göre şehirlerde oluş-

turulacak olan hücre yapılanmaları tarafından gerçekleştirilecek 

olan silahlı ve bombalı eylemler ile kurtarılmış bölgeler oluşturmak 
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ve kitlesel hareketler yaratarak şehirlerde devlet güçlerinin etkinli-

ğini ortadan kaldırmak hedeflenmektedir (Marighella, 2003). Bu 

durum Latin Amerika ülkelerinin pek çoğunda ve Almanya’da Kı-

zıl Ordu Fraksiyonu (RAF) örneğinde en somut biçimde gözlem-

lenmiştir.  

1980 ve 1990’lı yıllarda terörizm sınır aşmış ve küresel bir olgu 

hâline gelmeye başlamıştır. Özellikle bu dönemden itibaren yükse-

liş ve yoğunlaşma trendi gösteren dinî radikalizm, uluslararası 

terörizm ve küresel terörizm gibi farklı kavram ve adlandırmaların 

ortaya çıkmasına yol açmıştır. Söz konusu trendin oluşumunda, 

Afganistan’da SSCB’ye karşı sürdürülen çatışma ve İran İslam 

Devrimi’nin yarattığı ideolojik etki büyük bir rol oynamıştır. Bu 

bağlamda dinî radikalizm; farklı coğrafyalarda, farklı toplulukları 

ve kültürleri etkileyen küresel bir hareket hâline gelmeye başla-

mıştır.  Bu durum 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında somutlaşmış 

ve konsolide olmuş biçimde uluslararası alanda “terörizme karşı 

savaş” söylemini ön plana çıkarmıştır. Bu doğrultuda terörizme 

karşı uluslararası işbirliği girişimleri ve faaliyetleri yoğunlaşmış; 

bu bağlamda yeni ve proaktif mücadele yöntemleri arayışları da 

ortaya çıkmıştır. 

Türkiye, terörizmle mücadelenin bu kısa tarihçesi çerçevesinde, 

söz konusu süreçlerin tümünü yoğun etkilerle yaşamış ve bunun 

sonucunda terörizmle mücadele bağlamında ciddi bir birikim sağ-

lamıştır. Türkiye’nin bu birikimi, uzun yıllar boyunca, farklı moti-

vasyonlara sahip terör örgütleriyle mücadele zorunluluğu ile karşı 

karşıya kalması nedeniyle geliştirdiği ve uyguladığı strateji ve yön-

temler ile oluşmuştur. Bu bağlamda, bu çalışma kapsamında terö-

rizmle mücadele açısından dünyada ön plana çıkan örnekler ve 

Türkiye’nin bu alandaki özgün tecrübesi karşılaştırmalı bir biçimde 

ele alınacaktır. Bu kapsamda, terörizmle mücadelenin teorik zemini 

ve belirli yöntem pratiklerinin oluşturduğu ana stratejilerin açık-

lanmasının ardından, Türkiye’nin terörizmle mücadele tecrübesi bu 
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çerçevede değerlendirilerek somut bir görünüm sunulmaya çalışıla-

caktır.  

1. Terörizmle Mücadelede Paradigma, Yaklaşım ve Stratejiler  

Paradigma kavramı 1960’lı yıllarda ortaya çıkan ve gelişen bir kav-

ramdır. Thomas Kuhn tarafından kullanılan bu kavram; belirli bir 

dönem içerisinde, belirli olgu, disiplin ve alanlara ilişkin genel ka-

bulleri ifade etmektedir. Kuhn’a göre paradigma, bir tarihsel kesitte, 

belli bir olgu veya alana dair, karşı çıkılamaz biçimde kendisini gös-

teren doğruluk ve gerçeklik temelli algı iklimidir (Kuhn, 2021). Bu 

bağlamda paradigmanın, zihinsel ve algısal düzeyde sınırları şekil-

lendiren ve belirginleştiren bir anlam ifade ettiğini söylemek müm-

kündür. Bu noktada paradigma, ana ilkeler bağlamındaki belirleyi-

ciliği ile temel işlevini de ortaya koymaktadır.  

Olgu ve alanlara dair ana ilkelerin ve gerçekliklerin sınırlarını çi-

zen paradigmalar, bu sınırlar içerisinde birtakım alt unsurları da 

barındırmaktadırlar. Bunlar genellikle birbiri ile farklılaşan ve birbi-

rine alternatif olarak gelişen yaklaşımlardır (Kuhn, 2021). Yaklaşım-

lar; paradigmaların ortaya koyduğu ana ilke, genel kabul ve gerçek-

likler çerçevesinde, bu sınırları aşma iddiası taşımayan fakat para-

digmanın pratiğe dair en doğru yorumunu sunma motivasyonunu 

ortaya koyan unsurlardır. Terörizmle mücadele, paradigma ve yak-

laşımlar arasındaki bu ilişkinin gözlemlendiği en iyi örneklerden bir 

tanesini sunmaktadır. 

Söz konusu ilişkinin açıklanması ve somutlaştırılması adına, ant-

ropolojik paradigma ve iki ana yaklaşım biçimi arasındaki ilişki 

önemli bir benzeşim alanı oluşturmaktadır.  Antropoloji disiplinin-

de, alanın temel kabullerini, araştırma nesnelerini ve olgularını be-

lirleyen paradigma; insan topluluklarının varoluş ve gelişim süreç-

lerinin açıklanmasını hedeflemektedir. Bu paradigma, insan toplu-

luklarının hangi koşullarda ve ne şekilde oluştuklarını, ortaya çıkan 

toplumsal pratiklerin köklerini ve toplumların değişim süreçlerinin 
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incelenmesini odak olarak benimsemekte; bilhassa gelişim ve deği-

şimi ana gerçeklik olarak kabul etmektedir (Moore, 2015). 

Antropolojik bakış açısı ve paradigma çerçevesinde, toplumların 

varoluş, gelişim ve değişim süreçlerine ilişkin ilk temel yaklaşım 

biçimi evrenselci-tek hatlı gelişim yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre 

insan toplulukları; yaşadıkları coğrafya, doğal ve beşerî koşullar ile 

diğer faktörlere bakılmaksızın benzer gelişim ve dönüşüm süreçleri 

doğrultusunda bir görünüm ortaya koymaktadır. Gelişim ve dönü-

şüm süreçlerinde insan topluluklarının temel gereksinimlerinin 

standart bir forma sahip olduğu savunulan bu yaklaşımda akrabalık 

ilişkilerinin, topluluklar için geçerli olan kurum ve süreçler yarattığı 

kabul edilmektedir (Moore, 2015). Bu bağlamda evrenselci-tek hatlı 

gelişim yaklaşımı, tüm insan topluluklarının standart bir gelişim 

süreci ve çizgisi ekseninde aynı düzey ve forma ulaşacağını iddia 

etmektedir. 

Diğer yandan, evrenselci-tek hatlı gelişim yaklaşımının söz ko-

nusu kabul ve savlarına yönelik bir meydan okuma ortaya koyan 

göreli-çok hatlı gelişim yaklaşımı ise, aynı paradigma çerçevesinde 

alternatif bir anlayışı göstermektedir. Bu yaklaşım, evrenselci-tek 

hatlı gelişim yaklaşımından farklılaşarak toplumların gelişim ve 

dönüşüm süreçlerinin; pratik, norm ve kurumların bu süreçlerde 

aldıkları formların ciddi farklılıklar gösterdiğini savunmaktadır 

(Moore, 2015). Buna göre toplumlar, her ne kadar benzer gereksi-

nimlere sahip olsalar da, başta coğrafi, doğal ve beşerî koşullardaki 

farklılıklardan kaynaklı olarak farklı gelişim süreçleri yaşamaktadır. 

Buna bağlı olarak, akrabalık ilişkileri, üretim ve ekonomik faaliyet-

ler ile toplumsal normlar her coğrafya ve toplumda ciddi farklılıklar 

göstermektedir. 

Antropolojik paradigma çerçevesinde ortaya konan söz konusu 

iki yaklaşım, aynı paradigmanın temel kabullerini sınır kabul et-

mekle birlikte birbirine alternatif iki açıklama biçimi sunmaktadır. 

Bu bağlamda, evrenselci-tek hatlı gelişim yaklaşımı, insan topluluk-

larının tüm coğrafya ve koşullarda ürettiği pratik, norm ve kurum-
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ların benzerlik noktalarını ortaya koyarken; göreli-çok hatlı gelişim 

yaklaşımı ise söz konusu benzerlik alanları içerisindeki farklılıkları 

göstermektedir. 

Antropolojik paradigma düzleminde açıklanan bu tablo analojik 

biçimde değerlendirildiğinde terörizmle mücadele paradigması 

açısından somutlaştırıcı bir rol üstlenmektedir. Terörizmle mücade-

le paradigması, öncelikle terörizm ve daha sonra terörizmle müca-

delenin doğası, kökleri ve ana ilkelerine dair temel kabulleri ifade 

etmektedir. Bu kabuller öncelikle terörizmin korku, sembolik şiddet 

ve siyasal amaçtan oluşan yapısına yönelik algılamaya ve tanımla-

maya dayanmaktadır. Diğer yandan, terörizmle mücadele para-

digmasını oluşturan genel kabulleri şu şekilde özetlemek mümkün-

dür: 

 Terörizm toplum ve devlete yönelik varoluşsal bir tehdit ve 

meydan okumadır. 

 Terörizm gayrı meşru ve gayrı ahlâkîdir. 

 Terörizmle mücadelede ana aktör devlettir. 

 Terörizmle mücadele toplumun ve devletin; korku duyması-

nı, fiziki zarara uğramasını ve yıkımını hedefleyen ve meşru 

siyasal otoriteye yönelen tehdidi bertaraf etmektir 

Terörizmle mücadele paradigması çerçevesinde, bu paradigma-

nın söz konusu kabullerine uyum gösteren iki alternatif yaklaşım 

biçimi söz konusudur. Bu yaklaşımlar, antropolojik paradigmada 

kendisini gösteren yaklaşım biçimleriyle de benzeşim arz etmekte-

dir. Bu bağlamda, evrenselci-tek hatlı gelişim ve göreli-çok hatlı 

gelişim yaklaşımları, terörizmle mücadele paradigmasındaki evren-

selci ve göreli yaklaşımlara ışık tutmaktadır.  

Bu yaklaşımlardan ilki olan evrenselci yaklaşım, antropolojik 

paradigmada olduğu gibi temel olarak coğrafi ve sosyal farklılıkla-

rın yadsınmasına dayanmaktadır. Buna göre evrenselci yaklaşım 

terörizmin her şeyden önce tüm coğrafya, ülke ve toplumlarda 

aynı şekilde kendisini gösterdiğini; terörizmin ülkeler ve toplum-
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lar üzerinde yarattığı tehdidin nitelik ve biçim açısından aynılık 

teşkil ettiğini savunmaktadır. Buna paralel olarak evrenselci yakla-

şım, terörizmle mücadelenin de tüm ülkeler ve toplumlar açısın-

dan geçerli olan birtakım ana ilkelere ve yöntemlere dayandığını 

kabul etmektedir. Bu yaklaşım, terörizmle mücadele eden her ülke 

için, tüm diğer koşullar ve farklılıklar dışarıda bırakılarak, stan-

dart bir çerçevenin söz konusu olduğunu öne sürmektedir.  

Diğer yandan, bu yaklaşıma alternatif bir perspektif sunan göreli 

yaklaşım ise bu savlardan son derece farklı bir yönelim göstermek-

tedir. Göreli yaklaşım, antropolojik paradigmadaki benzer yaklaşım 

biçimine paralel olarak, terörizmle mücadelede, ülkesel ve toplum-

sal farklılıkları referans almaktadır. Bu bağlamda göreli yaklaşım 

terörizmin farklı ülke ve toplumlarda farklı nitelik ve biçimlerde 

kendisini gösterebildiğini; terörizmle mücadelenin ise ülkelerin 

siyasal sistemleri, toplumsal yapıları, coğrafi koşulları gibi bir dizi 

parametre ekseninde şekillendiğini savunmaktadır. Bu doğrultuda 

göreli yaklaşım, her ülkenin kendisine özgü bir terörizmle mücade-

le profili ve deneyimi olduğunu öne sürmektedir. 

Tablo 1: Terörizmle Mücadelede İki Alternatif Yaklaşım Biçimi ve Savları 

 

Terörizmle mücadeleye ilişkin söz konusu yaklaşım biçimleri te-

rörizmle mücadelenin farklı boyutlarına ve gerçekliklerine yönelik 

Evrenselci Yaklaşım Göreli Yaklaşım 

Terörizm her coğrafyada aynı  
nitelik ve biçimde ortaya çıkar. 

Terörizm her coğrafyada farklı nite-
lik ve biçimlerde kendisini gösterir. 

Terörizmin yarattığı tehdit  
standarttır. 

Terörizmin yarattığı tehdit, her ülke 
ve toplumda farklılaşmaktadır. 

Terörizmle mücadele evrensel  
niteliğe sahip bir olgudur. 

Terörizmle mücadele, her ülkenin 
kendisine özgü şartları çerçevesinde 
ele alınmalıdır 

Terörizmle mücadelede her ülke 
için geçerli olan standart ilkeler ve 
yöntemler söz konusudur. 

Terörizmle mücadelede tüm ülkeler 
için geçerli olabilecek standart ilke 
ve yöntemlerden bahsetmek müm-
kün değildir. 
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farklı bakış açılarını göstermektedir. Bu bağlamda, evrenselci yakla-

şım, terörizmle mücadelenin tüm ülke ve toplumlarda gözlemlenen 

ortak veya benzer yönlerinin açıklanmasını ve anlaşılmasını kolay-

laştırırken; göreli yaklaşım ise, terörizmle mücadelede ülkeler ve 

toplumlar arası farklılıkların önemini ve etkilerini ortaya koymak-

tadır. Bu açıdan her iki yaklaşım biçimi, terörizmle mücadelede 

uygulanan strateji ve yöntemlerde farklı düzey ve biçimlerde kendi-

sini göstermektedir.  Bu durum, her iki yaklaşımın, özgün bir bi-

çimde sentezlenmesi ile birlikte ilgili ülkenin kendi terörizmle mü-

cadele yaklaşımını oluşturmasının en uygun biçimi yaratacağını 

göstermektedir. Terörizmle mücadelede evrenselci yaklaşımın sav-

larının mutlak reddi, daha önce ortaya konmuş ve uygulanmış stra-

teji ve yöntemlerin “yeniden keşfi” zorunluluğunu yaratarak büyük 

bir sorun oluşturmakta; göreli yaklaşım savlarının reddi ise özgün 

koşulların dikkate alınmaması neticesinde genel geçer stratejilerin 

ve yöntemlerin başarısız sonuçlar üretmesine yol açmaktadır. Bu 

bağlamda, söz konusu iki yaklaşımın özgün biçimde sentezlenmesi, 

başarılı sonuçların ortaya çıkmasına büyük ölçüde katkı sağlamak-

tadır.  

1.1. Klasik Strateji 

Terörizmle mücadele stratejileri içerisinde öncelikle ele alınması 

gereken strateji, terörizmi devlet otoritesine yönelik fiziki ve sem-

bolik bir meydan okuma olarak algılayan klasik stratejidir.  Klasik 

strateji her şeyden önce, düşünsel temelleri antik dönemlere kadar 

uzanan bir bilincin izlerini yansıtmaktadır. Buna göre klasik strate-

ji, tarihsel olarak, devlet yapılarına karşı ortaya çıkan isyan hare-

ketlerinin bastırılmasının bir bilinç olarak taşıyıcısı niteliğindedir. 

Bu bağlamda, klasik strateji açısından terörizm, daha çok devlete 

ve meşru siyasal otoriteye yönelik bir meydan okumayı; terörizm-

le mücadele ise, bu meydan okumaya fiziken karşı konulmasını ve 

bunun bertaraf edilmesini ifade etmektedir. 
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Terörizmle mücadelede kendisini gösteren iki ana motivasyon 

olan savunma ve caydırma açısından değerlendirildiğinde klasik 

stratejinin caydırıcılık unsurunu ön plana çıkardığını; savunma açı-

sından ise devlet otoritesinin ve toplumun fiziki bakımdan korun-

masını esas aldığını söylemek mümkündür (Silke, 2019). Bu nokta-

da klasik strateji her şeyden önce terörizm tehdidinin devlet ve top-

lum üzerindeki fiziki etkisini ve tehlikelerini öne çıkarmaktadır. 

Bu doğrultuda terörizmle mücadele alanında da öncelikle terörizm 

tehdidinin fiziken yok edilmesi ve terörizmin fiziki varlığının or-

tadan kaldırılması amaçlanmaktadır (Posen, 2001). Bu bağlamda 

klasik stratejide terörizmle mücadelenin askerî bir konsept dâhi-

linde yürütülmesine yönelik güçlü bir anlayış kendisini göster-

mektedir (Schmid, 2011). Zira bu stratejide terörizm ve terör örgüt-

leri, asimetrik askerî tehditler biçiminde algılanmaktadır. Bu du-

rum, terörizmle mücadelede şu unsurların temel hedefler ve önce-

likler olarak belirlenmesine zemin hazırlamaktadır: 

 Terör örgütlerinin lojistik kaynaklarının hedeflenmesi: Te-

rör örgütlerinin barınma, eğitim ve örgütsel faaliyetlerin sür-

dürülmesi adına gereksinim duyduğu tüm unsurların ortadan 

kaldırılmasını kapsar.  

 Terör örgütlerinin militan ve silah kapasitelerinin hedef-

lenmesi: Terör örgütlerinin en somut kapasite parametresi 

olan militanlarının, silahlarının ve diğer asimetrik çatışma 

araçlarının ortadan kaldırılmasını kapsar.   

 Terör örgütlerinin liderlerinin ve üst düzey yöneticilerinin 

hedeflenmesi: Terör örgütlerinin, örgütsel yapılar olarak iş-

lerliklerini ve koordinasyonunu sağlayan örgüt üyelerini, ide-

olojik ve askerî açıdan yönlendiren liderlerin ve üst düzey 

yöneticilerin etkisiz hâle getirilmesini kapsar. 

Klasik stratejide, söz konusu hedef ve önceliklerin yerine getiril-

mesi adına geniş bir yöntem repertuarı söz konusudur. Bu çerçevede, 

terör örgütlerinin yarattığı fiziki tehdidin ortadan kaldırılması adına 

asimetrik çatışma konseptine uygun çok farklı yöntemler yer almak-
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tadır (Posen, 2001). Bu yöntem kümesi içerisinde, askerî güç kullanı-

mı, dekapitasyon, sınır ötesi harekâtlar, paramiliter yapılarla işbirliği 

yöntemleri mevcuttur. Klasik stratejinin merkezî bir strateji olarak 

kabul edildiği ülkelerde bu yöntemler münferiden veya eşgüdüm 

içinde uygulanabilmektedir. Genel olarak, söz konusu yöntemlerin 

bir tamamlayıcılık ilişkisine sahip olduklarını söylemek mümkündür.  

Klasik stratejinin en görünür ve ayırt edici yöntemlerinden olan 

askerî güç kullanımı, terör örgütlerine karşı silahlı kuvvetlerin ve 

askerî istihbarat birimlerinin faaliyetlerini ifade etmektedir. Bu yön-

temde, özellikle kara ve hava kuvvetleri unsurları etkin biçimde rol 

üstlenmektedir. Diğer yandan, terör örgütlerinin konuşlanma ve 

hareket alanlarına yönelik askerî operasyonlar ve üs bölgeleri oluş-

turma teknikleri de en sık karşılaşılan tekniklerdendir. Bu doğrul-

tuda, istihbarat unsurunun daha çok askerî istihbarat niteliğinde 

kendisini gösterdiği klasik stratejide; terör örgütlerinin taktik du-

rumu, hareket konsepti, militan sayısı ve nitelikleri gibi parametre-

ler en temel istihbarat gereksinimleri olarak kabul edilmektedir. Bu 

yöntemin en önemli örneği Sri Lanka tarafından Tamil Kaplanları 

örgütüne yönelik mücadele sürecinde kendisini göstermiştir. Bu 

süreçle Sri Lanka, Tamil Kaplanları örgütüne karşı askerî gücünü ve 

silahlı kuvvetlerini azami düzeyde kullanarak örgütü yok olma 

noktasına getirmiştir.  

İkinci olarak, askerî güç kullanımı ile ilişkili olarak sınır ötesi ha-

rekâtlar da klasik stratejideki önemli yöntemlerden bir tanesidir. Bu 

yöntem daha çok sınırdaş olan ülkeler arasında, bir terör örgütünün 

diğer bir ülkenin sınırları içerisinde konuşlanması durumunda baş-

vurulan bir yöntem olarak kendisini göstermektedir. Bu bağlamda 

bu yöntem, terör örgütünün, topraklarında konuşlanmış olduğu 

ülkenin mücadelede yetersizlik veya isteksizlik göstermesi duru-

munda meşru bir biçimde uygulanabilmektedir. Bu yöntemin en 

önemli örnekleri ABD’nin 2001 yılından itibaren Afganistan’da Ta-

liban’a karşı sürdürdüğü, 2014 yılından itibaren ise Irak ve Suri-

ye’de DEAŞ’a karşı sürdürdüğü harekâtlardır.  
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Üçüncü olarak, terörizmle mücadele stratejileri içinde temel yön-

temler arasında yer alan dekapitasyon da sıkça başvurulan yöntem-

ler arasında kendisini göstermektedir. Dekapitasyon etimolojik dü-

zeyde ele alındığında anatomik bir kökene sahiptir. Dekapitasyon 

(decapitation), anatomik veya tıbbî bir terim olarak, insan vücudunda 

baş bölümünün boyundan ve gövdeden ayrılmasını ifade etmekte-

dir. Bu kavramın terörizmle mücadele terminolojisine dâhil edilme-

si ise analojik bir yöntemle gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, terör 

örgütleri bir organizma olarak imgelenmekte ve terör örgütlerinin 

liderleri ise bu organizmanın yaşamsallığını temsil eden aktörler 

olarak kodlanmaktadır. Organizmaların baş bölümlerinin sahip 

olduğu görme, işitme, çevreyi algılama ve bu algılamalar doğrultu-

sunda rasyonel kararlar üretme işlevleri ile terör örgütlerinin lider-

lerinin sahip oldukları işlevler bu anlamda özdeşleştirilmektedir. 

Organizmanın baş bölümünü kaybetmesinin yarattığı sonuçlar; 

organizmanın yaşamsallığını, hareket ve algılama kabiliyetlerini 

yitirmesi ile terör örgütü liderlerinin yakalanması veya etkisiz hâle 

getirilmeleri sonucunda yaşadıkları süreçler ile benzeştirilmektedir. 

Bu bağlamda, terörizmle mücadelede bir yöntem olarak dekapitas-

yonun, terör örgütü liderlerini işlevsiz hâle getirerek ilgili terör ör-

gütünün hareket kabiliyetini ve varlığını sonlandırma hedefini esas 

alan bir temele sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu yönte-

min en önemli örnekleri Peru, ABD ve İran’ın farklı örgütlere karşı 

gerçekleştirdikleri operasyonlarda kendisini göstermiştir. Peru’da, 

1992 yılında Aydınlık Yol örgütü liderinin yakalanarak cezaevine 

gönderilmesi, ABD’nin 2011 yılında El Kaide lideri Usame Bin La-

din’e ve 2019 yılında DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi’ye yönelik 

olarak gerçekleştirdiği operasyonlar ve İran’ın terör örgütü olarak 

sınıflandırdığı İKDP’nin lideri Abdurrahman Kasımlo’ya yönelik 

1989 yılındaki suikastı dekapitasyon yönteminin en fazla öne çıkan 

örnekleri arasındadır. 

Dördüncü olarak terörizmle mücadelede en tartışmalı yöntemler-

den bir tanesi olan paramiliter yapılarla işbirliği yöntemine yer ver-
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mek gerekmektedir. Bu yöntem, devlet yapıları ile resmî bir bağa 

sahip olmayan, kendilerine terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine 

karşı yerel halkı koruma misyonu atfetmiş olan silahlı gruplar ile 

devletler arasında kurulan örtülü ilişkiye dayanmaktadır. Devletler, 

“yerel aktör” olarak gördükleri paramiliter gruplar gruplarla, istihba-

rat faaliyetlerini yürütmekle görevli olan kurumlar aracılığıyla ilişki-

ye geçebilmekte ve bu yapılara finansal, askerî ve istihbarî destek 

sunabilmektedir. Bu yöntem yakın dönemde İngiltere ve Kolombi-

ya’da, son dönemde ise Irak’ta kendisini göstermiştir. İngiltere’de 

1970’li yıllardan 1990’lı yılların ortalarına kadar, IRA ile mücadele 

sürecinde, istihbarat servisleri ile Protestan halkın koruyuculuğu 

iddiasına sahip olan UVF (Ulster Volunteer Force) ve UDR (Ulster 

Defence Regiment) gibi paramiliter yapılar arasında temas ve destek 

ilişkisi kurulmuştur. Diğer yandan, benzer bir durum Kolombiya’da 

FARC örgütüne karşı mücadelede Kolombiya devleti ile işbirliği ya-

pan Autodefansas grupları örneğinde gözlemlenmektedir. Son ola-

rak, Irak’ta DEAŞ tehdidine karşı koymak adına İran’ın yoğun deste-

ğiyle oluşturulan milis gruplar da terörizmle mücadelede paramiliter 

yapılarla işbirliği yönteminin en güncel örneği konumundadır. 

Tablo 3: Farklı Ülkelerce Uygulanan Klâsik Strateji Yöntemleri ve Örnekleri 

Ülke Örgüt Yöntem 

ABD El Kaide, DEAŞ 
Sınır Ötesi Harekât,  
Dekapitasyon 

İngiltere IRA Paramiliter Yapılarla İşbirliği 

Sri Lanka Tamil Kaplanları Askerî Güç 

Rusya DEAŞ Sınır Ötesi Harekât 

Kolombiya FARC Paramiliter Yapılarla İşbirliği 

Peru Aydınlık Yol Dekapitasyon 

İran DEAŞ, İKDP 
Paramiliter Yapılarla İşbirliği, 
Dekapitasyon 

Klasik yaklaşımın en önemli ve ayırt edici özelliklerinden bir 

tanesi bu yaklaşımın baskın bir biçimde uygulandığı ülkelerde 

mücadele edilen terör örgütlerinin büyük bir bölümünün kır geril-
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lası stratejisini benimseyen örgütler olmasıdır. Kır gerillası strateji-

sini benimseyen terör örgütleri yapılanma, eğitim, lojistik ve daha 

da önemlisi eylem alanı olarak kırsal alanı belirleyerek bu çerçe-

vede faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda söz konusu stratejiyi 

benimseyen terör örgütlerine karşı mücadelede de bu duruma 

uygun bir konseptin benimsenmesi gerekliliği kendisini göster-

mektedir. Bu durum klasik stratejinin bir diğer ayırt edici özelliği 

olan askerî yapıların merkezî konumu ve rolü konusuna işaret 

etmektedir. Kır gerillası stratejisine karşılık olarak kırsal alanda 

terörizmle mücadele faaliyetleri yürüten ülkelerde, daha önce be-

lirtildiği gibi askerî operasyonlar, sınır ötesi harekâtlar ve ayak-

lanmaya karşı koyma tedbirleri sıkça kendisini göstermektedir. Bu 

çerçevede söz konusu yöntemlerin her birinde silahlı kuvvetlerin 

ve askerî birimlerin ön plana çıktığı ve hatta öncü ve merkezî bir 

konum üstlendiği kolaylıkla görülebilmektedir. Bu noktada polis 

ve jandarma güçlerinin ise daha çok tali ve tamamlayıcı bir rol ve 

işlev üstlendiklerini söylemek de mümkündür. 

1.2. Kriminolojik Strateji  

Terörizmle mücadele paradigması ve yaklaşımları özelinde örnekle-

rine sıkça rastlanan ikinci strateji kriminolojik stratejidir. Bu strateji-

nin söz konusu isimle anılması, terörizm ve terörizmle mücadeleye 

ilişkin tanımsal ve algısal zeminin daha çok suç eksenli bir perspek-

tife sahip olmasına dayanmaktadır (LaFee ve Freilich, 2017). Bu stra-

teji, klasik stratejiden temel biçimde farklılaşarak terörizmi, devlete 

ve siyasal otoriteye yönelik sembolik ve fiziki meydan okuma boyu-

tu yerine özel bir suç tipi olarak algılamakta ve tanımlamaktadır 

(Silke, 2019). Bu durum, bu stratejinin terörizmle mücadelenin do-

ğasına yönelik algılamalarını da bu eksende kabul etmesini berabe-

rinde getirmektedir (LaFee ve Freilich, 2017). Bu bağlamda krimino-

lojik stratejide, suçla mücadele yaklaşım ve yöntemlerinden büyük 

ölçüde yararlanılmaktadır. 

Kriminolojik stratejide önleme/ön-alma anlayışı temel bir özellik 

olarak öne çıkmaktadır. Savunma-caydırma dengesi açısından de-
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ğerlendirildiğinde ise terör eylemlerinin engellenmesi, terör örgü-

tüne katılımların önlenmesi ve terör örgütlerinin finansmanlarının 

engellenmesi konuları bu stratejide karşılık bulmaktadır (Spalek, 

2012). Bununla birlikte kriminolojik strateji, büyük ölçüde teröriz-

min sebeplerine ve köklerine odaklanmaktadır. Bu stratejide, polis 

ve jandarma güçleri merkezî bir rol üstlenmekte; istihbarat, özellikle 

polis ve jandarma birimlerinin istihbarat faaliyetleri son derece 

önemli bir yer tutmaktadır (Coyne ve Bell 2015).  Bununla birlikte 

kriminolojik strateji, ayırt edici bir nitelik olarak, özellikle şehir ge-

rillası stratejisini benimseyen terör örgütlerine yönelik olarak uygu-

lanan ana strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede, kri-

minolojik stratejinin hedef ve öncelikleri şu şekilde kendisini gös-

termektedir: 

 Terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve eylemlerinin önlenme-

si: Terör örgütlerinin propagandalarının, legal alan faaliyetle-

rinin ve terör eylemlerinin önlenmesini kapsar. 

 Terör örgütlerine katılımların önlenmesi: Terör örgütlerinin 

bireyler açısından bir “çekim merkezi” hâline gelmesinin ve 

bireylerin terör örgütlerine katılım motivasyonlarının ve katı-

lımın fiziki koşullarının tespiti ile bu süreçlerin önlenmesini 

kapsar. 

 Terör örgütlerinin finansman kaynaklarına, silah ve diğer 

lojistik kaynaklara erişiminin önlenmesi 

 Terör örgütü liderleri ve yöneticilerinin yakalanması 

Kriminolojik strateji çerçevesinde, bu hedef ve öncelikler doğrul-

tusunda ana yöntemler kümesi öngörülmektedir. Bu bağlamda ey-

lem önleme, profilleme ve risk yönetimi, istihbarat odaklılık ve katı-

lım önleme yöntemleri en fazla ön plana çıkan yöntemler olarak 

kendilerini göstermektedir (Turvey, 2012). Bu yöntemlerden her 

biri, kriminolojik stratejinin hedef ve önceliklerine ulaşılması adına 

farklı boyut ve biçimlerde işlevler ve roller üstlenmektedirler. 
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Terörizmle mücadelede kriminolojik stratejinin en temel yöntem-

lerinden olan eylem ve faaliyet önleme yöntemi, terör örgütlerinin 

gerçekleştirmeyi planladıkları eylemlerin öncesinde müdahalelerde 

bulunarak söz konusu girişimleri başarısız kılmayı ve terör örgütle-

rinin toplumsal alanda etkinlik kazanmalarını engellemeyi esas al-

maktadır. Bu noktada, terör örgütlerinin potansiyel eylem hedefle-

rinin öngörülmesi ve potansiyel eylem tiplerinin (intihar eylemi, 

silahlı saldırı, sabotaj vb.) tespit edilebilmesi bu yöntemin en önemli 

unsurlarını oluşturmaktadır. Diğer yandan, terör örgütlerinin pro-

paganda faaliyetlerinin ve legal alan çalışmalarının tespiti ve ön-

lenmesi de bu yöntemin bir diğer boyutunu teşkil etmektedir.  

Bu yöntemle ilişkili olarak, söz konusu önleme hedeflerini so-

mutlaştırmak adına uygulanan yöntem ise “risk yönetimi” yönte-

mi olarak tanımlanmaktadır. Risk yönetimi, suçla mücadele yön-

temlerinden referans alınarak terör örgütlerinin ilk olarak eylemsel 

düzeyde hangi alanları, toplumsal kesimleri ve grupları, hangi 

zaman dilimlerinde ve ne şekilde hedef alabileceğinin öngörüsel 

biçimde belirlenmesini; benzer biçimde, terör örgütlerinin propa-

ganda ve legal alan faaliyetlerinin hedefini oluşturabilecek olan 

kesim ve grupların tespitinin yapılabilmesini ifade etmektedir. Söz 

konusu tespit ve belirlemelerin net biçimde ve sınıflandırma yo-

luyla ortaya konması, terör örgütlerinin eylemlerinin veya diğer 

faaliyetlerinin yaratabileceği etki ve sonuçların önceden anlaşılma-

sı ve gerekli tedbirlerin alınabilmesini sağlamaktadır. Yine bu yön-

temle bağlantılı olarak, suçla mücadele alanında sıklıkla başvuru-

lan profilleme yöntemi de öngörü açısından elverişli bir çerçeve 

sunmaktadır. Bu yöntem ile terörizme elverişli koşullar ve alanla-

rın tespiti ile bireylerin terörizme yönelim eğilimlerine ilişkin ana-

liz ve öngörüler ortaya konmaktadır. 

Kriminolojik stratejinin yöntemsel çerçevede referans aldığı en 

önemli unsurların başında istihbarat odaklılık gelmektedir. İstihbarat 

odaklılık, terörizmle mücadelede uygulanan tüm yöntemlerin önleyi-

cilik bağlamında önceden elde edilen istihbarî bilgilere ve analizlere 
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dayanmasını ifade etmektedir. Bu unsur, eylem önlemeden, risk yö-

netimi ve profillemeye kadar geniş bir yöntem çerçevesinin arka pla-

nında kendisini göstermektedir. Kriminolojik yaklaşımın en temel 

yöntemlerinden bir diğeri olan katılım önleme, istihbarat odaklılığın 

en önemli yansımalarının ortaya çıktığı yöntemdir. Bireylerin terör 

örgütlerine katılımlarının engellenmesi amacı ile bireyleri terör örgüt-

lerine katılıma sevk eden motivasyonların anlaşılması ve analiz edil-

mesi süreçleri bu yöntemin özünü oluşturmaktadır. Bu durum aynı 

zamanda kriminolojik stratejinin yine suçla mücadele alanından etki-

lenerek, terörizmi, sosyal düzeyde belirli neden-sonuç koşulları çer-

çevesinde ele aldığını da ortaya koymaktadır. 

Tablo 5: Farklı Ülkelerce Uygulanan Klâsik Strateji Yöntemleri ve Örnekleri 

  

1.3. Radikalleşmeyle Mücadele Stratejisi 

Terörizmle mücadele stratejileri arasında en güncel ve en ciddi fark-

lılık arz eden strateji biçimi radikalleşmeyle mücadele yaklaşımıdır. 

Radikalleşmeyle mücadele stratejisi klasik ve kriminolojik yakla-

şımdan ciddi biçimde ayrışarak, terörizmle mücadeleyi örgütsel 

mücadele sürecinin ötesinde bireysel bir süreç olarak ele almakta-

dır. Bu bağlamda, farklı bir anlayışın ürünü olan radikalleşmeyle 

mücadele stratejisinin, terörizmle mücadele stratejileri arasında ön 

plana çıkacağını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Ülke Örgüt Yöntem 

Almanya 
RAF (Kızıl Ordu 
Fraksiyonu) 

Eylem ve Faaliyet Önleme 

ABD 
El Kaide, IŞİD, Aşırı 
Sağ (Ku Klux Klan) 

Risk Yönetimi, Profilleme,  
Eylem Önleme 

Danimarka IŞİD İstihbarat Odaklılık 

Kanada 
FLQ (Quebec Özgür-
lük Cephesi) 

İstihbarat Odaklılık,  
Katılım Önleme 

İngiltere IRA, El Kaide Risk Yönetimi ve Profilleme 
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1.3.1. Radikalleşme 

Radikalleşme kavramı Avrupa Komisyonu tarafından, “Bireyin 

görüşlerinin ana akım olmaktan çıkıp, toplumda önemli bir değişim 

yaratmayı amaçlayan bir hâle evrilmesi süreci” olarak tanımlan-

maktadır (European Commission, 2017). Bu tanım kapsamında ra-

dikalleşmenin bireysel ve düşünsel bir süreç olması yönü öne çık-

maktadır. “Ana akım” olarak nitelendirilen bu değerlere muhalif bir 

anlayışın ve bu doğrultuda tutumların benimsenmesi ile kendisini 

gösteren radikalleşme, çeşitli etnik, dinî ve siyasî gruplar bünyesin-

de yer alan az sayıda bireyin düşünce ve davranışlarının toplumun 

geri kalanından önemli ölçüde farklılaşması ile gerçekleşen bir sü-

reçtir. Radikalleşme ile meydana gelen bu değişim süreci bireyi 

doğrudan şiddet içeren ya da tehlike arz eden birtakım davranışlara 

sevk etmemektedir. Bu siyasal ya da sosyal değişimi gerçekleştir-

mek maksadıyla şiddeti ya da terörü meşru bir araç olarak gören, 

bu doğrultuda şiddeti kullanan ya da destekleyen bireyler ise “şid-

dete varan aşırıcı” bireyler hâline gelmektedir (European Commis-

sion, 2017). Bu durum radikal bireylerin başka insanlar tarafından 

saldırgan ya da rahatsız edici olarak nitelendirilebilecek nefret dolu 

ya da toplum karşıtı fikirlere sahip olabilmelerine rağmen; şiddet 

içeren davranışlarda bulunmamaları ya da şiddete başvurmayı 

meşru görmemeleri durumunda “şiddete varan aşırıcı” bireyler 

olarak tanımlanamamalarını beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla 

şiddete varan aşırıcılık, radikalleşmenin belirli amaçlara ulaşmak 

maksadıyla şiddet kullanımını meşru kabul eden, genişletilmiş bir 

hâli olup radikalleşmeden ayrışmaktadır (Angus, 2016). Schmid bu 

kavramların tanımlanmasında bir muğlaklık bulunduğunu ve radi-

kalleşme ile şiddete varan aşırıcılık olguları arasında geçişkenlik 

durumunun söz konusu olabileceğini savunarak “henüz şiddet dı-

şı” (not (yet) violent) kavramını önermektedir. Bu yolla Schmid şid-

deti ilkesel olarak reddeden yaklaşımları ve şiddete konjonktürel 

olarak başvurmayan yönelimleri birbirinden ayırmaktadır (Schmid, 

2014). Radikalleşme ve aşırıcılığın şiddet içeren ve içermeyen boyut-
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larına ilişkin bir perspektif de Neumann tarafından ortaya konul-

muştur. Bu tasnif bağlamında Neumann, bireyin radikal bir zihinsel 

formasyona adapte olup bunu içselleştirmesini bilişsel (cognitive); 

bu zihinsel formasyonun şiddet içeren bir davranışa kaynaklık ettiği 

durumları ise davranışsal (behavioral) radikalleşme çerçevesinde ele 

almaktadır (Neumann, 2008). Neumann ve Schmid’in ortaya koy-

muş olduğu bu perspektif, radikalleşme ve şiddete varan aşırıcılık 

kavramları arasındaki muğlaklığın giderilmesi bakımından önem 

taşımaktadır. 

1.3.2. Radikalleşme Süreci 

Bireysel bir süreç olan radikalleşmenin nasıl gerçekleştiğine iliş-

kin literatür, büyük oranda psikoloji disiplininden beslenmektedir. 

Terör eylemlerine yol açan sosyal ve psikolojik süreçlerin anlaşılma-

sı, etkili mücadele politikaları geliştirilmesi bakımından önem taşı-

maktadır. Moghaddam psikologların terörizmle mücadeledeki kri-

tik rollerini açıklarken; terör eylemlerinin temelinde yatan, öznel 

olarak yorumlanan değer ve inançlara, terör eylemlerinin korku ve 

savunmasızlık gibi belirli psikolojik deneyimler yaşatma amacına ve 

terörizmin yarattığı psikolojik hasara vurgu yapmaktadır (Mog-

haddam, 2005). 

Moghaddam terör eylemine giden süreci bir binanın tepesinde 

terör eylemi ile sonuçlanan, her basamağı belirli psikolojik süreçler-

le karakterize olan, daralan bir merdiven olarak tasvir etmekte; 

merdivenin daralması bireylerin basamakları tırmandıkça kendisini, 

başkalarını ya da her ikisini de yok etmesine varan daha az seçene-

ğe sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu basamakları tırmanan 

bir bireyin belirli bir katta kalıp kalmayacağı, kendisine açık oldu-

ğunu tasavvur ettiği kapılara ya da mekânlara ve binayı nasıl algı-

ladıklarına bağlıdır. Bu modelleme çerçevesinde Moghaddam birey-

lerin büyük kısmını, adalet ve adil muamele algılamalarının, görece-

li yoksunluk duygularının hâkim ve belirleyici olduğu zemin kata 

konumlandırmakta, bu kat bireylerin maddî koşullara ilişkin psiko-
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lojik yorumlamaları çerçevesinde şekillenmektedir (Moghaddam, 

2005). Yürütülen psikolojik araştırmalar, somut koşullardan ziyade, 

öznel algılamaların yoksunluk duyguları üzerinde belirleyici oldu-

ğuna işaret etmektedir (Collins, 1996). Yine Crenshaw da bireylerin 

yoksunluk algılamalarının önemli bir şiddete yönelim motivasyonu 

hâline gelebildiğini, algılanan yoksunlukların bireyi şiddeti meşru 

bir araç olarak görmeye sevk edebildiğini ifade etmektedir (Crens-

haw, 1981). Öznel algılamaların önemine ilişkin yapılan bu vurgu-

lar, bilişsel dönüşümlerle kendisini gösteren bireysel bir süreç olan 

radikalleşmenin ele alınmasında mutlak koşullardan ziyade bireyle-

rin algılamalarının kritik önemine işaret etmekte ve radikalleşme 

sürecini tamamen öznel bir niteliğe büründürmektedir. 

Moghaddam’ın merdiven modellemesinde bireyler bu öznel al-

gılamalarının neticesinde ortaya çıkan adalet arayışları çerçevesinde 

mağduriyetlerini gidermek maksadıyla alternatif yollar arayarak üst 

katlara çıkma motivasyonuna sahip olmaktadır. Buna göre her ba-

samakta bireyler hissettikleri mağduriyeti gidermek için çözüm 

yolları aramakta ve bu doğrultuda giderek daha az seçeneğe sahip 

olmaktadır. Merdivenin birinci basamağında bireyler, adaletsiz ol-

duğunu düşündükleri tavırla mücadele yolları aramakta; algıladık-

ları bu sorunlar hususunda “başkalarını” suçlayan bireyler ise ikinci 

basamağa çıkmaktadır. Hedef/yer değiştirmiş saldırganlık ile ka-

rakterize olan ikinci basamaktan sonra, algılanan düşmanlara karşı 

harekete geçmek isteyen bireyler üçüncü basamağa yönelmektedir. 

Üçüncü basamağa ulaşmış olan bireylerin yaşadığı en önemli dönü-

şüm, terör örgütlerinin maneviyatını aşamalı olarak benimsemeleri 

ve terörizmi artık meşru bir strateji olarak görmeleridir. Bu basamak 

radikalleşme için kritik öneme sahip olan düşünsel formasyonda 

meydana gelen dönüşümün en belirgin yansımasını teşkil etmekte-

dir. Şiddet kullanımını artık meşru olarak gören bireyler, terör ör-

gütlerinin düşünsel yapısını ve şiddet kullanımını artık zihinlerinde 

meşrulaştırmaktadır. Dördüncü basamağa çıkmış olan bireyler artık 

terör örgütünün görüş ve ilkelerini tamamen benimsemiş olup; 
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dünyayı meşru gördükleri terör örgütünün çerçevesinden yorum-

layarak “bizler” ve “onlar” şeklinde tasavvur etmektedir. Bu dü-

şünce yapısının meşruiyet kazanması sonucunda bireyler “onlar” 

olarak tanımladıkları dış grup mensuplarına yönelik şiddet kulla-

nımını meşru ve hatta bir görev olarak görmektedir. Bu basamağa 

kadar gelmiş olan bireylerin artık sağ kalma olasılıkları ise neredey-

se yoktur. Beşinci ve son basamakta ise bireyler, düşman olarak 

tanımladıkları bireylere veya gruplara yönelik şiddet eylemlerinde 

bulunmaya başlamakta; terör eylemlerinin gerçekleştiği bu basa-

makta bireyler engelleyici mekanizmalardan kaçmaktadır (Mog-

haddam, 2005). Moghaddam’ın bu modellemesi bireylerin öznel 

mağduriyet algılamaları neticesinde nasıl çözüm yolları arayabil-

diklerinin ve şiddet içeren yollara hangi dönüşümler neticesinde 

yönelebildiklerinin anlaşılması bakımından önem taşımaktadır. 

Radikalleşme sürecinin nasıl gerçekleştiğini açıklamaya yönelik 

bir modelleme de McCauley ve Moskalenko tarafından ortaya ko-

nulan zihinsel ve davranışsal piramitlerdir. McCauley ve Moska-

lenko bu ikili tasnif bağlamında bireylerin psikolojik ve somut dö-

nüşümler neticesinde şiddeti meşru gören bir hâle evrilmelerini 

açıklamaya çalışmıştır. Zihinsel piramitte tabandan tepeye doğru 

sırasıyla nötr bireyler, davaya inanmış ancak şiddeti meşru bir araç 

olarak görmeyen sempatizanlar ve inandıkları dava uğruna şiddete 

başvurmayı meşru gören bireyler yer almaktadır. Bu piramidin te-

pesi, şiddete başvurmayı artık kişisel bir görev olarak algılayan bi-

reylerden meydana gelmektedir. Davranışsal piramidin tabanını ise 

siyasî bir grup ya da amaç için herhangi bir şey yapmayan bireyler 

oluşturmakta, piramidin daha yukarısında siyasî amaçları doğrul-

tusunda yasal eylemlere başvuran aktivistler yer almakta, bir üst 

seviyede ise bu amaca yönelik yasadışı eylemlerde bulunan radikal-

ler yer bulunmaktadır. Bu piramidin tepe noktasını ise sivilleri he-

def alan yasadışı eylemleri gerçekleştiren teröristler oluşturmakta-

dır. Piramitler bu şekilde ortaya konulmuş olsa da McCauley ve 

Moskalenko bu modellemelerin bir merdiven gibi olmadığını; dola-
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yısıyla bireylerin aşağıya ya da yukarıya sırayla çıkmalarının söz 

konusu olmayacağını, bireylerin piramidin seviyelerini atlayabile-

ceğini belirtmektedir (McCauley ve Moskalenko, 2017). Tıpkı Mog-

haddam’ın merdiven modellemesinde her basamakta bireylerin 

giderek az seçeneğe sahip olmaları gibi; her iki piramidin de taba-

nından uç noktasına kadar bireylerin hem seçenekleri hem de sayısı 

azalmakta ve bu modelleme bağlamında radikalleşme, şiddete va-

ran aşırıcılığa evrilmektedir. 

Kruglanski ve Webber tarafından geliştirilmiş olan 3N yaklaşı-

mı ise bireylerin radikalleşme süreçlerini bir zincir düzleminde 

tasavvur etmektedir. Bu yaklaşıma göre bireyler çeşitli psikolojik 

ihtiyaçları (needs) ya da yaşadıkları travmalar neticesinde bir an-

lam arayışına yönelmekte (quest for significance), bu anlam arayışı 

radikal anlatılar tarafından sunulan tasavvurlar ile karşılanabil-

mekte (narratives) ve son aşamada bireyler, kendileri ile aynı radi-

kal anlatıları benimseyen bireylerden oluşan ağlar (networks) içe-

risine girerek radikalleşme süreçlerini tamamlamaktadır (Webber 

ve Kruglanski, 2017). Kruglanski ve Webber’in ortaya koymuş 

olduğu bu yaklaşım da, önceki modellemeler gibi öznel algılama-

lar ve bireysel ihtiyaçlar neticesinde şekillenmekte; bireyler bu 

ihtiyaç ve anlam arayışı bağlamında çözüm yolları ararken karşı-

laştıkları radikal anlatılar ile bu yoksunluk ve mağduriyet duygu-

larını gidermeye çalışmakta ve bireylerin bu arayışları bir nevi 

kendilerine yeni bir kimlik ve yeni bir anlam yaratmalarını berabe-

rinde getirmektedir. 

Silber ve Bhatt da 2007 yılında ortaya koydukları modelleme çer-

çevesinde bireylerin radikalleşme süreçlerini, dinî referanslı radikal-

leşme özelinde ele almışlardır. Bu modellemeye göre radikalleşme 

sürecinin ilk aşaması, bireyin radikalleşmeden önceki aile geçmişini, 

yaşam tarzını, dinî inançlarını, sosyal statüsünü, çevresini, eğitim 

durumunu, kısacası radikalleşmeye başlamadan önceki hayatını 

kapsayan “Radikalleşme Öncesi” evredir. Sürecin ikinci aşaması ise 

bireyin ekonomik, sosyal, politik, kişisel bir kriz neticesinde yeni bir 
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kimlik kazanması ile şekillenmektedir. “Kendini Kimliklendirme” 

olarak adlandırılan bu evrede birey yeni bir zihinsel yapıya sahip 

olmakta; bu yeni bilişsel yapı bireyin yeni bir felsefi görüşü, ideolo-

jiyi benimsemesiyle kazanılmaktadır. Birey nihaî olarak yeni bir 

hayat görüşüne sahip olup yeni değerleri benimsediği bu aşamada 

diğer bireylerden, gruplardan ya da güvenebileceği kaynaklardan 

faydalanabilmektedir. Bu zihinsel dönüşüm ve neticesinde bireyin 

kazandığı yeni kimlik, radikalleşmenin temelini oluşturmaktadır. 

“Endoktrinasyon” olarak adlandırılan üçüncü aşamaya gelindiğin-

de birey, bu yeni radikal ideolojisini içselleştirmiş ve bu bağlamda 

harekete geçmeye hazır hâle gelmiş görünmektedir. Bir sonraki 

aşama bireyin şiddet içeren eylemlere yönelerek kendisini yeniden 

tanımladığı ve bu yeni kimliğinin yükümlülüklerini yerine getirme 

görevi doğrultusunda tek başına veya bir grup bünyesinde eyleme 

geçtiği dördüncü ve son aşama olup; modelleme “Saldırı” ile son-

lanmaktadır (Silber ve Bhatt, 2007). Silber ve Bhatt’ın ortaya koymuş 

olduğu bu modelleme; bireyin kendisine yarattığı ve şiddeti meşru 

gören nihaî kimliğinin hangi aşamalarla şekillendiğini ifade etmek-

te; modellemenin saldırı evresinde birey artık şiddete varan aşırıcı 

bir birey hâline gelmiş olmaktadır. 

Dinî referanslı radikalleşme özelinde ortaya konulan modelle-

melerden bir tanesi de Marc Sageman’a aittir. Sageman’ın model-

lemesi bireylerin algıladıkları adaletsizliklere duyduğu öfke duy-

gusu ile başlamakta, bu psikolojik süreç neticesinde bireyler dün-

yaya yönelik yeni bir yorum ve anlayış geliştirmekte, bu yorum-

lamayı günlük yaşamında karşılaştığı çeşitli olaylarla bağdaştıran 

bireyler son aşamada çeşitli ağlar vesilesiyle harekete geçmektedir 

(Sageman, 2008). Bu modelleme de radikalleşme süreçlerinin anla-

şılması adına ortaya konulmuş olan diğer modellemeler gibi birey-

lerin algıları doğrultusunda şekillenmekte; bireyin zihinsel dönü-

şümü neticesinde sahip olduğu yeni anlayış onu eyleme sevk et-

mektedir. 
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1.3.3. Radikalleşmenin Nedenleri ve Radikalleşme Tipolojileri 

Bireysel bir süreç olarak karakterize edilen radikalleşmenin ne-

denlerine ilişkin pek çok çalışma ortaya konulmuştur. Genel bir 

çerçeveden bakıldığında radikalleşmeyi kolaylaştıran faktörler 

olabileceği gibi; farklı radikalleşme tipolojilerinin de farklı neden-

ler neticesinde gelişebileceğini söylemek mümkündür. Bu bağ-

lamda Khalil ve Zeuthen 2016 yılında yayınladıkları çalışmaların-

da, radikalleşmeye imkân veren unsurları üçlü bir tasnif çerçeve-

sinde inceleyerek bütünsel bir çerçeve ortaya koymaya çalışmıştır. 

Khalil ve Zeuthen’in bu tasnifi bağlamında yapısal (itici) etkenler; 

baskı, yolsuzluk, işsizlik, eşitsizlik, ayrımcılık, kimlik grupları ara-

sında tarihsel düşmanlık ve diğer devletlere yapılan dış müdahale-

leri kapsamaktadır. Bireysel (çekici) etkenler ise ideolojik ilkeler 

tarafından şekillendirilmiş bir amaç arayışı, macera, aidiyet, kabul 

arayışı, statü, maddî çekicilik, silahlı grupların yaptırımlarından 

korkma, ölümden sonra elde edilmesi beklenen mükâfatlar olarak 

sıralanmaktadır. Son olarak radikalleşmeye fırsat veren kolaylaştı-

rıcı etkenler ise; aşırıcı akıl hocalarının varlığı, aşırıcı online toplu-

luklara erişim, şiddete varan aşırılıkçı yapılarla kurulan sosyal 

bağlar, silah ya da aynı amaç doğrultusunda kullanılmaya uygun 

gereçlere erişim imkânları, devlet etkisinin noksanlığı, aile deste-

ğinin eksikliği olarak sıralanmaktadır (Khalil ve Zeuthen, 2016). 

Bu tasnif bağlamında Khalil ve Zeuthen radikalleşmeyi bir bütün 

olarak ele alarak, çeşitli yapısal ve bireysel faktörlerin radikalleş-

meye neden olabileceğini ve radikalleşmeyi kolaylaştırabileceğini 

öne sürmüşlerdir. 

Radikalleşme süreçleri farklı inançlar, değer yargıları, anlayış-

lar, ideolojiler veya felsefeler çerçevesinde şekillenebilmektedir. 

Literatürde radikalleşme tipolojileri etnik radikalleşme, dinî refe-

ranslı radikalleşme, sağ ve sol ideolojik radikalleşme ve spesifik 

konu motivasyonlarına dayanan radikalleşme biçiminde tasnif 

edilmektedir. 
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Etnik radikalleşme bireyin ait olduğu etnik kimlik bağlamında 

algıladığı hoşnutsuzlukların şiddete yönelim motivasyonu hâline 

dönüştüğü bir süreci ifade etmektedir. Anthony Smith etnik grup 

kavramını “Soya ait mitlerin rolünü ve tarihî anıları vurgulayan; 

din, gelenek, dil ya da kurumlar gibi bir ya da birden fazla kültü-

rel farklılığa göre tanınıp ayırt edilen bir kültürel kolektif tip” ola-

rak tanımlamaktadır (Smith, 2014). Bu etnik grupların “Altın Çağ” 

ya da “Asr-ı Saadet” olarak nitelendirdikleri tarihsel döneme dö-

nüş arzuları ve o döneme has kabulleri yeniden hâkim kılabilecek-

leri bir düzen tesis etme istekleri etnik kimliğin bir radikalleşme 

motivasyonu hâline gelmesini mümkün kılmaktadır (Gregg, 2014). 

Etnik kimlikler belirli haklar ve talepler hususunda yaşanan ay-

rımcılık ya da yoksunluk duyguları neticesinde de bir radikalleş-

me motivasyonu hâline gelebilmektedir. Fox’a göre bu süreç birey-

lerin etnik kimlikleri bağlamında yaşadığı hoşnutsuzluk duygu-

sunun şiddet içermeyen ya da şiddeti bir araç olarak gören bir 

nitelik kazanmasıyla meydana gelmekte ve daha ziyade otokratik 

rejimler bünyesinde kendisini göstermektedir (Fox ve Sandler, 

2003). Bireyler etnik kimliklerine yönelik ayrımcılık ve yoksunluk 

algılamaları neticesinde meydana gelen hoşnutsuzluklarını gide-

rebilecek yollar ararken radikalleşme süreçleri içerisine girebil-

mektedir. Etnik kimlik bağlamında yaşanan hoşnutsuzlukların 

radikal yapılarca fark edilmesi ise bu mağduriyet duygusunu ör-

gütlü bir radikal yapı bünyesinde ifade edebilmeyi mümkün kıl-

maktadır. Bu perspektif, etnik ayrılıkçı terör örgütlerine yönelim 

motivasyonlarını da açıklamaya yardımcı görülmekte; yine bu 

radikalleşme tipolojisinde de etnik kimliklere yönelik mutlak ay-

rımcılık değil, bireylerin kimlikleri bağlamındaki yoksunluk ya da 

mağduriyet algılamaları ön plana çıkmaktadır. Algılamaların öz-

nelliğine yapılan bu vurgu, aynı etnik grup bünyesinde bulunan 

her bireyin neden radikalleşmediğini de açıklamaktadır. 

İkinci olarak dinî referanslı radikalleşme tipolojisi de kimliği ko-

rumaya yönelik benzer bir koruma refleksi ile kendisini göstermek-
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tedir. Bu radikalleşme tipolojisi şiddetin, politik sistemin dinî norm-

ların öngördüğü hâle dönüştürülmesine yönelik bir araç olarak kul-

lanılması düşüncesi ile karakterize olmaktadır (Arena ve Arrigo, 

2005). Sageman’a göre bu süreç algılanan adaletsizliklere yönelik 

öfke duygusu ve şehadet arzusu ile şekillenmektedir (Sageman, 

2008). Silber ve Bhatt’ın ortaya koymuş olduğu ve saldırı eylemi ile 

son bulan radikalleşme modellemesinde de görülebileceği gibi 

dinî kimlik, şiddet içeren eylemler ile neticelenebilecek bir radikal-

leşme sürecine kaynaklık edebilmektedir. Bu şiddet eylemi bireyin 

zihninde kemikleşen “biz” ve “öteki” algılamalarından; bireyin 

düşman olarak tasavvur ettiği “öteki”ye yönelik kutsal bir savaş 

yürütmek arzusundan ve mutlak gerçek olarak gördüğü dinî kural-

ların hayata geçirilebileceği bir dünya düzeni yaratmak isteğinden 

beslenmekte; bu idealleri doğrultusunda birey, şiddet kullanmayı 

meşru ve gerekli görmeye başlamaktadır (Webber ve Kruglanski, 

2017; Schmid, 2014). Tıpkı diğer radikalleşme tipolojilerinde olduğu 

gibi dinî referanslı radikalleşme de bireysel algılamalar neticesinde 

şekillenmekte; mutlak bir yoksunluk durumundan beslenmemek-

tedir. Bu bağlamda bireylerin dinî görüşlerini karşılayacak ideal bir 

dünya düzenini hayata geçirme çabası kutsal bir göreve dönüşmek-

te; düşman olarak nitelendirilen gruplara yönelik şiddet kullanımı 

da meşruiyetini de bu dinî kimlikten almaktadır. 

İdeolojik bağlamda ise sağ ve sol ideolojik radikalleşme tipoloji-

leri karşımıza çıkmaktadır. Spesifik bir gruba yönelik nefret duy-

gusu ile karakterize olan aşırı sağcı şiddet Yahudileri, Müslüman-

ları, göçmenleri, beyaz olmayan ırkları, LGBTİ bireyleri ve bu 

grupların sempatizanları ile bu grupları destekleyen aktivistleri 

kendisine hedef olarak görebilmektedir (Taylor, Currie ve Holb-

rook, 2013). Günümüzde sağ ideolojik radikalleşme daha ziyade 

göçmen karşıtlığı ve İslamofobi bağlamında kendisini göstermek-

tedir. Bu tipoloji bağlamında şiddet kullanımı meşruiyetini o spe-

sifik gruba duyulan korku, nefret ve öfke duygusundan almakta-

dır. Sol ideolojik radikalleşme ise yine algılanan “adaletsizlikler” 
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çerçevesinde şekillenmekte; bu bağlamda Sosyalist veya Marksist 

öğretiler doğrultusunda adalet ve eşitlik arayışları kendisini gös-

termektedir. Ted Gurr bu “göreceli yoksunluk” duygusunun bi-

reylerin yaşam koşulları ve beklentileri arasındaki uyumsuzluktan 

doğduğunu savunmaktadır (Gurr, 1970). Sol ideolojik radikalleş-

me de bu yoksunluk duygularını, adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri 

giderebilecek bir düzen kurabilme ideali ile karakterize olmakta-

dır. Bireylerin kendi ideolojilerini hayata geçirebilecekleri adil bir 

sistem tesis etme arayışı onların radikalleşme motivasyonu hâline 

gelebilmektedir. 

1.3.4. Radikalleşme ile Mücadele 

Kapsamlı ve etkin bir radikalleşme ile mücadele stratejisi ortaya 

koymak adına radikalleşmeye imkân veren yapısal, bireysel ve 

kolaylaştırıcı etkenlerin göz önünde bulundurulması gerekmekte-

dir. Bireysel bir süreç olarak çeşitli aşamalardan müteşekkil olan 

radikalleşme ile mücadele edilmesi de birkaç farklı safhadan 

oluşmaktadır. Bu safhalardan ilki olan radikalleşmenin önlenmesi, 

radikalleşme süreci başlamadan tedbirler alınmasını ve erken mü-

dahaleler gerçekleştirilmesini kapsayan, öncelikli ve temel bir 

aşamadır. Radikalleşmenin ilk sinyallerini yakalamayı ve radikal-

leşme riskini karşı-anlatılar, eğitim gibi araçlar ile azaltmayı hedef-

leyen önleme yaklaşımı; silahlar ile yenilemeyecek olan radikal 

ideolojiyi yumuşak girişimlerle bertaraf etmeyi hedefleyen yeni bir 

terörizmle mücadele stratejisi olarak görülmektedir (SwissPeace, 

2016). Bu yönleriyle önleme; diğer mücadele yaklaşımlarına naza-

ran daha az maliyete sahip, daha etkin ve daha kolay olup en çok 

odaklanılan mücadele yaklaşımlarının başında gelmektedir. 

Radikalleşme ve şiddete varan aşırıcılığın önlenmesi, radikalleş-

meye neden olan yapısal faktörlerin ele alınmasını ve radikalleşme 

potansiyeli olabilecek bireyleri ve grupları tespit etmeye yönelik 

tedbirleri içermektedir (SwissPeace, 2016). Bu bağlamda ortaya ko-

nulan tedbirler çoğunlukla belirli bir bireye değil, toplumun belirli 
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bir kesimine yönelik geliştirilmektedir (Vidino ve Brandon, 2012). 

Bu yolla radikalleşme potansiyeli olan gruplar önleme tedbirleri 

kapsamında ele alınmaktadır. Bu tedbirlerin ortaya konulmasında 

güvenlik, gençlik, eğitim, sağlık gibi alanlarda faaliyet gösteren ka-

mu kurumları ve sivil toplum örgütleri vasıtasıyla radikalleşme 

potansiyeli olabilecek bireylerin hayatına yönelik müdahale çalış-

malarını içeren “risk analizi” kavramı öne çıkmaktadır (Sarma, 

2017). Etkin risk analizi çalışmalarının, terörizmle mücadelede kul-

lanılacak kaynakları etkin bir biçimde kullanmayı sağlayarak terö-

rizmle mücadelede verimliliği artıracağı savunulmaktadır. Önleme, 

radikalleşme süreci henüz başlamadan alınan tedbirleri kapsadı-

ğından daha az maliyete sahip olup, radikalleşme sürecinin şiddete 

varan aşırıcılığa evrilmesi neticesinde ortaya çıkabilecek hasarların 

bertaraf edilmesini sağlamaktadır. Bu yönüyle etkin bir yaklaşım 

olan önleme, radikalleşme ile mücadele stratejileri arasında en çok 

yoğunlaşılan yaklaşım olagelmiştir. 

Şiddetten ayrılma ise, radikalleşme ile mücadele bağlamında 

bir önkoşul ve geçiş safhası olarak kendisini göstermektedir. En 

genel ifadesi ile şiddetten ayrılma bireyin terör grubundan ayrıl-

masını ya da şiddet içeren eylemleri artık bir araç olarak görme-

mesini kapsamaktadır. Bu bağlamda şiddetten ayrılma, bilişsel ve 

sosyal değişimleri içeren; psikolojik ve fizyolojik bileşenlerden 

müteşekkil bir süreçtir. Şiddetten ayrılmanın duygusal ve psikolo-

jik yönü öncelikle bireyin karşılaştığı baskılar, yaşadığı kaygılar ya 

da bireyin beklediğini bulamaması neticesinde gelişmiş olan 

olumsuz duygular tarafından şekillenmekte; bireyin sorgulamaları 

ve yaşadığı hayal kırıklığı, onun gerçeği görmeye başlamasını be-

raberinde getirmektedir. Bireyin güvenlik güçleri tarafından yaka-

lanması, mensubu olduğu terör grubunda emirlere itaatsizlik et-

meye başlaması ya da bu gruptan uzaklaştırılması, şiddet içeren 

faaliyetlerden ziyade siyasî faaliyetlere katılımının artması gibi 

durumlar ise şiddetten ayrılmanın fiziki boyutu çerçevesinde ya-
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şanan değişikliklerdir (Horgan, 2009). Horgan’ın öne sürdüğü fi-

ziki boyutu bakımından ele alındığında şiddetten ayrılma, ölçüm-

lenmesi nispeten kolay olan bir yaklaşım olarak kendisini göster-

mektedir. 

Bireyin radikal görüşlerinden arındırıldığı sosyal ve psikolojik 

bir süreç olarak ifade edilebilecek olan de-radikalizasyon, radikal-

leşme ile mücadele süreçlerinin üçüncü safhası olup, en zor ve en 

kritik aşamayı teşkil etmektedir. John Horgan’a göre bu süreç, 

bireyin radikal ideolojilere bağlılığının, artık şiddet içeren eylemle-

re dâhil olma riski olmayacak ölçüde azaltılması olarak tanımlan-

maktadır (Horgan ve Braddock, 2010). Şiddetten ayrılma safhasını 

takiben gerçekleşen de-radikalizasyon süreci ile birlikte bireyin 

inançları değişime uğramakta; bu zihinsel dönüşüm neticesinde 

birey artık radikal ideolojileri geçerli görmemektedir. De-

radikalizasyon bireyin zihinsel yapısında, algılarında ve tutumla-

rında değişimler meydana getirmeyi amaçlaması dolayısıyla daha 

uzun erimli; etkinliği ve verimliliği değerlendirilmesi diğer giri-

şimlere nazaran daha zor olan bir süreci ifade etmektedir. 

Tablo 6: Ülkelerin Radikalleşme Mücadele Stratejilerine Örnekler 

Ülke  Program İsmi Ana Yöntem(ler) 

İngiltere 
Prevent Strategy,  
Channel Programme 

Önleme 

Danimarka 
A Common and Safe  
Future 

Önleme, Deradikalizasyon,  
İstihbarat Odaklılık 

Almanya Exit Deradikalizasyon 

Avustralya Living Safe Together Önleme 

Terörizmle mücadelede hâkim olan söz konusu 3 farklı yaklaşım, 

bu yaklaşımların esas alındığı ülkelerde farklı sonuçlar üretmiştir. 

Bu noktada, söz konusu yaklaşımlardan herhangi biri, belirli bir 

ülkenin terörizmle mücadelesinde ana yaklaşım olurken diğer yak-

laşımların sunduğu perspektifler çoğu zaman göz ardı edilmiştir. 

Örneğin, klasik yaklaşımın hâkim yaklaşım biçimi olduğu ülkelerde 
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göreli yaklaşım ve radikalleşmeyle mücadele yaklaşımı büyük öl-

çüde göz ardı edilmiş; göreli yaklaşımın hâkim olduğu ülkelerde ise 

klasik yaklaşımın sunduğu standart ilkeler geri plana itilmiştir. Bazı 

durumlarda ise, belirli bir tarihsel süreçte terörizmle mücadelede 

esas alınan bir yaklaşım “yetersizlik ve işlevsizlik” dolayısıyla yerini 

diğer bir yaklaşıma bırakmıştır. Fakat bu durum olumlu sonuçlar 

üretmek yerine, alternatif olarak kabul edilen yaklaşımın da kendi 

yetersizliklerinin ve işlevsizliklerinin görüldüğü süreçleri ortaya 

çıkarmıştır. Bunun sonucunda, terörizmle mücadelede ortaya çık-

ması hedeflenen başarılı sonuçların, söz konusu yaklaşımların birbi-

rine alternatif veya birbirini reddeden bir formda algılanması yerine 

bu yaklaşımların bir sentez biçiminde değerlendirilmesiyle müm-

kün olduğu anlaşılmıştır (Crenshaw, 1991). 

Türkiye, söz konusu süreci, 40 yıllık terörizmle mücadele tecrü-

besinde, tüm safhaları ve boyutlarıyla yaşayan bir ülke olmuştur. 

Bu süreçte Türkiye’nin, klasik yaklaşım, göreli yaklaşım ve radikal-

leşme yaklaşımı arasında ihtilâflar ve farklı tercihler gösterdiği gö-

rülmüştür. Fakat, 2015 yılı itibariyle Türkiye’nin karşı karşıya kaldı-

ğı terörizm tehdidinin karakter ve boyut değiştirmesi özgün bir 

yaklaşım ihtiyacını doğurmuştur. Bu bağlamda, Türkiye, söz konu-

su dönemden itibaren tüm yaklaşımların özgün şartlar doğrultu-

sunda sentezlendiği bir terörizmle mücadele yaklaşımı inşa etmiştir. 

2. Türkiye’nin Terörizmle Mücadele Tecrübesi 

Türkiye, bulunduğu coğrafi konumda, terörizme maruziyeti ve 

bununla birlikte terörizmle mücadele tecrübesi bakımından en 

önemli ülke konumundadır. Özellikle, modern siyasal şiddet olay-

larını 1968-1969 hareketliliğinin yansıması olarak sol tandanslı terö-

rizm biçiminde 1970’li yılların başından itibaren deneyimleyen Tür-

kiye’nin bu alanda edindiği tecrübe 1980’li yıllardan itibaren derin-

leşmeye başlamıştır. Bu dönemde, başta etnik ayrılıkçı terörizm 

olmak üzere çok farklı motivasyonlara, yapılanma biçimlerine ve 

hedeflere sahip olan terör örgütlerinin etkinlik sağlama çabaları 
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Türkiye’yi terörizm sorunu ile geniş bir düzlemde karşı karşıya 

bırakmıştır. Bu durum Türkiye’nin, terörizmle mücadelede farklı ve 

sürekli biçimde dönüşen koşullara uyum sağlamasını gerektiren bir 

ülke olma zorunluluğunu da ortaya çıkarmıştır.  

Türkiye’nin terörizmle mücadele tecrübesi, terörizmle mücade-

leye yönelik ana yaklaşım ve stratejiler çerçevesinde değerlendiril-

diğinde, tarihsel süreç içerisinde farklı yönelimlerin kendisini gös-

terdiği saptanabilmektedir. Buna göre uzun yıllar boyunca, Türki-

ye’de, terörizmle mücadeleye yönelik olarak benimsenen “kurucu” 

veya “merkezî” yaklaşımın, evrenselci yaklaşım olduğu görülebil-

mektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin, özellikle 1980’li yılların başın-

dan itibaren terörizme ve terörizmle mücadeleye ilişkin olarak sa-

hip olduğu anlayış, “terörizmin her coğrafyada aynı nitelik ve bi-

çimde ortaya çıkan bir tehdit olduğu” ve “terörizmle mücadelede 

her ülke için geçerli olan standart ilke ve yöntemlerin bulunduğu” 

yönündeki algılara dayanmıştır. Bunun doğrudan bir yansıması 

olarak ise terörizmle mücadelede klasik strateji ve bu stratejinin 

öngördüğü yöntemler olan askerî güç kullanımı, sınır ötesi ha-

rekâtlar gibi yöntemler uygulanmış; bu süreçteki öncelikler ise terör 

örgütlerinin örgütsel düzeyde ve hareketlilik düzeyinde engellen-

mesi olmuştur.  

1990’lı yıllara gelindiğinde, klasik stratejinin terörizmle müca-

delede birtakım yetersizlikler ortaya çıkardığı yönündeki algı bir 

ihtilafın doğuşuna işaret etmiştir. Bu ihtilaf, klasik strateji ve özel-

likle askerî güç kullanımına merkezî rol atfeden anlayış karşısında; 

kriminolojik yaklaşımın sunduğu yöntemlerin bir alternatif olarak 

sunulması ile birlikte açıklık kazanmıştır. Bu ihtilaf karar alıcılar, 

siyasî liderler, güvenlik bürokrasisi yetkilileri, akademisyenler ve 

araştırmacılar gibi geniş kesimler arasında yoğunlaşmıştır. Terö-

rizmle mücadeleye ilişkin bu stratejik ihtilaf uzun yıllar boyunca 

varlığını sürdürmüş; 2000’li yılların ilk döneminden itibaren ise 

yerini daha kapsamlı ve üst bir ihtilafa bırakmıştır. 
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2000’li yılların başında, özellikle uluslararası alanda terörizmle 

mücadele bağlamında kendisini gösteren yeni arayışlar ve bu alan-

da yükselen bilinç, uluslararası alanda olduğu gibi Türkiye’ye de 

yansımıştır. Bu dönem, uluslararası alanda temel yaklaşım biçimle-

rine dair algıların ve bu algıların geçerliliklerinin sorgulandığı bir 

dönem olmuş; bu atmosfer, Türkiye’de de varlık göstermiştir. Bu 

bağlamda ise Türkiye’de evrenselci yaklaşım ve göreli yaklaşım 

arasında ihtilaf durumu kendisini göstermiştir. Söz konusu ihtilaf, 

Türkiye’nin terörizmle mücadelesinde, diğer ülke örneklerini doğ-

rudan uyumlandırma görüşlerine alternatif olarak, her ülkenin öz-

gün şartlarını ön plana çıkaran görüşler arasında yoğunlaşmıştır.   

Bu ihtilafın, Türkiye’nin özgün koşulları doğrultusunda çözüm-

lendiği, fakat evrenselci yaklaşımın sunduğu temel yöntemlerin de 

reddedilmediği özgün bir anlayışın ilk işaretlerini gösterdiği yıl ise 

2015 yılı olmuştur. Bu dönemde, klasik ve kriminolojik strateji yön-

temlerinin sentezlenmesindeki başarı, çok hedefli mücadele, sınır 

ötesi harekât konseptindeki değişim en önemli gelişmeler olarak 

kendisini göstermiştir. Bu gelişmeler Türkiye’nin terörizmle müca-

dele tecrübesinin ulaştığı boyutları ve bu tecrübenin gelecek döne-

me yansımaları hakkında da bir görünüm sunmuştur. Türkiye’nin 

terörizmle mücadele bağlamında ulaştığı söz konusu tecrübe ve 

birikimin dört farklı tarihsel periyot çerçevesinde incelenmesi 

mümkündür. Bu periyotlar bağlamında Türkiye’nin terörizmle mü-

cadele yaklaşımındaki temel seçimler, benimsenen ana yöntemler, 

mücadele edilen örgütler gibi farklı boyutların ele alınması, değişim 

ve dönüşüm sürecinin somut biçimde ortaya konması açısından 

önem taşımaktadır. 

2.1. 1984-1991 Dönemi 

Türkiye’nin terörizmle mücadelesinde, çağdaş anlamda karşı kar-

şıya kaldığı ilk meydan okuma 1984 yılında PKK terör örgütünün 

gerçekleştirdiği ilk eylem ile olmuştur. Bu tarih, Türkiye’nin terö-

rizmle mücadele süreci açısından bir dönüm noktası teşkil etmiş 
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ve terörizm, artık ulusal güvenliğin en önemli sorunu olarak kabul 

edilmeye başlanmıştır. Bu dönemde terörizmle mücadelede be-

nimsenen ana yaklaşım, evrenselci yaklaşım olarak kendisini gös-

termiştir. Siyaset bağlamında, güvenlik bürokrasisinde ve akade-

mik çevrelerde terörizmle mücadelenin nesnel, standart ve genel-

geçer birtakım ilkelere dayandığına dair kanaat, bu yaklaşım doğ-

rultusunda bir mücadele anlayışı ortaya çıkarmıştır. Diğer yandan, 

bu dönemde terörizmle mücadelede esas alınan hâkim strateji ise 

klasik strateji olmuştur. Terörizmin, devlet otoritesine ve kamu 

düzenine yönelik meydan okuma niteliğini daha fazla öne çıkar-

dığı bu dönemde, doğal biçimde söz konusu meydan okumaya 

karşı koyma refleksi gelişmiştir. Bu durum klasik strateji yöntem-

lerinden olan askerî güç kullanımının en baskın yöntem olmakla 

birlikte, kısa süreli sınır ötesi harekâtlara da başvurulan bir süreci 

yaratmıştır.  

Bu dönemde terörizmle mücadelede hâkim ve merkezî niteliğe 

sahip olan söz konusu yaklaşım, strateji ve yöntem kullanımı en net 

somut biçimde PKK ile mücadele sürecinde gözlemlenmiştir. Buna 

göre, PKK ile mücadelede askerî güç kullanımı bağlamında, 

PKK’nın kırsal alanda başlattığı yapılanma ve eylem sürecine karşı 

koymak amacıyla silahlı kuvvetler etkin rol üstlenmiş; bununla bir-

likte PKK’nın Irak hattında oluşturmaya çalıştığı etkinliğe karşı ise 

ilk defa kısa süreli askerî operasyonlar düzenlenmeye başlanmıştır. 

Bu bağlamda, henüz yapılanma aşamasında olan PKK’nın etkinlik 

sahası kazanması, militan ve silah kapasitesini artırması ve alan 

kontrolü sağlama girişimleri önlenmeye çalışılmıştır.  

2.2. 1991-2005 Dönemi 

1980’li yılların sonunda, evrenselci yaklaşım, klasik strateji ve 

PKK’ya karşı askerî güç kullanımı yönteminin oluşturduğu çerçeve 

içerisinde bir terörizmle mücadele konseptini yansıtan Türkiye; 

1990’lı yılların başından itibaren farklı durumlara uyum sağlama 

gerekliliğiyle karşı karşıya kalmıştır. 1991-2005 döneminin terörizm-
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le mücadele bağlamında genel karakterini oluşturan unsurları, 1) 

Terör örgütlerinin sayısı ve motivasyonel çeşitliliğinde gözlemlenen 

artış, 2) Terör örgütlerinde yaşanan örgütsel ve taktik değişimler, 3) 

Kriminolojik stratejiye duyulan gereksinim olarak özetlemek müm-

kündür. Bu bağlamda; söz konusu dönemde Türkiye’nin terörizmle 

mücadeleye ilişkin olarak sahip olduğu yaklaşımın evrenselci yak-

laşım olmaya devam etmesine karşın, terör örgütleri açısından ya-

şanan değişim ve dönüşümler, klasik stratejinin yöntem kümesinin 

sağladığı mücadele sınırlarının ötesine geçmeye başlamıştır. 

1991-2005 döneminde terör örgütleri çerçevesinde yaşanan deği-

şim ve dönüşüme dair ilk boyut, terör örgütlerinin sayısında ve 

motivasyonel çeşitliliğinde gözlemlenen artıştır. 1980’li yıllarda 

PKK ve kısmen düşük düzeyde hareketlilik ve eylemsellik gösteren 

sol gruplar terörizmle mücadele açısından ana hedefleri oluşturur-

ken; 1990’lı yıllara gelindiğinde terör örgütleri etnik-ayrılıkçı, sol ve 

dinî motifli örgütler olmak üzere motivasyonel ve ideolojik çeşitlilik 

yaratmışlardır. Bu doğrultuda, söz konusu motivasyonel çeşitlilik; 

terör örgütlerinin ideolojik altyapılarına, söylemlerine ve propa-

ganda faaliyetlerine odaklanmayı özel bir gereklilik olarak ortaya 

çıkarmıştır. İkinci olarak, terör örgütlerinin taktiksel anlamda gös-

terdiği dönüşümler de söz konusu gerekliliğin çerçevesini genişlet-

miştir. Bu bağlamda terör örgütlerinin, belirli toplumsal kesimlerin 

örgütsel tabana dönüştürülmesi yönünde gerçekleştirdikleri faali-

yetler, özellikle şehirlerde hücre yapılanmaları oluşturma girişimle-

rinin başlatılması, intihar eylemlerinin yeni bir eylem tipi olarak 

kullanılmaya başlanması, ayaklanma ve kitlesel hareket tarzında 

halkı mobilize edecek olan taktiklerin uygulanması taktik düzeyde 

terör örgütleri tarafından sergilenen dönüşüm noktaları olmuştur. 

Bunun karşılığında, kriminolojik stratejinin eylem ve faaliyet önle-

me, risk yönetimi ve profilleme yöntemlerinin önem ve gerekliliği-

nin anlaşılmasıyla birlikte bu yöntemlere sıkça başvurulmaya baş-

lanmış; terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine karşı konulması 
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ve bireylerin terörizme yönelimine yol açan faktörlerin saptanması 

yönünde de ilk somut girişimler ortaya çıkmıştır. 

Bu dönemde, söz konusu çerçevede ilk olarak PKK ile mücadele 

ele alındığında ciddi farklılıklar görülebilmektedir. Buna göre, 

PKK’nın 1990’lı yılların başından itibaren uygulamaya başladığı 

“milis” hücreler oluşturma, ayaklanma, şehirlerde ve metropollerde 

eylem gerçekleştirme ve etkinlik kazanma gibi farklı taktiklere yö-

nelmesi; klasik strateji ve askerî güç kullanımının yanıt verebileceği 

bağlamın ötesinde bir durum oluşturmuştur. Bu bağlamda, 

PKK’nın kırsal yapılanmasına yönelik olarak, askerî güç kullanımı 

ve sınır ötesi harekâtlar bu dönemde devam ettirilmiş; meskûn ma-

hallerde ayaklanma girişimleri önlenmiş; PKK’ya katılımların ön-

lenmesi konusunda girişimler gerçekleştirilmiştir. Bu girişimlere ek 

olarak, PKK’nın propaganda faaliyetlerinde ön plana çıkarmaya 

çalıştığı “Kürtlere yönelik ayrımcılık”, “eşitsizlik”, “adaletsizlik” 

gibi söylemlerin karşısında, anayasal hakların tüm vatandaşlar için 

geçerliliği, Güneydoğu bölgesine yönelik olarak gerçekleştirilen 

kalkınma hamleleri ve PKK’nın bu hamlelere yönelik saldırıları ile 

PKK’nın dış destek aldığı ülkelerle ilişkiler çerçevesinde bir propa-

gandaya karşı koyma stratejisi izlenmiştir. Aynı zamanda, PKK’nın 

şehirler ve metropollerdeki eylem girişimlerine ve faaliyetlerine 

yönelik olarak ise istihbarat odaklı çalışmalarla risk yönetimi ve 

profilleme yöntemlerine başvurulmuştur. 1999 yılında ise, dekapi-

tasyon yöntemi ile Abdullah Öcalan’ın yakalanması, PKK’nın faali-

yetlerinde ve örgütsel yapısında ciddi bir kırılma ve çöküş etkisi 

yaratmıştır. Bu etki 2000’li yılların ilk beş yılında yoğun biçimde 

gözlemlenmiştir.  

İkinci olarak, bu dönemde etkinlik kazanma hedefiyle faaliyet 

göstermeye başlayan sol terör örgütleri de terörizmle mücadele-

nin ana hedefleri arasında yer almıştır. 1994 yılında, Dev-Sol te-

rör örgütü içerisinde yaşanan ayrışma sonucunda kurulan 

DHKP/C terör örgütü ve aynı yıl kuruluşunu ilan eden MLKP 

terör örgütü ile TKP/ML-TİKKO ve daha sonra bu örgütten ayrı-



Dünyada Öne Çıkan Terörle Mücadele Yöntemleri ve Türkiye’nin Tecrübesi  399 

 

lan MKP terör örgütleri bu dönemde etkinlik sağlamaya çalışan 

sol terör örgütleri olmuştur. Bu çerçevede, bu terör örgütlerinin 

kır ve şehir gerillası stratejilerini eş zamanlı olarak kullanmaya 

çalıştıkları; fakat DHKP/C ve MLKP’nin bu stratejiler arasında 

şehir gerillası stratejisini daha fazla merkeze aldığı, TKP/ML-

TİKKO ve MKP’nin ise daha çok kır gerillası stratejisine yönel-

dikleri görülmüştür. Buna göre, DHKP/C ve MLKP; büyük şe-

hirler ve metropollerde bilhassa gençler arasında örgütlenme ve 

toplumsal taban bulma, Kürt ve Alevi vatandaşları örgüte angaje 

etme, polis güçlerine yönelik silahlı saldırılar gerçekleştirme ve 

intihar eylemlerine başvurma şeklinde bir strateji takip etmiştir. 

Diğer yandan, TKP/ML-TİKKO ve MKP ise daha çok Doğu 

Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinin kırsal alanlarında faa-

liyet göstermeyi esas alan bir yapı ortaya koymuş; hatta 

TKP/ML-TİKKO bünyesinde sözde “Doğu Anadolu Bölge Ko-

mutanlığı (DABK)” isimli bir yapı oluşturulmuştur. Bu örgütler 

de tıpkı DHKP/C ve MLKP gibi Kürt ve Alevi vatandaşların ör-

gütün toplumsal tabanı hâline gelmesi hedefine sahip olmuşlar-

dır. Bunun karşılığında, sol terör örgütleri ile mücadelede, örgüt-

lerin kır veya şehir gerillası stratejilerini ne ölçüde ön plana çı-

kardıklarına bağlı olarak mücadele yöntemleri kullanılmıştır. Bu 

kapsamda, DHKP/C ve MLKP terör örgütleri ile mücadelede, 

eylem ve faaliyet önleme; hücre yapı oluşturma çabalarının, si-

lahlı saldırı ve intihar eylemi girişimlerinin önlenmesi; risk yöne-

timi ve şehirlerde örgütlenme görevi üstlenen kişi ve birimlere 

karşı profilleme çalışmaları gerçekleştirilmesi; gençlerin Kürt ve 

Alevi vatandaşların örgütlerin istismarına karşı korunması ve 

katılım önleme şeklinde bir yöntem dizisi uygulanmıştır. Diğer 

yandan, kırsal alanda faaliyeti esas alan TKP/ML-TİKKO ve 

MKP’ye yönelik olarak ise askerî güç kullanımı, eylem ve faaliyet 

önleme biçiminde yöntemlere başvurulmuştur. 
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Tablo 7: 1991-2005 Döneminde Mücadele Edilen Örgütler ve Yöntemler 

Son olarak, 1991-2005 döneminde kendisini gösteren bir diğer te-

rörizm tipinin dinî motifli terörizm olduğunu söylemek mümkün-

dür. Bu bağlamda, 1990’lı yılların başlarından itibaren özellikle Gü-

neydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet göstermeye başlayan Hizbul-

lah terör örgütü ve 1990’lı yılların sonlarından itibaren Türkiye’de 

yapılanma gösteren El Kaide terör örgütü bu dönemde dinî motifli 

terörizmin temsilcileri olmuşlardır. Şehirlerde hücre tipi yapılan-

mayı benimseyen Hizbullah ile mücadelede eylem ve faaliyet önle-

me, risk yönetimi ve profilleme öncelikli yöntemler olarak benim-

senmiştir. Bununla birlikte, örgütün, Türkiye’ye yönelik olarak ger-

çekleştirdiği propaganda faaliyetlerinde kullandığı “kafir devlet”, 

“zalim devlet”, “Müslüman Kürtlere yönelik baskı” şeklindeki söy-

lemleri karşısında propagandaya karşı koyma yöntemi uygulanmış-

tır. 2000 yılında örgütün lideri Hüseyin Velioğlu’na yönelik olarak 

uygulanan dekapitasyon yöntemi ve örgüt liderinin öldürülmesi ile 

birlikte Hizbullah büyük bir darbe almış; bu sürecin ardından ger-

çekleştirilen operasyonlarla birlikte örgütün etkinliği ve hareketliliği 

asgari düzeye indirilmiştir. İkinci olarak, 2003 yılında gerçekleştir-

diği intihar eylemleri ile Türkiye’nin terörizm gündemine dâhil olan 

Örgüt Yöntem 

PKK 

Askerî Güç Kullanımı, Dekapitasyon, Sınır Ötesi Ha-
rekât, Eylem ve Faaliyet Önleme, Risk Yönetimi ve Pro-
filleme, Katılım Önleme, Propagandaya Karşı Koyma 

DHKP/C 

Askerî Güç Kullanımı, Eylem ve Faaliyet Önleme, Risk 
Yönetimi ve Profilleme, İstihbarat Odaklılık, Katılım 
Önleme, Propagandaya karşı Koyma 

Hizbullah 
Dekapitasyon, Eylem ve Faaliyet Önleme, Risk Yönetimi 
ve Profilleme, Propagandaya Karşı Koyma 

El Kaide Eylem ve Faaliyet Önleme, Risk Yönetimi ve Profilleme 

TKP/ML-
TİKKO, MKP 

Askerî Güç Kullanımı, Eylem ve Faaliyet Önleme, Katı-
lım Önleme 

MLKP Eylem ve Faaliyet Önleme, Risk Yönetimi ve Profilleme 
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El Kaide Türkiye yapılanmasına karşı mücadele ise, eylem ve faali-

yet önleme ve risk yönetimi ve profilleme yöntemlerinden oluşmuş-

tur. Bu süreçte El Kaide’nin Türkiye içerisinde hücre tipi yapılanma 

sürecini başlatması, öncelikli olarak bu yapılanma sürecinin engel-

lenmesine odaklanmayı beraberinde getirmiş; örgütün toplumsal 

taban bulma faaliyetleri önlenmiş ve gerçekleştirilmesi hedeflenen 

eylemler engellenmiştir.  

2.3. 2005-2014 Dönemi 

2000’li yılların ilk döneminde Türkiye’de terörizmle mücadele yak-

laşımı konusunda ortaya çıkan fikri ihtilaflar, ilerleyen yıllar için 

büyük bir dönüşüm sürecinin ilk adımları ve işaretleri olmuştur. 

Akademik camia, siyasî grup ve partiler ile sivil toplum kurumları-

nın öncülüğünde, terörizmle mücadelede evrenselci yaklaşımın 

geçerliliğine yönelik meydan okuma ve göreli yaklaşımın ön plana 

çıkarılmaya başlanması bu dönüşümün zihinsel sınırlarını belirle-

miştir. Buna göre, Türkiye’de, uzun yıllar boyunca hâkim yaklaşım 

konumunda olan, terörizmle mücadelenin tüm coğrafyalarda geçer-

li olan belirli standart ilkelere dayandığını savunan evrenselci yak-

laşıma alternatif olarak; her ülkenin kendine özgü koşullarının terö-

rizmin ortaya çıkışını ve terörizmle mücadelenin ilkelerini şekillen-

dirdiğini savunan göreli yaklaşım ön plana çıkarılmaya başlanmış-

tır. Bu çerçevede, Türkiye’de farklı motivasyonlarla ortaya çıkan 

terörizmin, Türkiye’nin kendisine özgü siyasi, sosyal veya ekono-

mik koşullardan kaynaklandığı ve buna karşılık olarak terörizmle 

mücadelenin söz konusu özgün koşullar doğrultusunda gerçekleşti-

rilmesi gerektiği görüşü güç kazanmıştır. Göreli      yaklaşımın güç 

kazandığı bu dönemde terörizmle mücadelede kriminolojik strateji, 

klasik stratejiye kıyasla daha fazla rol üstlenmiştir. Bu doğrultuda, 

terörizmin sebeplerine odaklanmanın ve siyasi, sosyal ve ekonomik 

reformların gerçekleştirilmesinin ana hedef olması gerektiği yönün-

de bir anlayış kendisini göstermiştir. Yine bu dönemde, farklı ülke-

lerde uygulanmış olan ve birbirinden farklılaşan terörizmle müca-

dele strateji ve yöntemlerinin Türkiye açısından farklı boyutları ile 



402 Çağatay BALCI & Süreyya ERDOĞAN 

 

bir model olabileceği savunulmuş; böylelikle evrenselci yaklaşım ve 

göreli yaklaşım arasında bir denge oluşturma girişimleri de söz ko-

nusu olmuştur. Örneğin, bu dönemde PKK ile mücadelede, ETA, 

IRA ve Tamil Kaplanları terör örgütleriyle mücadele örnekleri farklı 

koşulsal bağlamları doğrultusunda analiz edilmiş ve mücadele açı-

sından örneklik teşkil edebileceği noktalar saptanmaya çalışılmıştır. 

Bu noktada evrenselci yaklaşımı savunan kesimler bu örneklerin 

her birinden birtakım standart ilkeler elde edilebileceğini savunur-

ken; göreli yaklaşımı savunanlar ise her bir örneğin kendine özgü 

spesifik koşulları bulunduğunu ve bu açıdan, mücadele stratejisi 

çerçevesinde izlenecek yöntemlerin Türkiye koşullarına uyum gös-

teremeyebileceğini iddia etmişlerdir. 

Terörizmle mücadele yaklaşımı bağlamında evrenselci ve göreli 

yaklaşımı savunan kesimler arasında süregiden ihtilafın en önemli 

yansıma alanlarından bir tanesi PKK ile mücadele konusunda ken-

disini göstermiştir. 2005 yılında KCK yapısını ilan ederek örgütsel 

yapılanmasında ve stratejisinde yeni bir safhaya geçen PKK, bu 

dönemde ana örgütsel söylem ve hedeflerini “demokratik özerklik 

ve demokratik konfederalizm” olarak belirlemiştir. Bu noktada 

PKK, ikili iktidar ve paralel siyasî otorite oluşturma hedefiyle ey-

lemlerini devam ettirmiş; fakat bu süreçte legal alan, siyasî alan ve 

cephe yapılanması faaliyetlerine daha fazla odaklanmıştır. Bu odak 

doğrultusunda PKK; ideolojik propaganda, demokratik özerklik 

projesinin geniş kitlelere tanıtılması ve benimsetilmesi yolları ile 

PKK’nın terör örgütü kimliği ve niteliğinden arındırılması adına bir 

imaj yönetimi süreci başlatmıştır. Bu dönemde, karar alıcılar üze-

rinde etkili olmayı başaran yaklaşımın diğer ülkelerdeki mücadele 

yöntemlerini öne çıkarmasıyla birlikte PKK ile mücadelede IRA ve 

ETA örnekleri sıkça referans alınan örnekler olmuştur. Bu noktada, 

İngiltere’de IRA ve İspanya’da ETA örneklerinde olduğu gibi fede-

ralizm, özerklik, terör örgütü ile organik bağa sahip olan siyasî par-

tilerin faaliyetleri ve terör örgütleri ile görüşme yöntem ve modelle-

rinin Türkiye’de PKK ile mücadele bir referans kaynağı olabileceği 
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görüşleri ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, PKK ile mücadelede, kısmî 

olarak askerî güç kullanımı ve eylem ve faaliyet önleme yöntemle-

rine başvurulurken aynı zamanda farklı ülkelerde uygulanan “gö-

rüşme” yöntemi (Demir, 2013) uygulanmaya başlanmış; bununla 

birlikte PKK ile organik bağa sahip olan siyasî partilerin ise siyasal 

zeminde faaliyet gösterebildikleri bir süreç söz konusu olmuştur. 

İkinci olarak bu dönem, sol terör örgütlerinin eleman kazanma 

ve eylemlilik anlamında aktif oldukları bir süreç olmuştur. Bu bağ-

lamda, özellikle iletişim imkânlarında gözlemlenen artış ve kolay-

lıklar bu örgütler tarafından araçsallaştırılmaya başlanmış; internet 

ve sosyal medyanın propaganda aracı olarak kullanım süreci başla-

tılmıştır. Bununla birlikte sol terör örgütleri, legal alan faaliyetlerine 

de ciddi bir yönelim göstermiş ve özellikle “kültür merkezleri” ve 

müzik grupları aracılığıyla bu faaliyetlerini somutlaştırmışlardır. 

Örneğin, DHKP/C bu dönemde “İdil Kültür Merkezi” ve Grup 

Yorum aracılığıyla, TKP/ML-TİKKO ise “Yüz Çiçek Açsın Kültür 

Merkezi” ve Grup Munzur aracılığıyla özellikle gençlerin örgüte 

kazandırılması stratejisini benimsemiştir.  Bunların yanında, güven-

lik güçlerine yönelik silahlı saldırı girişimleri ve eylemleri ile intihar 

eylemi girişimlerinde bulunan sol terör örgütleri için 2013 yılında 

gerçekleşen Gezi Parkı olayları önemli bir alan kazanımı yaratmış-

tır. Gezi Parkı olayları sürecinde kitlelere dâhil olarak kitleleri yön-

lendirme ve güvenlik güçleri ile çatışmaya yöneltme taktiklerini 

uygulayan sol terör örgütleri; bu süreçle birlikte meşruiyet tesis 

etme yolunu da izlemişlerdir. Bu bağlamda, sol terör örgütleri, Gezi 

Parkı olaylarını “devrimci bir ayaklanma” veya “devrimci hareket” 

olarak tanımlama ve bu sürecin “öncülüğünü” sahiplenme rekabe-

tine girişmişlerdir. Öyle ki, söz konusu olayların ardından, bu sü-

reçte hayatını kaybeden kişilerin “intikamı” söylemlerini öne çıka-

ran sol terör örgütleri, gerçekleştirdikleri eylemlerde bu yolla meş-

ruiyet tesis etmeyi amaçlamışlardır. Bu bağlamda, İstanbul Cumhu-

riyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın 31 Mart 2015 tarihinde 

DHKP/C’li teröristler tarafından şehit edilmesi ve bu eylemin örgüt 



404 Çağatay BALCI & Süreyya ERDOĞAN 

 

tarafından Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden “Berkin 

Elvan’ın intikamı” söylemi ile sunulması, bu durumun en önemli 

örneği olmuştur. Bu noktada, sol terör örgütleri ile mücadelede; 

propagandaya karşı koyma başta olmak üzere, eylem ve faaliyet 

önleme, risk ve profilleme yöntemlerine başvurulan bir süreç göz-

lemlenmiştir. 

Tablo 8: 2005-2014 Döneminde Mücadele Edilen Örgütler ve Yöntemler 

Örgüt Yöntem 

KCK/PKK 
Askerî Güç Kullanımı, Eylem Önleme, Görüşme,  
Risk Yönetimi, Propagandaya Karşı Koyma 

DHKP/C 
Eylem ve Faaliyet Önleme, Risk Yönetimi ve Profilleme, İstihba-
rat Odaklılık, Katılım Önleme, Propagandaya Karşı Koyma 

TKP/ML-
TİKKO, MKP 

Askerî Güç Kullanımı, Eylem ve Faaliyet Önleme, Risk Yönetimi 
ve Profilleme, İstihbarat Odaklılık 

MLKP 
Askerî Güç Kullanımı, Eylem ve Faaliyet Önleme, Risk Yönetimi 
ve Profilleme, İstihbarat Odaklılık 

El Kaide, 
DEAŞ 

Eylem ve Faaliyet Önleme, Risk Yönetimi ve Profilleme,  
İstihbarat Odaklılık, Propagandaya Karşı Koyma 

FETÖ/PDY 
Eylem ve Faaliyet Önleme, Risk Yönetimi ve Profilleme, İstihba-
rat Odaklılık, Propagandaya Karşı Koyma 

Son olarak, bu dönemde ciddi bir karakteristik dönüşüm yaşa-

yan alan ise dinî motifli terörizm olmuştur. Özellikle 2011 yılında 

başlayan Suriye krizinin Türkiye’nin güvenliğine etkisi bağlamın-

da, Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütlerinin Türkiye içerisin-

de örgütlenme ve eylem süreci bu dönemde başlamıştır. İlk olarak 

El Kaide ve daha sonra DEAŞ terör örgütleri bu dönemde Türki-

ye’de örgütlenme ve toplumsal taban elde etme arayışına girişmiş; 

2012 yılında Reyhanlı’da gerçekleştirilen bombalı saldırı ve 2014 

yılında Niğde’de bir askerin şehit olmasıyla sonuçlanan bombalı 

saldırı, bu öğütlerin eylem süreçlerinin en önemli örnekleri olmuş-

tur. Diğer yandan, dinî motifli terörizmin bir diğer örneği olan 

FETÖ/PDY’nin özellikle kamu kurumlarında örgütlenme hedefi-

nin önüne geçilmesi amacıyla, 2012 yılında yaşanan MİT krizinin 

ardından mücadele gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, dinî 
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motifli terörizmle mücadelede eylem ve faaliyet önleme, risk yöne-

timi ve profilleme yöntemleri istihbarat odaklılıkla yürütülmeye 

başlanmıştır. 

2.4. 2015 ve Sonrası Dönem 

2015 yılı Türkiye’nin terörizmle mücadele yaklaşımının temelden 

değişmeye başladığı ve bu anlamda özgün bir yaklaşımın ortaya çık-

tığı bir süreci yaratmıştır. Bu sürecin başlangıç noktasını 6-7 Ekim 

2014 tarihinde PKK’nın organize ettiği ayaklanma girişimine dayan-

dırmak mümkündür. Zira söz konusu dönemde, görüşme yöntemi 

uygulanmakta olup, PKK’nın bu yöntem ile bir eylemsizlik sürecine 

gireceği beklentisi kendisini göstermiştir. Fakat 6-7 Ekim olayları bu 

beklentinin aksi bir sonuç ile karşı karşıya kalınan bir durum yarat-

mıştır. Bunun ardından, 2015 yılında PKK tarafından, “öz yönetim” 

ve “devrimci halk savaşı” süreçleri ilan edilmiş ve görüşme yöntemi-

nin PKK ile mücadelede etkili olamayan bir yöntem olduğu görül-

müştür. Bu süreçle birlikte PKK, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, 

görüşme yönteminin uygulandığı yıllar safhasında gerçekleştirdiği 

tahkimata dayanarak, “Hendek” stratejisini uygulamaya başlamış, 

DEAŞ ise intihar eylemlerine yönelmiştir.  

2015 yılı itibariyle, Türkiye içinde yaşanan söz konusu gelişmele-

rin yanı sıra sınır ötesinde; bilhassa Suriye ve Irak’ta PKK, 

PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’ın etkinlik ve alan kontrolleri sağlaması 

ulusal güvenlik açısından tehdit düzeyini yükselten gelişmeler ol-

muştur. Bu gelişmeler Türkiye’yi, terörizmle mücadelesinde, evren-

selci ve göreli yaklaşım arasında bir denge ve özgünlük sağlamaya 

yöneltmiştir. Bu yönelim, Türkiye’nin, diğer ülkelerden farklı olarak 

sahip olduğu özgün koşullar doğrultusunda şekillenmiş; evrenselci 

yaklaşımın sunduğu standart ilke ve pratikler ile göreli yaklaşımın 

özgün noktalarını öne çıkaran bakış açısı sentezlenmiştir. Bu bağ-

lamda, 2015 yılı sonrasında Türkiye’nin, terörizmle mücadelede 

özgün bir yaklaşım geliştirmesini sağlayan koşulları şu şekilde sıra-

lamak mümkündür: 
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 Aynı anda dört farklı motivasyon ve örgütsel karaktere sahip 

olan yapı ile mücadele edilmesi (PKK, PKK/PYD-YPG, 

DEAŞ, FETÖ/PDY) 

 Meskûn mahalde gerçekleştirilen ayaklanma denemelerine 

karşı koyma (Hendek Operasyonları) 

 Sınır ötesinde aynı anda 3 farklı yapı ile mücadele edilmesi 

(PKK, PKK/PYD-YPG, DEAŞ) 

 Sınır ötesinde mücadele edilen bir örgütün ABD ve Rusya gibi 

küresel güçlerden açık biçimde siyasî ve askerî destek alması 

 Terör örgütlerinin, üç sınırdaş ve komşu ülkede konuşlanma 

alanı bulması (PKK-Irak, İran; PKK/PYD-YPG-Suriye; DEAŞ-

Irak, Suriye) 

 Terörizmle mücadele süreci devam ederken diğer bir terör 

örgütünün askerî bir kalkışma organize etmesi (15 Temmuz 

2016 FETÖ/PDY Darbe Girişimi) 

Bu koşullar Türkiye’nin 2015 yılı sonrasında terörizmle müca-

dele alanında farklı bir konsept benimsemesini beraberinde getir-

miştir. Söz konusu konsept ülke içerisinde “kesintisiz mücadele” 

ve sınır ötesinde ise “tehdidi ülke dışında karşılama” anlayışlarına 

dayanmıştır. Bu noktada, söz konusu yeni konseptin en somut 

örnekleri PKK, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle müca-

delede gözlemlenmiştir. Buna göre, ülke içerisinde, PKK ve 

DEAŞ’a karşı askerî güç kullanımı, eylem ve faaliyet önleme yön-

temleri doğrultusunda kesintisiz mücadele anlayışıyla operasyon-

lar gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, şehirlerde hücre tipi yapı-

lanmaya yönelen DEAŞ’a karşı eylem ve faaliyet önleme, risk yö-

netimi ve profilleme gibi yöntemlere başvurulurken; kırsal alanda 

faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlayan PKK’ya yönelik olarak ise 

askerî güç kullanımı merkezî bir rol üstlenmiş ve bunun sonucun-

da PKK Türkiye içerisinde hareketsiz bir konuma gelmiştir. Ülke 

içerisinde bu terör örgütlerine yönelik olarak söz konusu şekilde 

bir mücadele yürütülürken; sınır ötesinde de bu mücadeleyi ta-
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mamlayıcı nitelikte bir anlayış ortaya konmuştur. 2016 yılında 

gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekâtı, 2018 yılında gerçekleştiri-

len Zeytin Dalı Harekâtı ve 2019 yılından başlatılan Barış Pınarı ve 

Pençe Harekâtları ile Suriye ve Irak’ta PKK, PKK/PYD-YPG ve 

DEAŞ varlığına darbe vurulmuş; Suriye’de PKK/PYD-YPG’nin 

inşa etme arayışında olduğu terör koridoru yok edilmiş; Irak’ta ise 

PKK büyük bir alan kaybı yaşamıştır. Bu süreçte PKK’nın pek çok 

üst düzey yöneticisi etkisiz hâle getirilerek örgüt içerisinde hareket 

ve koordinasyon yeteneğinin kısıtlanması sağlanmıştır. Türki-

ye’nin, sınır ötesinde terörizmle mücadelede, alan kontrolü kon-

septini uygulamaya başladığı bu dönemde güvenlik güçleri, terör 

örgütlerinin bulunduğu alanları bu örgütlerden arındırarak, söz 

konusu bölgelerin güvenliğini ve istikrarını da koruma misyonu 

üstlenmişlerdir. 

Yine bu süreçlerde, PKK/PYD-YPG ile ortak hareket etme strate-

jisini benimseyen sol terör örgütleri TKP/ML-TİKKO ve MLKP de 

Suriye’de önemli kayıplar vermiş ve Türkiye içindeki etkinliklerini 

büyük ölçüde yitirmişlerdir. Bu bağlamda, 2016 yılında ülke içinde 

PKK ile ortaklığa yönelerek “Halkların Birleşik Devrim Hareketi 

(HBDH)” isimli yapıyı oluşturan bu örgütlerin, Suriye’deki kayıplar 

sonrasında yalnızca bu yapı içerisinde faaliyet gösterebildiği gö-

rülmüştür. 

Diğer yandan, 2015 yılı sonrasında, ülke içi ve sınır ötesinde 

mücadele edilen bir diğer terör örgütü ise FETÖ/PDY olmuştur. 

Özellikle, 15 Temmuz 2016’daki askerî darbe girişiminin ardından 

ülke içinde FETÖ/PDY’ye karşı kesintisiz operasyonlar eylem ve 

faaliyet önleme, propagandaya karşı koyma ve istihbarat odaklılık 

yöntemleriyle sürdürülürken; diğer yandan, sınır ötesinde Millî 

İstihbarat Teşkilatı’nın operasyonları neticesinde ülke dışındaki 

örgüt mensupları yakalanarak Türkiye’ye getirilmiştir. Bu durum 

DEAŞ ve FETÖ/PDY ile birlikte dinî motifli terörizmle mücadele-

de Türkiye’nin başarısını ortaya koymuştur. 
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Son olarak, 2015 yılı sonrasında, çağdaş terörizmle mücadele 

yaklaşımları arasında en güncel biçimde ön plana çıkan yaklaşım 

olan radikalleşmeyle mücadele yaklaşımına yönelik ilgi de gelişmiş-

tir. Bu bağlamda, Türkiye’de, radikalleşmeyle mücadele adına aka-

demik çevrelerin, sivil toplumun ve güvenlik bürokrasisinin çeşitli 

girişimleri söz konusu olmuştur. Bununla birlikte, radikalleşmenin 

önlenmesi adına çeşitli sosyal girişimler kendisini gösterirken; aynı 

zamanda ikna yöntemi kullanılarak terör örgütlerinden ayrılan pek 

çok militan da güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Radikalleşmeyle 

mücadele yaklaşımı çerçevesinde atılan söz konusu bu ilk girişimler 

ve öncü adımlar yoğunlaşarak devam etmektedir.  

Tablo 9: 2015 Yılı Sonrasında Mücadele Edilen Örgütler ve Yöntemler 

Örgüt Yöntem 

KCK/PKK, PYD/YPG 
Askerî Güç Kullanımı, Sınır Ötesi Harekât, Radikal-
leşmenin Önlenmesi, Katılım Önleme, Şiddetten 
Ayırma 

DEAŞ 
Askerî Güç Kullanımı, Eylem ve Faaliyet Önleme, Sınır 
Ötesi Harekât, Risk Yönetimi ve Profilleme, İstihbarat 
Odaklılık, Katılım Önleme 

FETÖ/PDY 
Eylem ve Faaliyet Önleme, Risk Yönetimi ve Profille-
me, İstihbarat Odaklılık, Katılım Önleme, Şiddetten 
Ayırma 

DHKP/C 
Eylem ve Faaliyet Önleme, Risk Yönetimi ve Profille-
me, İstihbarat Odaklılık, Katılım Önleme 

TKP/ML-TİKKO 
(HBDH), MKP (HBDH) 

Askerî Güç Kullanımı, Sınır Ötesi Harekât, Eylem ve 
Faaliyet Önleme, Risk Yönetimi ve Profilleme, 

MLKP 
Askerî Güç Kullanımı, Sınır Ötesi Harekât, Eylem ve 
Faaliyet Önleme, Risk Yönetimi ve Profilleme 

Sonuç ve Öneriler 

Terörizmle mücadele bağlamında Türkiye’nin sahip olduğu istisnaî 

konum, farklı coğrafyalara örnek teşkil edebilecek bir niteliktedir. 

Uzun yıllar boyunca, farklı motivasyonlara sahip olan terör örgütle-

ri ile farklı düzlem ve konseptlerde mücadele etmekte olan Türki-

ye’nin bu alanda sahip olduğu tecrübe düzeyine, pek çok ülkenin 
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sahip olmadığı bilinmektedir. Fakat terörizmle mücadelede ulaştığı 

söz konusu tecrübe düzeyine rağmen Türkiye’nin önünde birtakım 

yeni gereklilikler de mevcuttur. Bu gereklilikler, Türkiye’nin terö-

rizmle mücadele tecrübesinde tamamlayıcılık oluşturacak olan alan-

lar olarak belirmektedir. 

Terörizmle mücadele bağlamında Türkiye’nin önündeki yeni ge-

reklilik alanlarından ilki terör örgütlerinin şehir stratejilerine daha 

fazla odaklanacakları yönündeki beklentidir. Özellikle son 5 yıl 

içerisinde, terörizmle mücadelede kırsal alanlarda gerçekleştirilen 

başarılı operasyonlar ve İHA/SİHA teknolojilerinin kullanımı ile 

terör örgütlerinin kırsal alanlarda hareketsiz konuma gelmesi, bu 

örgütleri bir stratejik değişime zorlamaktadır. Bunun sonucunda 

terör örgütlerinin, daha küçük birimler veya hücreler biçiminde 

şehirlerde örgütlenmeye yönelmeleri, şehirlerde gerçekleştirilecek 

eylemlerle etki yaratmayı amaçlamaları ve özellikle kitlesel hareket 

ve ayaklanma gibi sosyal hareketler yaratma veya bu hareketleri 

yönlendirme stratejisini izlemelerini öngörmek mümkündür. Bu 

bağlamda, şehirlerde yürütülen terörizmle mücadele operasyonla-

rının, özellikle de eylem ve faaliyet önleme çalışmalarının yoğunlaş-

tırılması Türkiye’nin önünde bulunan en önemli gerekliliklerden bir 

tanesidir. 

İkinci olarak, Türkiye’nin terörizmle mücadele süreçlerinde so-

run yaşadığı en önemli alan propagandaya karşı koymadır. Aynı 

anda farklı terör örgütleriyle (PKK, PKK/PYD-YPG, DEAŞ, 

FETÖ/PDY vd.) mücadele etmekte olan Türkiye’nin, bu örgütlerin 

propaganda faaliyetlerine karşı etkin bir strateji izlemesi gerekli-

dir. Bu noktada, propagandaya karşı koyma yöntemlerinin, ülke 

içinde uluslararası alanda azami düzeyde kullanılması ve stratejik 

iletişim çalışmalarına daha fazla odaklanılması gerekmektedir. 

Zira terör örgütleriyle mücadelede, sahada elde edilen başarıların, 

stratejik iletişim bağlamında desteklenmesi; terör örgütlerinin 

propaganda faaliyetlerine karşı konarak gerçekliğin anlık olarak 

ortaya konması ve terör örgütlerinin söylem ve mesajlarının ger-
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çek dışılığının sunulması bütünsel olarak ele alındığında terörizm-

le mücadelenin başarısını doğrudan etkilemektedir. 

Son olarak, terörizmle mücadelede güncel bir yaklaşım olan ra-

dikalleşmeyle mücadele yaklaşımı da Türkiye’nin özgün terörizmle 

mücadele yaklaşımına entegre edilmesi gereken bir unsurdur. Terö-

rizmle mücadelede başlangıç noktasını, bireyin radikalleşme safhası 

ve bu safhanın oluşum zeminlerinin ortadan kaldırılması olarak 

belirleyen bu yaklaşım, devlet ve sivil toplum işbirliğinde etkin so-

nuçlar ortaya çıkarabilecektir. Hâlihazırda, güvenlik güçleri tarafın-

dan kullanılan ikna yöntemi, bireylerin terör örgütlerinden ayrılma-

sını ifade eden şiddetten ayırma yöntemine karşılık gelmektedir. 

Buna ek olarak Türkiye’nin, bireylerin radikalleşme süreçlerinde 

etkili olan psikolojik, sosyal, ekonomik veya siyasal faktörlerin tes-

piti ve terör örgütlerinden ve şiddetten ayrılan bireylerin örgütsel 

ideolojiden ve militan zihin yapısından arındırılmasını ifade eden 

de-radikalizasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi gibi bir dizi gerek-

liliğe yönelik olarak çeşitli adımlar atması gerekmektedir. 
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Bu kitapta ülkemizin muhatap olduğu en önemli güvenlik sorunla-

rından biri olan terör ve terörizm meselesine dair genel bir çerçeve 

çizilmeye gayret edilmiştir. Bu çerçeve içerisinde ülkemizin müca-

dele ettiği terör örgütlerinin öne çıkanlarını odağa alarak hazırlanan 

örgüt profillemelerinden oluşan bölümleri müteakip terör ve terörle 

mücadele bağlamında son yılarda artan biçimde odağa alınan kimi 

önemli temalar ve başlıklar üzerinde durulmaya gayret gösterilmiş-

tir. Böylelikle hem ulusal ve bölgesel ölçekte Türkiye’nin terörle 

mücadelesi detaylı biçimde ele alınırken öte yandan ise terörün kü-

resel ölçekte dönüşümü ve bu dönüşüm ışığındaki güncel gelişme-

ler ile bunlara karşı alınması gereken tedbirlere değinilmiştir.  

Türkiye’nin Mücadelesine Genel Bakış:  

Ulusal ve Uluslararası Boyut 

Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan içerisindeki terör yapılanmaları 

ve teröre müzahir gruplar ve bunlara sağlanan dış destek, diğer 

yandan ise özellikle Suriye ve Irak’la komşu coğrafi konumu, uzun 

kara sınırı ve sınır ötesi geçişkenlik neticesinde farklı motivasyon-

lardan beslenen terör yapılarından birincil olarak etkilenen ülke-

lerden biri durumundadır.   
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Terörle mücadelede ASALA ve DHKP-C gibi örnekler dolayısıy-

la pek çok ülkeye nazaran daha köklü bir tecrübeye de sahip olan 

Türkiye, hâlihazırda FETÖ, DHKP-C, PKK ve IŞİD ile mücadelesini 

sürdürmektedir. Türkiye, Soğuk Savaş sonrasında öncelikle Körfez 

Savaşı ve PKK ile mücadele, akabinde ise Irak Savaşı sonrası artan 

biçimde Ortadoğu ile ekonomik ve siyasî bağlarını revize etme yö-

nünde irade ortaya koymuş ve bölgeyle angajmanını hem derinlik 

hem kapsam açısından artırmıştır. Bu durum, hem Türkiye’nin te-

rörle mücadelesinin odağını genişletmiş hem de mücadelenin araç-

larının revizyonunu beraberinde getirmiştir.  

ASALA’dan PKK’ya, DHKP-C’den IŞİD’e birden fazla sayıda 

örgüt, farklı ideolojik, etnik ve dinî referanslarla karşıt görüşlerin ve 

görüşlülerin hayat haklarına kastedecek düzeyde kendi görüşleri-

nin aşırı ucunda bir çizgi ortaya koymuş̧ ve bu bağlamda terör ey-

lemleri gerçekleştirmişlerdir. Ülkemiz, güncel durumda da ideolojik 

radikalleşmeden etnik radikalleşmeye ve dinî radikalleşmeye kadar 

birden fazla zeminde ülke içinde ve dışında mücadelesini sürdür-

mektedir. 1970’lerden başlayarak öncelikle ASALA ile ve yaklaşık 

olarak eş zamanlı olarak THKP-C ve 1994’te bu örgütün bölünmesi-

ni takiben DHKP-C ile mücadele vermiştir. Buna ek olarak ilk eyle-

mini 1984’te yapan ancak eylemselliği daha öncelere kadar takip 

edilebilen PKK ile mücadele terörle mücadele bağlamında en önem-

li başlıklardandır. Özellikle Karabağ zaferi sonrası yeniden sembol-

leri farklı çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda dolanmaya başlayan 

ASALA, Orly ve Esenboğa havalimanları saldırılarına ek olarak 

özelikle yurtdışındaki Türk diplomatlara yönelik terör saldırılarıyla 

bilinmektedir. 1975 yılında resmi ̂ olarak Agop Agopyan tarafından 

kurulan örgütün gerçekleştirdiği 84 terör saldırısında 42’si Türk 

diplomatları olan 46 kişi hayatını kaybetmiş, 299 kişi de yaralanmış-

tır. 1983’teki Orly Havalimanı saldırısıyla uluslararası desteği kay-

beden örgüt bölünme sürecine de girmiştir. Buna ilaveten 1988’de 

Agop Agopyan’ın öldürülmesi sonucu örgüt etkinliğini yitirmiştir. 

Bu örgütle yürüttüğü mücadele Türkiye’nin hem etnik hem ideolo-
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jik terörizmle önemli bir imtihanı olmakla beraber kendisine yönelik 

terörün sınırları ötesindeki etkinliğinin de altını çizmiştir. Sınır öte-

sinde ve diplomatlar gibi sivillere kıyasen daha korunaklı bir kitleye 

karşı gerçekleştirilen ve sıklıkla aynı veya yakın coğrafyalarda ya-

şanan ASALA eylemleri aynı zamanda dış destek sorusunu da 

gündeme getirmiş, sözde soykırım destekçisi ülke ve kliklerin bu-

gün yoğun olarak bulunduğu ülkelerde ASALA’nın aktif olduğu 

dönemde sık eylem gerçekleştirdiği yerlerle örtüşmesi alaka uyan-

dırmıştır.  

1984’teki Eruh saldırısıyla başlayan ancak temelleri en azından 

1970’lerde aranabilecek PKK eylemselliği ise bugüne değin 35 bin-

den fazla can kaybına neden olmuş; bu süreçte 25 bin civarı PKK’lı 

etkisiz hâle getirilirken, 6 bine yakın sivil kayıp verilmiştir. Buna 

ilaveten Türkiye’nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinde PKK ile mücade-

lenin yansımaları olmuş, gerek sınır ötesi operasyonlar gerekse de 

PKK’ya verilen dönemsel destekler Türkiye’nin bölge ülkeleriyle 

ilişkilerinde sorunlu alanlardan birini teşkil etmiştir. Örgüt sınır 

içinde 2015 sonrası artan biçimde zayıflatılırken örgütün Suriye 

kolu YPG ile mücadele Türkiye’nin mücadelesinin sınır aşan boyu-

tunu da daha önemli hâle getirmiştir.  

DHKP-C, 1970’lerin başında kurulan Türkiye Halk Kurtuluş̧ Par-

tisi-Cephesi’nden (THKP-C) 1972 sonrasında bölünen gruplar ara-

sından ortaya çıkan Devrimci Yol ve arkasından 1978’de Devrimci 

Sol hareketlerinin 1994’te parti-cephe hâlini almasıyla ortaya çıkmış-

tır. Örgüt 1970’lerden özellikle 2000’lere kadar sansasyonel kişi 

odaklı eylemleriyle öne çıkmış, 2000’lerde ise mekân odaklı bomba-

lama ve silahlı saldırı yöntemini daha yoğun biçimde kullanılmıştır. 

Yakın dönemde en çok ses getiren eylemi, 2015’te Savcı Mehmet 

Selim Kiraz’ın makamında şehit edilmesi olmuştur. Örgüt özellikle 

1990’ların ilk yarısında emekli Yarbay Ata Burcu, İstanbul Emniyet 

Müdür Yardımcısı Şakir Koç, İncirlik üssünde görevli üç ABD va-

tandaşı, eski sıkıyönetim komutanı emekli Tümgeneral Memduh 

Ünlütürk, emekli Oramiral Kemal Kayacan, Sabancı Holding Yöne-
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tim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı ve ToyotaSA Genel Müdürü 

Haluk Görgün gibi sansasyonel kişi odaklı eylemler yaparken 

1990’ların ikinci yarısı ve 2000’lerde parti binaları, diplomatik tem-

silcilikler, polis karakolları ve emniyet müdürlüklerine saldırı, canlı 

bomba eylemleri gibi terör eylemleriyle öne çıkmıştır.  

Türkiye uzun yıllardır mücadele ettiği PKK ve DHKP-C teröriz-

mine ilaveten özellikle 2014 sonrasında IŞİD’in yoğun biçimde gün-

demine aldığı bir ülke konumundadır. IŞİD özelinde bakıldığında 

bazı öne çıkan saldırılar şu şekilde listelenebilir: 

• Musul Konsolosluk saldırısı (11 Haziran 2014): 101 gün 49 kişi 

rehin alındı.  

• Suruç saldırısı (20 Temmuz 2015): 34 kişi hayatını kaybetti, 

104 kişi yaralandı.  

• Ankara Tren Garı saldırısı (10 Ekim 2015): 103 kişi hayatını 

kaybetti, 400’den fazla kişi yaralandı.  

• İstanbul Sultanahmet Polis Karakolu saldırısı (12 Ocak 2016): 

13 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.  

• İstanbul İstiklal saldırısı (19 Mart 2016): 4 kişi hayatını kaybet-

ti, 39 kişi yaralandı.  

• İstanbul Atatürk Havaalanı (28 Temmuz 2016): 45 kişi hayatını 

kaybetti, 230’dan fazla kişi yaralandı.  

• Gaziantep, düğüne saldırı (20 Ağustos 2016): 51 kişi hayatını 

kaybetti, 94 kişi yaralandı.  

• İstanbul, Reina saldırısı (31 Aralık 2016): 39 kişi hayatını kay-

betti, 65 kişi yaralandı.  

Suriye’nin Türkiye’ye sınır bölgelerindeki IŞİD varlığını bitiren 

Fırat Kalkanı harekâtı bu saldırıların sonlandırılmasında büyük bir 

rol oynamıştır. Türkiye’nin bu mücadelesinde küresel terörle mü-

cadele koalisyonu içerisinde yer alan ve aynı zamanda da NATO 

şemsiyesi altında müttefiklik ilişkileri bulunan kimi ülkelerin destek 

bir yana özellikle YPG konusundaki tavırları ve terör örgütünü 

meşrulaştırma ve destekleme yönündeki girişimleri ise Türkiye’nin 

millî çıkarlarının takibi noktasında kendi iradesini kendi dizaynı ve 
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metotları ile kendi zamanlaması ve araçları ile ortaya koyması gere-

ğinin altını çizmiştir. Bu süreçte diğer yandan ise içeride FETÖ ile 

mücadelenin derinliği ve kapsamının arttığını ve PKK ve IŞİD’le 

mücadelede elde edilen kazanımların önemli bölümünün de FETÖ 

ile mücadele sürecinde ve belki de sayesinde elde edildiğini unut-

mamak gerekmektedir.  

Türkiye, PKK ile mücadelesinde Millî Savunma Bakanı Hulusi 

Akar’ın açıkladığı üzere Temmuz 2015’ten bu yana, 3600’den faz-

lası yalnız 2020 yılında olmak üzere 18 bini aşkın terörist etkisiz 

hâle getirilmiştir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ifade ettiği 

üzere jandarma ve emniyet arasındaki Otomatik Parmak İzi Teşhis 

Sistemi Entegrasyonu ile 18 Temmuz 2018’den itibaren 3 bin 579 

terör olayı aydınlatılmıştır. Yine ülkemizin terörle mücadelesinde 

önemli rolü olan sınır geçişlerine yönelik ise 911 kilometrelik Suri-

ye sınırında 832 kilometresinde duvar inşa edilmiştir. 560 kilomet-

relik İran sınırında ise 145 kilometrelik kısmında duvar ve kamera 

sistemleri tamamlanarak kalan kısımlarda çalışma devam etmek-

tedir.  

Terörle iltisaklı 151 belediye başkanı görevden alınarak bunların 

70’den fazlasının ve toplam 690 yılı aşkın süre hapis cezası aldığı bu 

dönemde bu görevden alınmaların gerçekleştiği belediyelerin 4,5 

milyar lira borcu kapatılırken buralara 9 milyar lirayı aşkın yatırım 

gerçekleştirilmiştir. Yine İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2020 yı-

lında 76’sı büyük, 307’si orta, 99 bin kırsal ve 2 bin 900’ü şehirlerde 

olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapılmış, bu 

operasyonlarda toplam 809 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. 2020 

yılında 224 terörist insansız hava araçlarıyla etkisiz hâle getirilirken 

bu sayı toplamda 1400’e yakındır. Kıran ve Kapan operasyonları 

bitirilirken Yıldırım operasyonları devam etmekte, toplamda üç 

operasyon dizisi kapsamında 500’e yakın terörist etkisiz hale getiri-

lirken 1400’den fazla sığınak ve mağara imha edilmiştir.  

Son üç yılda 90 binden fazla operasyon gerçekleştirilirken bunun 

neticesi olarak son beş yılda terör eylemlerinin sayısı yaklaşık 3 bin-
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den 280 civarına inmiştir. Bu etkin mücadelenin sonucu olarak ise 

2016 yılında 2500 ila 2800 arasında olduğu değerlendirilen terörist 

sayısının 300 civarına indiği ifade edilmiştir. Toplamda 2 bine yakın 

ve yalnız 2020 yılında 215 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim alı-

nırken 10 bin civarı aileyle iletişim kurularak silahlı mücadelenin 

ötesinde ikna ve bilgilendirme faaliyetleri ile örgüte katılımların 

engellenmesi ve örgütten kopuşların sağlanmasına yönelik çabalar 

da devam etmektedir. Operasyonlarda örgütün en önemi gelir kay-

naklarından olan uyuşturucu operasyonları da yapılmakla birlikte 

özellikle Yıldırım 7 operasyonunda bu cepheye ağırlık verilerek 

rekor miktarda uyuşturucu ele geçirilmiştir. Yalnız 2020 yılında 

etkisiz hale getirilen 1200 civarı teröristin 850 civarı PKK, 300 civarı 

IŞİD ve 30 ila 40 tanesi ise aşırı sol terör örgütlerine mensuptur. 

Yalnız 2020’de etkisiz hale getirilen teröristler içerisinde 102 sözde 

üst düzey terör örgütü mensubu olup toplamda bu sayı 632’dir. 

Bunların 39’u kırmızı, 28’i mavi, 29’u yeşil, 70’i turuncu, 318’i gri 

listede; 148’i de liste dışındandır. 

IŞİD’le birlikte dünya gündemini oldukça fazla meşgul eden ve 

bununla birlikte de terörle mücadelenin küresel anlamda belki de 

en fazla üzerinde işbirliği gerçekleştirmeye gayret gösterdiği konu 

olan YTS’ler konusunda ise Türkiye en önemli rollerden birini üst-

lenen ve bu anlamda en önemli katkıları sunan ülkelerin başında 

gelmektedir. Her ne kadar YPG terör örgütüne Batı’dan katılımların 

YTS olarak nitelenmesi konusunda yalnız bırakılmış olsa da özellik-

le IŞİD bağlamındaki YTS’lerle mücadelede Türkiye, kapasitesini 

net biçimde göstermiştir. Suriye krizi başladığından bu yana Türki-

ye yaklaşık 52.000 kişinin ülkeye girişini yasaklamış, 40.000 kişinin 

IŞİD’e katılımını ve 7.500 kişinin Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye 

girişini engellemiş, 1.100 kişiyi Türkiye’de yakalayıp vatandaşı ol-

dukları AB ülkelerine göndermiş, 3.719 kişiyi sınır dışı etmiştir. Su-

riye sınırındaki bölgelerde giriş çıkışların denetlenmesi kapsamında 

Risk Analiz Birimleri kurulmuştur. Bu çalışmalar sayesinde Türki-

ye’nin tutukladığı IŞİD’li sayısının 700’ün üzerinde olduğu bilin-
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mektedir. Türkiye’nin 70 bin civarındaki YTS listesi 40 ila 45 bin 

aralığındaki INTERPOL veri tabanından daha geniş ve çok boyutlu 

bir veri havuzu sunmaktadır. Türkiye, ülkeye 2013 yılında seyahat 

etmiş̧ olan Paris saldırganlarından Ömer İsmail Mostefai konusun-

da Fransa hükûmetini iki kez resmî yollardan uyarmıştır. Bu uyarı-

lar Aralık 2014 ve Haziran 2015’te, yani saldırıların öncesinde ya-

pılmış olmasına karşın Fransa hükûmeti gerekli adımları atmakta 

yetersiz kalmıştır. Aynı şekilde Mart 2016’da gerçekleşen Brüksel 

Havaalanı saldırısı öncesinde Türkiye yalnızca Belçika makamlarını 

değil, Hollanda makamlarını da kendi YTS listesinde bulunan ve 

Türkiye’ye Temmuz ve Ağustos 2015’te seyahat etmiş̧ olan İbrahim 

el-Bakraoui konusunda resmî kanallardan uyarmıştır. Hatta el-

Bakraoui, Ağustos 2015’te gerçekleştirdiği seyahat sırasında Gazian-

tep’te tutuklanarak Hollanda’ya sınır dışı edilmiş ve sonrasında 

Belçika’ya geçiş̧ yapmıştır. Türkiye, saldırganın Suriye’ye şüpheli 

geçiş̧ denemesine dair iki hükûmeti de uyarmıştır. Buna ilaveten 

Türkiye, diğer saldırganlar Najim Laachraoui ve İbrahim el-

Bakraoui’nin kardeşi Khalid el-Bakraoui konusunda da Belçika 

hükûmetini bilgilendirmiş ve gerekli uyarılarda bulunmuştur. An-

cak Belçika hükûmeti, uyarıların yapıldığı dönemde bu kişilerin 

terör bağlantısı olmadığı gerekçesiyle adım atmamış ve ancak saldı-

rıdan 3 hafta önce Laachraoui ve Khalid el-Bakraoui hakkında In-

terpol’den kırmızı bülten çıkartmıştır. 

Türkiye ayrıca, ABD’yle birlikte Terörle Mücadele Küresel Fo-

rumu (TMKF) girişiminde bulunmuş ve yapıya 2011-2016 arasında 

eşbaşkanlık etmiş, Eylül 2017’ye kadar TMKF içerisinde AB ile bir-

likte Afrika Boynuzu Çalışma Grubu’nun da eşbaşkanlığını yürüt-

müştür. TMKF bünyesinde 2016 yılında geliştirilen “Radikalleşme-

nin Yaşam Döngüsüyle Mücadele Araç Seti” 2017 yılında geliştiri-

len “Kamuya Açık Hedeflerin Terör Saldırılarından Korunmasına 

İlişkin Antalya Memorandumu”nda önemli rol oynarken IŞİD kar-

şıtı koalisyon içerisinde de en aktif aktörlerden biri olmakla kalma-

yıp yapının YTS’lere odaklı alt birimine de öncülük etmektedir. 
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Türkiye, terörizmin finansmanıyla mücadelenin en önemli küresel 

finansal aktörü olan Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) de bir 

üyesidir. 

Buna ilaveten Türkiye, Suriye’ye yönelik Suriye İç Savaşı sonra-

sındaki ilk kapsamlı sınır ötesi hamlesi olarak Fırat Kalkanı operas-

yonuyla beraber hem PYD hem IŞİD ile olan mücadelesini askerî 

anlamda bir sonraki aşamaya taşımış̧ hem IŞİD’i sınırlarından te-

mizlemiştir. Öte yandan Türkiye bu operasyonla de PYD’nin Suri-

ye’de oluşturmak istediği koridoru engelleme iradesini sahaya yan-

sıtmıştır. Takip eden dönemde defaten Suriye içerisinde, kapsamı 

geniş olan Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtları ve bu harekât böl-

gelerinde devam eden çok sayıda sınır ötesi operasyon gerçekleşti-

ren Türkiye, bu çerçevede hem YPG hem IŞİD’e karşı terörle müca-

delesini sınır ötesinde etkin biçimde uygulayarak bu örgütlere karşı 

sahadaki silahlı cevabını derinleştirmiş, kırmızı çizgilerini ortaya 

koymuştur. Sınır ötesinde özellikle son dönemde Irak’a yönelik 

Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe-3 harekatları ile Suriye’ye yönelik Barış 

Pınarı Harekâtı PKK ve uzantılarını doğrudan hedef almış, sınır 

içerisindeki ve ötesindeki bu genel operasyonel manzara sürekli 

operasyon stratejisi olarak nitelenirken devletin güvenlik aygıtları-

nın ve kurumlarının da en etkin biçimde koordinasyon sergilediğini 

gösterir nitelik arz etmiştir. 

Genel Değerlendirme, Öneriler ve Yol Haritası 

Ülkemiz, yalnız terörizmden kaybettiği canlar ve kaynaklar ile de-

ğil, dünyada terörle mücadele kapasitesi, bu konudaki kararlılık ve 

başarılarıyla da istisnai bir vak’a teşkil etmektedir. Küresel ölçekte 

vekâlet savaşları ve devlet-dışı silahlı aktörlerin en net biçimde yo-

ğunlaştığı coğrafyaların başında gelen bir bölgede jeostratejik an-

lamda hayati bir pozisyona konumlanmaktadır. Eski dünyanın tüm 

önemli noktaları göz önünde bulundurulduğunda hayatî bir geçiş 

noktasını teşkil etmesiyle bu yapılanmaların pek çoklarıyla zaman 

içerisinde dolaylı olarak muhatap olmuştur. Bu konumu itibarıyla 
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Türkiye’nin terörle ve terörizmle mücadelesindeki başarı yalnız 

ulusal değil bölgesel ve küresel güvenliğe de doğrudan etki etmek-

tedir ve edecektir. Buna rağmen Türkiye’nin ulusal ve uluslararası 

arenada konuya dair tüm çabasına karşın uluslararası toplum ve 

diğer aktörler tarafından teveccüh ve somut destek gördüğünü söy-

lemek mümkün değildir. Gerek Türkiye’nin Suriye iç savaşı sonrası 

muhatap kaldığı insanî, sosyal ve ekonomik zorluklar gerekse de 

YPG meselesinde bunun örneklerini görmek mümkündür.  

Bölgede IŞİD’le mücadele ettiği gerekçesiyle terör örgütü PKK ile 

bağları uluslararası mecralarda da defaten kanıtlanmış, insan hakla-

rı ihlalleri belgelenmiş olan YPG, kimi aktörlerin sahadaki beşeri ve 

finansal maliyetini düşürmek için kullandığı bir taşeron olması ha-

sebiyle yüceltilmiş, meşru ve hatta övgüye mazhar bir aktör olarak 

lanse edilmiş, Türkiye’nin konuya dair ulusal güvenlik endişesi 

görmezden gelinmiştir. Bunun neticesinde örgütün artan kapasitesi 

ise doğrudan Türkiye’ye yönelik saldırılara neden olmuştur. Bir 

insanlık suçu olarak nitelenebilecek ve bu hâliyle küresel bir sorun 

olan ve dolayısıyla küresel ve ortak bir mücadele gerektirdiği sıkça 

tekrarlanan terörizmin, esas itibarıyla çok daha taraflı yaklaşılan bir 

gündem maddesi olduğu da bu anlamda unutulmamalıdır. Dolayı-

sıyla, bu genel çerçeve göstermektedir ki çözüm, kâğıt üzerinde 

ideal ancak uygulama aşamasında oldukça fazla ve farklı sorunlar 

barındıran uluslararası işbirlikleri kadar ve esasen de daha ziyade 

ulusal dizaynlar üzerinden aranmalıdır.  

İşte bu millî dizaynın hayata geçirilmesinde öne çıkan bazı ana 

başlıklar ve hem tecrübe hem de bu tecrübeye de dayanan literatür-

den süzülen temel taşlar mücadele için bir yol haritası ve yol işaret-

leri sunmaktadır.  

 Terör ve terörizmle mücadele bağlamında öncelikli olarak te-

rörle, teröristle ve terörizmle mücadeleler arasındaki çizgile-

rin idraki ve buna göre gerekli araçların ve politikaların di-

zaynı veya mevcutların revizesi hayati önemdedir.  
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 Terörle mücadelede silahlı kapasite ve askerî baskı birincil ro-

lü oynarken terörizmle uzun vadede ve bütüncül biçimde 

mücadelenin salt askerî araçlarla sağlanamayacağı ve sosyal 

ve ekonomik araçların gerekliliği bir vak’adır.  

 Sadece yumuşak güç unsurlarıyla meseleyi çözmeye çalışmak 

ve silahlı boyutu denklemden çıkarmak ise terörü tırmandırıcı 

etki yapması (tecrübe ile sabit) muhtemel bir yaklaşımdır.  

 Silahlı mücadele ile vurucu hamleler yapılırken ve kimi du-

rumlarda yapılmadan veya yapıldıktan sonra, sosyo-

ekonomik dinamikler göz önünde bulundurularak pek çok 

farklı ve sıklıkla birbiriyle ilintili başlık altında muhtelif aktör-

lerin de katılımıyla bütüncül ve kapsayıcı bir mücadele biçi-

minin dizaynı hayatî önemdedir. Zira terör ve terörizmle mü-

cadele salt bir asayiş meselesinin ötesinde devlet ve millet 

bekâsına yönelik orta-uzun vadeli tehditlerin güncel izdü-

şümleridir.  

 Türkiye’nin 2015 sonrasında hem sahadaki meskûn mahal 

operasyonları hem sınır ötesi operasyonlarında artan cerrahi 

müdahale kapasitesi ve bu kapasite bağlamında İHA ve 

SİHA’ların kullanımı da terörle mücadelede yeni bir dönem 

başlatmıştır.  

 Özellikle 2015 sonrasında terörle mücadele bağlamında askeri 

boyut ile sosyo-ekonomik boyutun el ele ilerlemesinin önemi 

daha iyi anlaşılmıştır. Cizre, Sur,  Nusaybin’deki meskûn ma-

hal operasyonları hem silahlı kapasite hem de sonrasındaki 

yeniden imar çabalarıyla önemli başarıları örnekler mahiyette 

olmuştur. Bu dengenin sınır içerisindeki etkilerinin ötesinde 

daha proaktif ve tehdidi sınır dışında göğüsleyip cevap verir 

mahiyette hamlelerin artışı ile Türkiye’nin terörle mücadele-

sinde yeni bir döneme de girilmiştir. 

 Bu dönem hem tehdidin sınır ötesinde göğüslenmesi hem de 

yeni teknoloji hamlelerinin terörle mücadeleye başarılı enteg-
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re edilmesinden müteşekkildir. Özellikle İHA ve SİHA kulla-

nımı, gerek bölgede doğrudan kimi ülkelerle olan mücadele-

lerde gerekse de terörle mücadelede önemli bir kırılma nokta-

sı teşkil etmiş, son yıllarda terör örgütlerinin önemli isimleri-

ne yönelik nokta atışı operasyonlarda kimi zaman istihbarî 

kimi zaman doğrudan askerî görevleri icra etmişlerdir.  

 Türkiye’nin, Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası ABD ambargosuyla 

temellerini atma iradesi ortaya koyduğu, zaman içerisinde ih-

tiyaç ve imkânlar çerçevesinde gelişim gösterdiği, son dö-

nemde ise önemli atılımlar yapmak noktasında olan yerli sa-

vunma sanayi hamlesinin en önemli sonuçlarından olan İHA 

kapasitesindeki artış, terörle mücadelenin seyrini doğrudan 

etkilemiştir. Yıllar içerisinde terörle mücadele bağlamında 

devletler ile örgütlerin özellikle inovatif yeni araçlar ve yön-

temler konusunda ilk adımı attığı takdirde karşıdaki aktörün 

cevabi aygıt ve taktikler geliştirmesine kadar olan sürede bir 

avantaj sağladığı vak’adır; kimi durumlarda örgütler kimi du-

rumlarda devletler bu öncelik avantajını ellerinde bulundur-

makta, zaman içerisinde cevabi hamleyle durum şartlara bağlı 

olarak dengeye yaklaşmaktadır.  

 Mevcut durumda terör örgütlerinin dron, İHA kullanma gay-

retleri ve bu yolla saldırıları olmakla birlikte gerek dünyada 

gerekse bölgede ve özelde Türkiye’nin mücadelesinde güncel 

asimetri örgütlerden yana bir görüntü sergilememekte, bu du-

rum ABD’nin farklı coğrafyalarda El-Kaide ve IŞİD’e yönelik 

saldırılarından başlayan bir süreçle bugün en etkin örneklerini 

Türkiye’nin özellikle PKK ile mücadelesinde sunmaktadır.  

 Terörle mücadelenin yıllar içerisinde fark edilen ve giderek 

daha etkin biçimde kullanılması yönünde bir gayret içerisinde 

olunan en önemli boyutlarından biri de çabanın bütüncüllü-

ğüdür. Bu bütüncüllük yalnız devlet kurumlarının koordine 

hareketi ve etkin iletişimini kapsamamakta, bu hayati dina-

miğe ek olarak sivil toplum, akademisyenler, kanaat önderle-
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ri, iş insanları gibi toplumun farklı kesimlerinin de mücadele-

nin organik ve samimi paydaşları olmalarını gerekli kılmak-

tadır.  

 Teröre karşı toplumsal uzlaşı ve direncin oluşturulması için 

bu birlikteliğin hem teşvik edilmesi hem de paydaşların kendi 

inisiyatiflerinin desteklenmesi ve birbirleriyle irtibatlandırıl-

maları önem arz etmektedir.  

 Özellikle terör örgütlerinin giderek yeni teknolojilerin kulla-

nımında kapasite kazandığı, bunun sosyal medya kullanımı 

ve görsel materyal üretiminden İHA’ların kullanımına, 3 bo-

yutlu yazıcılarla silah üretiminden kripto varlıkların fonlama 

için kullanım çabalarına kadar örneklerinin görüldüğü bu sü-

reçte mücadelenin de bütüncül, devlet kurumlarının eş gü-

düm ve yardımlaşmasının ötesinde tüm ülke nezdinde bir va-

sıf kazanması elzemdir.  

 Bu çerçevede her bir paydaşa düşen sorumluluğun ötesinde 

terörün ve terörizmin analiz ve yorumlanmasında büyük rol 

oynayan, toplum psikolojilerine yansımalarına dair önemli 

etki gücüne sahip ve dolayısıyla hem önemli bir katkı sunucu 

hem de zedeleyici rolü oynayabilecek olan medyanın da ko-

nuya dair güvenlik güçleri ve toplumun hassasiyet ve işleyi-

şini göz önünde bulundurması, örgütlerin propaganda aracı-

na dönüşmemesi, terörle mücadelenin kendi iradelerinin de 

ötesinde istemeseler dahi bir paydaşı olduklarını unutmama-

ları gerekmektedir. 

 Medya şirketlerinin de piyasa ekonomisinin ana düsturu ola-

rak kabul edilen, şirketlerin yalnız kar maksimizasyonu he-

defleyen yapılar olduğu söyleminden öte sosyal sorumluluk-

larının farkında olmaları büyük önem arz etmektedir.  

 Medyanın bu rolüne ilaveten hem medyanın hem de diğer 

paydaşlarda sınır dışında yumuşak güç unsurlarını harekete 

geçirebilecek olanların dünyada lobicilik faaliyetlerini yakın-
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dan gözlemlemesi büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultu-

da ülkemizin terörle mücadelesi ve bu uğurda yaptığı fe-

dakârlıklar ile hâlihazırda muhatap olduğu tehdidin anlatıl-

masında gerekli uzmanlığı da içerir biçimde stratejik iletişime 

katkı sunmaları, gerek geleneksel gerekse yeni medya araçla-

rının bu amaçla kullanımında sahip oldukları devletlere kıya-

sen daha yüksek esneklik ve hareket kabiliyetini bu anlamda 

değerlendirmeleri gerekmektedir.  

 Meselenin verilerle ve sahadan ampirik bulgularla desteklene-

rek kendi kendisine propagandaya dönüşmeden, yalnızca ko-

nunun uzmanları değil aynı zamanda stratejik iletişim, medya 

ve lobi faaliyetlerine dair de tecrübeli isimlerin katılımıyla şe-

killendirilerek sunulmasının vazgeçilmez önemde olduğu, aksi 

takdirde tam aksi sonuçlar doğabileceği unutulmamalıdır.  

 Yakın coğrafyadaki enerji kaynakları başta olmak üzere doğal 

kaynakların küresel sermayenin ve küresel güçlerin bölge an-

gajmanını derinleştirdiği bir vak’adır. Türkiye’nin bölgesinde 

istikrar sağlayıcı pozisyonunun hem kendisi hem de bölge 

için terör yapılanmalarının da ortaya çıkmasını ve/veya güç-

lenmesini sağlayıcı bu denklemi kırmakta önemli rol oynama-

sı mümkündür.  

 Bu çerçevede Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğüyle birlikte 

anılan ülkelerde gerek küresel gerek bölgesel aktörlerin etki 

kazanma çabalarını, bu kapsamda terör örgütlerini ve genel 

olarak devlet dışı silahlı aktörleri de desteklemeyi kapsar bi-

çimde dikkatle takip ederek gerekli önlemler alınmalıdır. 

 Devletin güvenliği ve temel hürriyetlerin muhafazası odağa 

alınarak bölgesel dinamikler içerisinde sosyo-ekonomik araş-

tırmalar neticesinde gerekli görülen iyileştirmelerin gerçekleş-

tirilerek bu konulardaki eksikliklerin örgütler ve bunları açık 

veya örtülü destekleyen aktörler tarafından istismarına imkân 

verilmemelidir. 



426  Göktuğ SÖNMEZ 

 

 Devletin varlığının terör örgütlerinin etkinliğinin yüksek ol-

duğu bölgelerde özellikle hissedilmesine yönelik adımların 

devam ettirilmesi ve derinleştirilmesi suretiyle bu bölgelerde 

örgütlere karşı sosyolojik direncin diri tutulması gerekmekte-

dir. 

 Terörle ve terörizmle mücadelenin dönemler ve siyasal den-

geler üstü, devletin bekâsı ve vatandaşlarımızın güvenliği 

odağıyla uzun vadeli planlama içerisinde günlük değişimler-

den etkilenmeden kararlılıkla sürdürülmesi kalıcı sonuçlar 

alınması için elzemdir.  

 Meselenin ekonomik boyutuyla alakalı olarak terörist hareket-

liliğin olduğu coğrafyalara yönelik yerelin ihtiyaçları ve güçlü 

yönleri göz önünde bulunarak tarım, hayvancılık, turizm vb. 

ekonomik faaliyet alanlarında gerekli yatırımların artırılarak 

devam ettirilmesi suretiyle ekonomik cazibe merkezlerinin 

oluşturulması ve güçlendirilmesi gerekmektedir.  

Genel itibarla, terörle ve terörizmle mücadele noktasında saha-

da aktif silahlı yapılanmalara karşı mücadelenin gerek sınır içinde 

gerek sınır ötesinde kesinlikle gecikme ve müsamaha kabul etme-

yeceği, daha uzun soluklu bir süreç olan terörizmle mücadelenin 

kazanılabilmesi için sahadaki terörist varlığın kati suretle ortadan 

kaldırılması gerekliliği açıktır. Bu çerçevede, sert ve yumuşak güç 

unsurlarının akıllı bir birleşimi, askerî güç ile etkin ve özel olarak 

dizayn edilmiş hukukî hamlelerin bir arada olduğu bir strateji ile 

sosyal ve ekonomik gereklilikleri göz ardı etmeksizin ve bunların 

örgütün arkasına saklandığı siperler olduğu unutulmaksızın kur-

gulanacak genel hamlelerin ortaya konması şarttır. Bunun hayata 

geçirilmesi için koordinasyon mekanizmalarının inşası, mevcutla-

rın desteklenmesi ve kaynak ve imkânlarının artırılması, bunlara 

toplumun farklı kesimlerinden katılımın temini önemli faydalar 

sağlayabilecektir.  

Tüm bu çabanın hayata geçirilmesi süresince, Türkiye’nin terör 

ve terörizmle on yılları sari mücadelesinin esas kahramanları ve bu 
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coğrafyadaki varlığımızın harcı olan şehitler ve gaziler silsilemizin 

devamı mahiyetinde olan terörle mücadele şehitlerimizin aziz hatı-

rası, onların aile ve akrabaları ile gaziler ve gazi yakınlarının inci-

tilmemesi hassasiyetinin mutlak surette göz önünde bulundurul-

ması elzemdir. 


