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GİRİŞ  

“Masumların cesetleri üzerinden iletişim kurma stratejisi” olarak 

tanımlanan terör ile mücadelede, devlet ile terör örgütleri 

arasında bir alan kazanma yarışı süregelmektedir. Bu yarışta, 

muhatabını kendi mücadele alanına çekmeyi başaran taraf 

avantajı elinde bulundurmaktadır. Terörün alanını, hiçbir kural ve 

değer tanımayan şiddet eylemleri, nefret ve intikam hisleri 

oluştururken, devletin alanını ise, hukukun üstünlüğü, demokratik 

değerler ve etik ilkeler oluşturmaktadır. Dolayısı ile demokratik 

platformlarda terörün, şiddet alanında ise devletin mücadele 

etmesi görüldüğü kadar kolay olamamaktadır.  Çünkü hiç bir 

devlet, şiddet ve vahşilikte terör örgütleri ile mücadele edemez.  

Terör; şiddet, kan, gözyaşı, nefret, ayrışma ve 

intikam gibi kodlar üzerinden iletişimini 

kurmayı ve bu yoldan amacına ulaşmayı tercih 

eder. Buna karşın devlet ise; demokrasi, insan 

hakları, uzlaşı, birliktelik ve bütünlük kodları 

üzerinden iletişim kurar. Dolayısıyla devletin 

iletişim dili, aynı zamanda terörle mücadelenin 

temel yapıtaşları ile yol haritasını da belirlemektedir. 

Eğer ki devlet; intikam, öfke, hukuk dışına çıkma ya da kural 

tanımama gibi teröristten ödünç alınan kavramlar üzerinden 

iletişim dilini oluşturuyorsa bu durum, kronik terör sarmalını 

oluşturacak önemli bir etkendir.   

Ayrıca bu mücadele sürecinde karşı tarafın iletişim kodlarını 

kullanan taraf, kendi mücadele alanından rakibinin alanına 

geçmeye başlamış demektir. Mücadele sürecinde terör 

örgütlerinin iletişim kodları üzerinden konuşan ve ona 

benzemeye başlayan devletlerin, bu süreçte inisiyatifi 

kaybettikleri ifade edilebilir. 
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Bu çalışmanın amacı; terörle mücadelede demokratikleşme 

alanını içeren teröristle silahlı mücadele ve siyasal, sosyal ve 

ekonomik açılımlar hakkında ayrıntılı durum analizi yaparak 

öneriler ortaya koymak ve önerilerin yaşama geçirilmesi 

durumunda ortaya çıkacak fırsatlar ve karşılaşılacak riskler 

hakkında detaylı tespitler yapmaktır.  

Bu doğrultuda çalışmanın birinci bölümünde; kronik terör kavramı 

ayrıntılı olarak açıklanmış, bölücü terör örgütünün mevcut durumu 

analiz edilmiş ve terörle demokratik mücadele stratejileri 

tartışılmıştır.  

Çalışmanın ikinci bölümünde, teröristle (silahlı) profesyonel 

mücadelede güvenlik, idari, yasal, kamuoyu oluşturma ve eğitim 

alanlarındaki analiz, risk, fırsat ve öneriler dizgesi oluşturulmuştur. 

Üçüncü bölümde ise, terörizmle mücadele kapsamında önemli 

rollere sahip olan siyasal, sosyal ve ekonomik alandaki projeler 

detaylı olarak tartışılmıştır.  
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KRONİK TERÖR 

Kronik terör, terörle mücadelenin çok uzun bir döneme yayılmış 

ve kısır döngü içerisine girmiş olma hali olarak tanımlanmaktadır. 

Kronik terör, mücadele sürecinde inisiyatifin köreldiği an olarak 

da ifade edilmektedir.   

Kronik terör, sadece bilerek atılan adımlar neticesinde ortaya çıkan 

bir durum değildir. İstemeden hatta doğru olduğu zannedilerek 

yapılan uygulamalar da süreci “kronik terör”e taşıyabilmektedir. 

Kronik terör sürecini yaşayan ülkelere bakıldığında, birçoğunun 

aslında terörü bitirme gayretleri ile ülkeyi kronik terör sürecine 

soktuğu görülmektedir. Terörle mücadele adına yapılan fakat 

terörle mücadeleyi kısır döngüye sokan bu gayretler, bir noktada 

denizde boğulan insanların çırpınışları gibidir. Çünkü boğulan 

insanlar doğru olduğunu zannettikleri için çırpınırlar ve batarlar. 

Oysaki panik halinden uzak, sakin olarak düşünseler ve yapmaları 

gereken hareketleri zamanında yapsalar, fizik kanunlarının da 

işaret ettiği gibi,  böyle bir boğulma hadisesi yaşamayacaklardır.  

Dolayısı ile terörle mücadelede de önemli olan doğru zannedilen 

hareketlerin panik havasında yapılması değil, doğruluğu sınanmış 

uygulamaların, serinkanlılıkla ve zamanında uygulanmasıdır.   

KRONİK TERÖRÜN NEDENLERİ 
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Kronik terörün etkileri incelendiğinde, terörün mevcut etkilerinden 

daha tehlikeli sonuçların ortaya çıkmasına neden olabildiği 

görülmektedir.  

KRONİK TERÖRÜN ETKİLERİ 

 

Kronik terör süreci, toplumun terörle mücadeleye rasyonel 

bakışını engeller, yetkililerin terör olaylarını ana gündem maddesi 

yaptıkları toplantılar artar, fakat somut çözüm önerileri ortaya 

çıkmaz. Çünkü kronik terör, sorunun kendisinden çok, ortaya 

çıkardığı toplumsal travma üzerinden konuşulmasını sağlar. 

Dolayısıyla bu atmosferde gerçek hedeflere yönelik bulgular, 

belgeler ve analizler zayıf kalmaktadır.   

Ayrıca kronik terör, tarafların (yöneticilerin, entelektüellerin, 

akademisyenlerin, uygulayıcıların vb.) soruna bakışında tekilci 

(alternatif düşünceleri, tartışma zenginliğini ve bütüncül bakışı yok 

eden) yaklaşımları öne çıkarır, komplocu anlatımları arttırır, bu 

sayede mücadelede körlük noktası oluşturur. 
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MEVCUT DURUM ANALİZİ 

Mevcut durum analizi bölümü, PKK terör örgütünün inşa etmeye 

çalıştığı Kürt milliyetçiliği konusunda tarihsel süreç analizi 

yaparken aynı zamanda da örgütün dönemsel eylem stratejileri 

hakkında ayrıntılı değerlendirmeler sunmaktadır.  

PKK Terörünün Tarihsel Süreci 

Ülkemizdeki tarihsel sürece bakıldığında İngiliz, Fransız ve Rus 

kışkırtmalarından kaynaklanan tamamı Kürtçü harekete 

dayanmayan isyanları 1800’lü yıllara kadar götürmek mümkündür. 

Yalnızca 1806–1912 yılları arasında, aralıklı bir şekilde, 12 isyan 

yaşanmış ve her biri büyümeden önlenmiştir. Cumhuriyet 

döneminde ise 1924–1940 arasında 25 isyan yaşanmıştır.  

Ancak çıkan bu isyanların temelinde Kürt milliyetçiliğinden daha 

ziyade statü kaybından doğan rahatsızlık, zorunlu askerliğe 

çağrılma, dini konular, vergi verme vb. gerekçeler bulunmaktadır. 

Cumhuriyet döneminde isyan çıkaran gruplar kısa süre önce 

verilen Kurtuluş Mücadelesinde Urfa, Antep gibi şehirlerde 

bağımsızlık mücadelesine katılmış ve sonrasında da Misak-ı Milli 

sınırları içerisinde kalmayı tercih etmişlerdir. Ayrılıkçı bir zihin arka 

planı olsa idi bunun için en uygun fırsatın o dönemde zaten 

ellerine geçmiş olduğu düşünülürse; bu isyanların ayrılıkçı ya da 

bölücü olmaktan çok mevcut politikalara karşı bir başkaldırı olduğu 

görülmektedir. 

1950’lerden sonraki dönemde,  Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgeleri’nde aşiret ileri gelenleri, yaşlı kuşağa mensup sözde 

aydınlar, Molla Mustafa Barzani’ye olan hayranlıklarından dolayı, 

Kürt Milliyetçiliğini benimseyen T-KDP (Türkiye Kürdistan 

Demokrat Partisi) çatısı altında bir araya gelirken, genellikle 

üniversitelerde okuyan Doğu ve Güneydoğu Anadolu gençlik 

kesimi de TİP (Türkiye İşçi Partisi), FKF (Fikir Kulüpleri 

Federasyonu), Dev-Genç gibi Marksist-Leninist örgütler içerisinde 
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yerini almıştır. Dolayısıyla bu dönemde, bölücülük faaliyetleri aşırı 

sol örgütlerin içerisinde yürütülmüştür. 

Ancak, Kürt Milliyetçiliği ile Marksist-Leninist düşüncelerin 

sentezinden oluşan ideolojik fikirleri benimseyenler, 1969 yılından 

itibaren Doğu Devrimci Kültür Ocakları (DDKO) ismiyle dernekler 

kurmuşlar ve bu derneklerin içerisinde faaliyetlerini 

yürütmüşlerdir. Üniversiteli gençliğin, özellikle doğu kökenli 

gençlerin örgütlendikleri DDKO, 1970’li yıllardan itibaren, gelişen 

Marksist-Leninist Kürt hareketleri için fikir ve kitle zemini 

hazırlamıştır. 12 Mart Muhtırası ile birlikte DDKO’lar kapatılmış ve 

birçok üyesi tutuklanmıştır. 1970–1980 döneminde Kürtçü 

faaliyetler devam etmiş ve Marksizm’in etkisiyle çoğunluğu 

sömürge tezini işlemişlerdir.  

PKK terör örgütü, amaçlarını açıkladığı ilk yazılı belge olan 

Kürdistan Devriminin Yolu (Manifesto) adlı broşürde Kürdistan’ın 

Türkler tarafından sömürgeleştirildiğini ve sömürge Kürdistan’ın 

ancak ‘zorun gücü’ kullanılarak özgürleştirilebileceğini ifade 

etmiştir.  

PKK, ülkemizin Doğu ve Güneydoğu 

bölgelerini içine alacak şekilde Suriye, İran ve 

Irak toprakları üzerinde Marksist-Leninist 

ilkeler doğrultusunda bağımsız birleşik bir 

Kürdistan devleti kurmayı hedeflemektedir. 

Örgüt, 1984 yılından itibaren yoğun terör faaliyetlerine başlamış 

ve güvenlik güçleri yanında başta bölge insanımız olmak üzere 

birçok hedefe yönelik silahlı şiddet eylemleri gerçekleştirmiştir.  

PKK terör örgütü çok sayıda insanımızın yaşamını yitirmesine 

neden olmanın yanında, yüz binlerce insanımızın köylerinden ve 

bölgeden göç etmesine yol açmıştır. Ayrıca bölge ekonomisine 

verdiği zarar tam olarak hesaplanamamakla birlikte, ülke 
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ekonomisinde 300–400 milyar dolar civarında bir ekonomik kayba 

neden olduğu tahmin edilmektedir.  

PKK Terör Örgütünün Dönemsel Eylem Stratejileri  

PKK terör örgütü eylemlerine başladığı 1984 yılından itibaren 

birbirinden farklı stratejiler uygulamıştır. Bu stratejiler genel olarak 

4 başlık altında toplanabilir. Bunlar; 1984–1989 arasında yoğun 

terör; 1989–1995 arasında “gerilla” aşamasına geçme çabası; 

1995–1999 arasında büyük kentleri kapsayacak şekilde tekrar 

yoğun terör; 1999–2005 arasında ise farklı kombinasyonları eş 

zamanlı içeren terör, pasif itaatsizlik ve siyasallaşma sürecidir.   

 

PKK terör örgütü 1984 yılından itibaren Kürt kökenli 

vatandaşlarımıza yoğun bir terör uygulamıştır.  Bu süreçte bölge 

halkı hedef alınmış ve gerçekleştirilen eylemlerde bazen ailelerin 

tüm mensupları öldürülmüştür. Bu eylemlerde temel hedef ise 

Kürtleri başka bir yolla mobilize ve ikna etmenin başka yolunun 

olmadığı düşüncesidir. Dolayısıyla, terörün korkutucu gücünden ve 

sindirme etkisinden yaralanılacaktır. Bu yaklaşımı Öcalan, o 

yıllarda yalın bir şekilde ifade etmiştir; “Kürtler zorun gücünden 

anlar, onlarla fikri tartışmalarla bir sonuca ulaşmak olanaksızdır”. 

Terör keşfedildiği günden beri bir yönüyle bu çıkarımla yola 

çıkmıştır. 

1984-1989 
Yoğun Terör

1989-1995 
"Gerilla" 

Aşamasına 
Geçme Çabası

1995-1999  
Büyük Kentler 

Merkezli 
Yoğun Terör

1999-2005 
Pasif 

İtaatsizlik & 
Siyasallaşma
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1989 yılına gelindiğinde bölge halkı üzerinde gerçekten de bir 

tedirginlik oluşmuştur. Artık PKK, özellikle geceleri daha fazla 

korkulan bir güçtür.  1990’lı yıllara gelindiğinde ise devlet, PKK’nın 

vahşetinden halkını emin kılamamıştır. 

PKK örgütünün ikinci stratejisi ise, terörün bir sonraki safhası olan 

gerilla aşamasına geçme çabasıdır. Gerilla aşaması, terör 

örgütlerinin özellikle etnik ayrılıkçı örgütlerin ulaşmak istedikleri 

önemli bir stratejik hedeftir. PKK açısından da durum böyledir. 

Korkuya hapsedilmiş Kürtlere şefkatli yaklaşım zamanı ve devlete 

meydan okuma vakti gelmiştir. Bu stratejinin temeli şaşkınlık ve 

panik halindeki halkı kurulacak farklı isimlerdeki derneklerle 

örgüte yönlendirme ve aynı zamanda devleti aşırı güç kullanmaya 

itmek marifetiyle güvenlik güçlerinin vahşi ve adaletsiz olduğu 

propagandasını yapmaktır. 

PKK terör örgütü bu çerçevede hükümet güçlerine (asker, polis, 

öğretmen, doktor, hemşire, şantiye işçileri, ziraat mühendisleri 

v.b) karşı yoğun eylemler başlatmıştır.  Ancak örgüt, devlet güçleri 

karşısında büyük zayiatlar vermiş ve çatışmayı kaybetmiştir. Aynı 

dönemde örgütün uygulamaya koyduğu bağımsız bir arazi 

parçasına sahip olmak stratejisi ise Irak’ın Kuzeyindeki otoriteden 

yoksun bölgeyi kontrolü altına almak çabası olmuştur.   

Çatışma alanlarında yenilgiye uğrayan, Kuzey Irak’a göçü 

başaramayan ve yerel seçimlerde taban desteğini ispatlama 

noktasında büyük şok yaşayan PKK tekrar ilk dönemdeki gibi 

ayrımsız ve yoğun teröre dönme kararı almıştır. Zira örgüt, 

Kürtlere karşı uyguladığı her türlü strateji sonucunda, 

başkaldırmayı ve kendine yeterli desteği vermeyi sağlayamamıştır. 

Üçüncü dönem PKK açısından dağlardaki yenilgiyi kabul etmek 

anlamına da gelmektedir. 1995 yılında şekillenen bu dönem 

Öcalan’ın 1999 yılında Kenya’da gözaltına alınmasına kadar 

sürmüştür. Artık PKK terör örgütü Türkler üzerinden Kürt kimliği 
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arayışı içerisindedir. Bu stratejinin temeli, terör eylemlerinin 

Türkiye’nin Batıdaki kentlerine taşınmasıdır. Batıdaki kentlerde 

gerçekleştirilecek olan yoğun terör eylemleri Türk milliyetçiliğini 

radikalleştirecektir. Dolayısıyla, Kürtler adına eylem yaptığı 

iddiasıyla olayları üstlenen PKK, Türk milliyetçiliğinin tepkisini 

Kürtler üzerine çekecektir. Kızgınlık, öfke ve nefret üzerine inşa 

edilecek ötekileştirme projesi Kürtleri yalnızlığa itecek ve 

ötekileştirilen Kürtler ise PKK yanında saf tutacaklardır. 

PKK bu beklentiler içerisinde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, 

Antalya gibi illerde eylemlerine başlamıştır. Türkiye’deki birliktelik 

yerine, ortak özelliklerin bir kenara atıldığı, küçük farklılıkların dahi 

dev aynasında öfke seliyle beslendiği bir dönem planlanmıştır. 

Ancak, bu süreç beklenilen sonucu doğurmamıştır. 

PKK, batı kentlerindeki eylemleri için gerekli Kürt (daha önceden 

bu bölgelere yerleşmiş olanlar) desteğini bulamamıştır, polis 

istihbaratı ve buna bağlı gerçekleşen operasyonlar örgütün planlı 

eylemlerinin önemli bir kısmını başlamadan önlemiştir.   

Tüm ayrılık hamlelerine rağmen, Anadolu’da PKK’nın istediği 

ölçütte bir kutuplaşma ve ayrımcılık yaşanmamıştır.  Bu süreci 

sona erdiren önemli gelişmeler ise, yukarıdakilere ilave olarak, 

Örgüt’ün ikinci kişisi Şemdin Sakık’ın yakalanması ve PKK lideri 

Abdullah Öcalan’ın 1999 yılında Kenya’da Türk güvenlik güçlerince 

ele geçirilmesidir.  Özellikle Öcalan’ın yakalanması PKK terör 

örgütü üzerinde önemli bir şok etkisi yaratmıştır. Bu şok süreci 

örgüt üzerinde karmaşalara yol açmış ve bir kısım örgüt militanları 

intihar eylemlerine teşebbüs etmişlerdir. Ancak bu eylemlerin 

önemli bir kısmı başarısız olmuştur.  

PKK terör örgütünün dördüncü aşaması ise, birbiriyle çelişen 

stratejilerin uygulanmaya çalışıldığı dönemdir. Bu, günümüzde PKK 

ne yapmaya çalışıyor sorusunu da sıklıkla akla getiren 

karmaşıklığın doğmasına yol açmıştır. Son döneme sarkan 

karmaşıklığın temeli, PKK lideri Öcalan’ın Türk devlet görevlilerinin 

eline geçtiği andan itibaren; “devletime hizmet etmeye hazırım, 



Terörle Mücadelede Analiz, Risk, Fırsat ve Öneriler  12 

 

halkların kardeşliği, akan kanın durdurulmasında üzerime düşeni 

yapmaya hazırım” ve “demokratik cumhuriyet” gibi ifadelerle, 

hem Türkiye Cumhuriyeti’ne hem de terör örgütüne yönelik 

mesajlarıyla ortaya çıkmasıdır. 

Silahlı eylem yapma döneminin önemli ölçüde başarısızlığını 

anlayan örgüt siyasallaşma çalışmalarına ağırlık vermiştir. Bu 

çerçevede çeşitli adlarda sivil toplum örgütlerini arttıran örgüt, 

Belediye başkanlığı seçimleri ve kurdurduğu partiler aracılığıyla 

Türkiye’deki genel seçimleri, gücünün önemli ölçütte 

ispatlanabileceği olimpiyatlar olarak görülmüştür. Halkın Emek 

Partisi (HEP), Demokrasi Partisi (DEP), Demokratik Toplum Partisi 

(DTP), Demokratik Halk Partisi (DEHAP) ve Halkın Demokrasi 

Partisi (HADEP) gibi PKK ekseninde siyaset yapan partilerin önemli 

siyasal argümanları, bölgedeki insanların ekonomik, sosyal 

sorunlarını çözmeye yönelik olmamıştır 

PKK terör örgütü, Abdullah Öcalan’ın yakalanmasından sonra 

şiddet eylemlerine kısmen ara vermiş ve “Demokratik Cumhuriyet 

ve Barış Projesi” adıyla formüle ettiği yeni bir strateji geliştirmiştir. 

Daha sonra, terörist kimliğinden kurtulmak için ismini önce 

Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi (KADEK), ardından da 

Kürdistan Halk Kongresi (KONGRA GEL) olarak değiştirmiştir. Bu 

dönemde siyasal alan çalışmalarına ve sivil itaatsizlik türü 

eylemlere ağırlık veren örgüt her geçen gün kazanımlarını hızla 

yitirmiştir. 

Abdullah Öcalan’ın yakalanmasından sonraki dönemde, bölgedeki 

yatırımlara hız verilmiş, bu nedenle bölgede büyük bir rahatlama 

yaşanmıştır. Öte yandan Avrupa Birliği uyum sürecinde yapılan 

siyasi reformlar örgütün propaganda malzemesi olarak kullandığı 

pek çok argümanı elinden almıştır. Eylemsizlik içerisine giren 

örgütte ise iç mücadeleler başlamıştır. Bütün bu nedenlerden 

dolayı hızla erimeye başlayan örgüt, kendini yeniden 

toparlayabilmek için 2004 yılında tekrar yoğun bir şekilde terör 

eylemlerine başlamıştır. 
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PKK’nın Türkiye’de eylemlere başlamasının bir diğer nedeni ise 

örgütteki dağılmanın önlenmesi çabasıdır. Örgüt, Öcalan’ın 

İmralı’da vereceği işaretleri beklemenin yanı sıra, diğer üst düzey 

yöneticileri tarafından kendi iç sorunlarının aktif olarak çözümünü 

de ön plana çıkarmıştır. Zübeyir Aydar, Murat Karayılan gibi örgüt 

liderleri PKK’nın eylemlere başlamasının gerekli olduğunu ileri 

sürmüşlerdir. 

Örgüt sömürge tezinden hareketle söylem ve eylem stratejilerini 

geliştirirken, 2000’li yıllara kadar terörle mücadele sadece bir 

güvenlik sorunu olarak algılanmış ve bu doğrultuda mücadele 

stratejileri geliştirilmiştir. Bu bağlamda militan sayısını her geçen 

gün artıran PKK terör örgütü, 1990’lı yıllarda bölgede etkisini 

artırmıştır.  

Güvenlik güçleri 1992 yılından itibaren mücadele konseptini “alan 

hâkimiyeti” üzerine inşa etmiştir. Yeni konseptle birlikte terörle 

mücadelede özellikle Özel Kuvvetler, Jandarma ve Polis Özel 

Harekât timleri kullanılmıştır. Terörle mücadelede uzman olan bu 

timler, kırsal alanda sürekli faaliyet yürüterek örgütün hareket 

alanını daraltmıştır.  

Ayrıca 1992 yılından itibaren Irak’ın kuzeyine yönelik 

gerçekleştirilen askeri harekâtlar, örgütün yurtdışında üstlenen 

silahlı militanlarının büyük zayiatlar vermesine neden olmuştur. 

Yurtiçi ve yurtdışında alan hâkimiyetini yitiren örgüt, eylemsizlik 

bunalımına girmiş ve bu sıkışmışlığı aşmak için önce Akdeniz’e, 

ardından da 1996 yılında sol terör örgütleriyle protokol 

imzalayarak Karadeniz Bölgesinin kırsal alanına açılmaya 

çalışmıştır. Bu girişimlerinde başarılı olamayan örgüt, bu defa 

çaresizliğin ifadesi olarak intihar saldırılarına başvurmuştur. Bu 

dönemde güvenlik güçlerinin elde etmiş olduğu başarılar, yeterli 

ekonomik, sosyal ve siyasal tedbirlerle desteklenememiştir. 

Örgütün yeniden terör eylemlerine başlaması üzerine, önceden 

olduğu gibi terörle mücadelede yeterli eğitim ve deneyimi 

olmayan askeri birlikler kullanılmaya başlanmış ve halen de aynı 

şekilde sürmektedir. Zira 1992 yılından itibaren terörle 
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mücadelede istihdam edilen Jandarma ve Polis Özel Harekât 

timleri Abdullah Öcalan’ın yakalandığı 1999 yılından sonra ya 

tamamen lağvedilmiş ya da sayıları azaltılarak farklı görevlere 

kaydırılmıştır. 

11 Eylül terör saldırılarından sonra, ülkemizin uluslararası arenada 

yürütmüş olduğu diplomatik girişimler sonuç vermiş, PKK terör 

örgütüne verilen yurtdışı destek önemli ölçüde azalmıştır. Özellikle 

son bir yıl içerisinde örgüte yönelik gerçekleştirilen hava 

harekâtları örgütün kamp yerlerine ve lojistik imkânlarına büyük 

zararlar vermiştir. Eleman katılımının önemli ölçüde azaldığı 

gözlenen örgütte, kaçışlar alabildiğine artmıştır. Yurtdışında nefes 

alamaz hale gelen PKK terör örgütü bu sıkışmışlığı aşmak için son 

zamanlarda kentlerde yoğun bir eylem arayışı içerisine girmiş 

bulunmaktadır.  

Bölücü terörle mücadelede 24 yıllık uygulamada, terör sorunu 

tamamen çözülememiştir. Gelinen noktada, terörle mücadele 

politikasını, terörle mücadelenin yönetimi ve yöntemini, terörü 

doğuran ortamı ve konunun ilişkili olduğu diğer hususları geniş bir 

çerçevede değerlendirme zamanı gelmiştir.  
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TERÖRLE MÜCADELEDE DEMOKRATİKLEŞME :                      
Demokratikleşme Zafiyet midir? 

Terörizm ve demokrasi, birbirinin düşmanı olan iki kavram olarak 

ifade edilmektedir. Bunlardan birinin yaratacağı boşluk ve ihmal, 

zaman geçmeden diğeri tarafından doldurulacaktır. Bu 

düşmanlıkta; sorunlara şiddet eylemleri üzerinden çözüm bulmaya 

çalışan terörizm, soruna hoşgörülü yaklaşan ve demokratik 

değerler paralelinde çözüm önerisi üretmeye çalışan ise demokrasi 

olmaktadır. 

Kimi yazarlar arasında, terörizmin demokrasinin 

hoşgörü ve uzlaşı bahçesinde yeşerdiği savı çok 

yaygındır. Bu sava göre demokratik devletlerin 

uymaları gereken, hukukun üstünlüğü, 

demokratik denetim,  halka karşı sorumluluk ve 

hesap verilebilirlik gibi bir takım kurallar vardır. 

Ve bu kurallar devletleri, terörle mücadele 

noktasında sınırlamakta ve hiçbir kural ve değer tanımayan 

teröristler karşısında zayıf konuma itmektedir.    

Ancak bu düşünce, çağımız terör uzmanlarına göre doğru kabul 

edilmemektedir. Onlara göre, terör hareketleri karşısında 

demokrasiyi azaltmak, demokratik sistemin yapısına, doğasına 

veya ruhuna aykırı işleyiş ve düzenlemelere giderek sonuç aramak, 

terörizmin alanını güçlendiren en önemli etkenlerdendir. Bu 

durum devletin terörizm karşısında alan kaybettiğine de işaret 

etmektedir. 

Çünkü terörizmin temel işleyiş mantığı; vahşilikte sınır tanımayan 

şiddet eylemleri ile halkı sindirmek, toplumun normal yaşam 

düzeyini anormal düzeye taşımak ve kamu görevlilerini tahrik 

ederek, eyleme hissi cevap vermelerini sağlamak ve bunun 

sonucunda kamu görevlilerinin yaptığı, hukukun dışına çıkma, kötü 

muamele veya işkence gibi her türlü yanlış uygulamayı 
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Terör, silahlı bir 
meydan okumadan çok, 

siyasi bir meydan 
okumadır. 

Terörle mücadelede demokratik 
alanın güçlendirilmesi, zafiyet 
doğurmayacağı gibi terörün 

yaşam alanını da daraltacaktır. 

propaganda malzemesi olarak gerek yerel gerekse uluslararası 

kamuoyunda kullanmak üzerinedir.  Buna karşın terörle, 

demokratik değerler ve etik ilkeler çerçevesinde mücadele eden 

devletlerin hata yapma oranı düşük olduğundan, terörün 

propaganda alanı zayıflatılmış olacaktır. Bu ise terör örgütüne 

katılımın önüne geçeceği gibi aynı zamanda devletin uluslararası 

kamuoyunda önemli bir desteği kazanacağını da 

garantilemektedir.   

Türkiye bu mücadelede demokrasinin yoğun 

bakıma alındığı veya geçici süreyle bittiği 

dönemleri yaşamış bir ülke olarak, terörle 

mücadeledeki başarısı zaman zaman 

tartışılmaktadır. Terörün yoğun yaşandığı dönemlerde bu sorunun 

çözümü, güvenlik güçlerine yönlendirilmiş ve sadece bu 

doğrultuda çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Sırayla yeni terör 

kanunları düzenlenmiş, sıkıyönetim ilanları ve sonuçta ihtilallere 

varan bir süreç Türkiye’nin terörle mücadelede neredeyse kaderi 

gibi algılanmıştır. Sonuç itibarı ile terör, demokrasiyi zayıflatarak 

anti demokratik ortamı güçlendirmeyi hedeflerken, demokrasinin 

güçlendirilmesi de uzun vadede terörün yaşam alanını 

daraltmaktadır. 

Terörle mücadelede demokratik alanın güçlendirilmesinin bir 

zafiyet doğurmayacağı, hatta güçlü demokrasilerin terörün yaşam 

alanını daraltacağı savı iki temel strateji ile desteklenmektedir. 

Demokratik toplumların terörle 

mücadeledeki ilk stratejisi; terörün manipüle 

edeceği alanları ve propaganda aracı olarak 

kullanacağı eksiklikleri ortadan kaldırmaktır.  

Bu stratejinin üç temel alt başlığının olduğu görülmektedir. İlki, 

terör örgütlerine militan olarak yönelebilecek grupların sistem 

içerisinde barındırılması yani topluma kazandırılması. İkincisi, terör 

sorununa karşı sonuç almaya yönelik olarak, sorunu siyasal katılım, 
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ekonomik gelişmeler ve sosyolojik yönleriyle ele alıp alternatif, çok 

yönlü projelerin üretilmesi. Üçüncü ise güvenlik politikalarına, yani 

sorunun çözümüne, halkın ortak edilmesidir. 

 

DEMOKRATİK TOPLUMLARIN TERÖRLE MÜCADELE STRATEJİSİ 

 

Demokrasilerin terörle mücadeledeki ikinci temel stratejisi ise, 

teröristle (silahlı) mücadele edecek güvenlik güçlerinin 

profesyonellikleri ve donanımları ile ilgilidir. Diğer bir ifade ile 

görülüyor ki demokrasiler terörle silahlı mücadeleyi göz ardı 

etmemektedir. Buna göre teröristle mücadele, uzman birimlerce, 

minimum hata ve maksimum etkinlik ile uygulanmalıdır. Sonuç 

olarak demokratik toplumlarda terörle mücadeledeki esas 

başarının, etkin bir silahlı mücadelenin sosyal, siyasal ve ekonomik 

projelerle gerçekleştirilebileceği değerlendirilmektedir. 

Dolayısı ile “terörle mücadelede demokratikleşme” merkezli 

hazırlanan bu rapor, örgüte karşı gerçekleştirilen etkin bir silahlı 

Terör örgütlerine 
militan olarak 

yönlenebilecek 
kişilerin topluma 

kazandırılması

Terör sorununa 
karşın çok yönlü 

projelerin 
üretilmesi

Güvenlik 
politikalarına 
halkın ortak 

edilmesi
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mücadele ile sosyal, siyasal ve ekonomik projelerin koordineli bir 

şekilde nasıl yürütülebileceği sorunu üzerinde durmaktadır. 

Terörle mücadeleye ilişkin literatür ve dünya üzerindeki terör 

örgütleri incelendiğinde, terörle mücadelenin nispeten daha az bir 

kısmının silahlı mücadeleden ibaret olduğu görülmektedir. Dolayısı 

ile terör, silahlı bir meydan okumadan çok, siyasi bir meydan 

okuma olarak tanımlandığında, teröre siyasi bir cevap verilmesi 

daha da önem kazanmaktadır. 

Terörle mücadelede demokratik inisiyatif hayati öneme sahiptir. 

Daha önce de belirtildiği üzere terörle mücadelede silahlı 

mücadele,  siyasal sosyal ve ekonomik açılım ve projelerle 

desteklendiği ölçütte gerçek başarıya ulaşacaktır. Çünkü terörizm 

belli sosyal, siyasal ve ekonomik koşullarda ortaya çıkar ve bu 

koşullarda iyileşme olmadığı takdirde de ortadan kalkmaz. Silahlı 

mücadele söz konusu koşulları düzeltmede ve örgütü sınırlamada 

zaman kazandırıcı bir araç olmalıdır. Yoksa tek çözüm yolu olarak 

görülmemelidir. Silahlı mücadelenin bizatihi kendisinin çözüm 

sanıldığı ülkelerde terör olayları artarak devam eder ve başlangıçta 

terörü oluşturan sosyal, siyasal ve ekonomik koşullar derinleşerek 

varlığını sürdürür ve terör yeni şekiller alarak o ülkenin 

gündemindeki yerini korur. 

Terörle mücadele; çok sayıda alanın, bir arada ve 

birbiriyle uyumlu olarak yürütülmesini zorunlu 

kılmaktadır. Yani terörle mücadelede başarı, 

bütüncül yaklaşım stratejilerinin benimsenmesi, diğer 

bir ifade ile toplumun tüm kesimlerinin mücadeleye 

ortak edilmesi ile sağlanabilir. 

Türkiye’nin yaşamış olduğu terörle mücadele süreci 

incelendiğinde, 1999 yılında Öcalan’ın yakalanmasından dolayı PKK 

terör örgütünün yaşadığı travmatik durumu Türkiye’nin bir 

avantaja dönüştüremediği görülmektedir. Ancak terörün tekrar 
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alevlendiği 2003 yılına gelindiğinde, sürecin tam tersine çevrildiği, 

devlet tarafından siyasal sosyal ve ekonomik politikaların 

uygulanmaya başlandığı gözlenmiştir.  

Bu dönemde sosyal, ekonomik, siyasal ve alanda yapılan atılımlar 

terörle mücadelede önemli kazanımlar sağlamıştır. Bu atılımlar, 

şehit cenazeleri üzerinden Türk milliyetçiliği yapılan bir dönemde, 

Kürt milliyetçiliği yapılan bölgelerdeki (Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgesi) halktan öylesine kabul görmüş ki, 2007 Temmuz 

seçimlerinde iktidar partisi bölgedeki oyunu görülür biçimde 

artırmıştır.  

Fakat 2002 yılından itibaren uygulamaya konulan sosyal, ekonomik 

ve siyasal politikalar, teröristle (silahlı) mücadele boyutu ile etkin 

olarak desteklenmemiştir. Hatta önceki dönemde terörle 

mücadelede nispeten başarılı olan Jandarma ve Polis Özel Harekât 

birimleri ya alandan çekilmiş ya da tamamen tasfiye edilmiştir. 

Önceki dönemde elde edilen silahlı mücadeledeki kazanımlar bu 

dönemde kaybedilmiştir. Dolayısı ile sosyal, siyasal ve ekonomik 

projelerin silahlı mücadele ile desteklenmediği durumlarda terörle 

mücadelenin başarıya ulaşamayacağı da bu süreç içersinde 

görülmüştür. 

Teröristle (silahlı) mücadelede görev alan üniformalı birimlerin üç 

temel handikabı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, güvenlik güçlerinin 

başarısızlıklarının sorgulanamaması, ikincisi çoğu zaman “hesap 

sorma” makamında gibi hareket etmeleri, üçüncüsü de eleştiriden 

uzak adeta hatasızmış iddiasında olmalarıdır.  
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TERÖRİSTLE SİLAHLI MÜCADELE EDEN BİRİMLERİN                       
ÜÇ TEMEL HANDİKABI 

 

Bu üç temel handikabın özünde ise demokratik inisiyatifin ülke 

içersinde yerleşmemiş olması ile seçilmişler (hükümet) - 

atanmışlar (güvenlik bürokrasisi) arasındaki yetki sorumluluk 

dengesinde yaşanan problemler yatmaktadır. Bu türden 

problemler, demokratik değerlerin yeteri kadar özümsenmediği 

toplumlarda görülmektedir. Dolayısı ile demokratik değerlerin tüm 

kurumlarımızda özümsenmesi ve gerek personelin gerekse de 

toplumun demokratik bilince sahip olması, terörle etkin mücadele 

noktasında da hayati bir öneme sahiptir. 

Aynı zamanda bu handikaplar, tahmin edildiğinin aksine özellikle 

güvenlik birimlerini yıpratmakta ve terörle etkin mücadele 

sürecine olumlu katkı sağlayamamaktadır. Terörle mücadele 

literatüründe belirtildiği üzere teröristin elindeki en güçlü silah, 

süreç içersinde devletler tarafından –bilerek ya da bilmeden- 

yapılan hatalardır. Çünkü bu hataları örgüt, hem eleman devşirme 

sürecinde hem de ulusal ve uluslararası kamuoyu oluşturma 

sürecinde, propaganda malzemesi olarak kullanmaktadır.  

Demokratik toplumların özünde olan, halka karşı sorumluluk ve 

hesap verilebilirlik ilkelerinin güvenlik birimlerinde tam olarak 

işlemiyor olması, onları hesap sorma noktasına taşıyabilmekte ve 
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problemlerin özüne inip çözüm üretilmesi çok mümkün 

olmamaktadır. Dolayısı ile esas olarak hesap sorma makamında 

olan sivil irade, terörle etkin olarak mücadele edilemediği 

iddiasından dolayı olumsuz etkilenmektedir.  

Teröristle (silahlı) mücadelede görev alan birimlerin başarısızlıkları 

sorgulanamadığından bir noktada aynı hatalar farklı zamanlarda 

defalarca tekrar edilmektedir. Bu da problemi, kronikleşme 

sürecine doğru taşımaktadır. 

Kronik terörün temel niteliklerinden olan terörün ülke 

gündeminde diğer tüm konuların önüne geçmesi son zamanlarda 

yaşadığımız bir durumdur. Yoğun olarak ülkenin Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde verilen mücadelede her gün gelen 

şehit haberleri, ülkemizin diğer kesimlerinde de çok derin acılarla 

yaşanmaktadır. Bu ise terörü sürekli olarak gündemde 

tutmaktadır.  

Terörle silahlı mücadelede başarısızlık ve kayıplar, terörizmle 

mücadelede uygulamaya konulan sosyo-ekonomik ve siyasal 

programları uzun vadede sekteye uğratabilir. Örneğin Güneydoğu 

Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı çerçevesinde bütçeden çok 

büyük oranlarda ayrılan ödenekler, terörle mücadele sürecinin 

uzaması ve kayıpların artması sonucunda toplumda meydana 

gelebilecek yorgunluk ve yılgınlıktan dolayı temel eleştiri 

konularından biri durumuna gelecektir. Örneğin fındık üreticilerine 

belirli bir miktarın üstünde verilmeyen birim fiyat, bir tarafta 

dururken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bütçeden 

harcanan milyar dolarlarla ifade edilen paralar diğer bölgelerde 

rahatsızlığa neden olmaya başlayabilir. Dolayısıyla terörle 

mücadelede uygulamaya konulan programlardan beklenen 

sonuçların alınması aynı paralelde silahlı alanda verilen 

mücadelenin en az kayıpla etkili sonuçların alınmasına bağlıdır.  

Demokratik toplumlarda sonuca götürücü terörle mücadele 

politikaları; etkili, sorgulanabilir, eleştiriye ve denetime açık silahlı 

mücadele ile bütüncül yaklaşım prensibi doğrultusunda ilgili tüm 

kurum ve kuruluşların tam katılımını sağlamış, ekonomik, siyasal, 
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sosyal ve psikolojik politikaların aynı anda uyumlu bir şekilde 

yürütülmesiyle mümkün olmaktadır.  

 

TERÖRLE DEMOKRATİK MÜCADELE DENGESİ 

 

 

 

Terörle mücadelede demokratik inisiyatif, birincisi teröristle 

(silahlı) profesyonel mücadele; ikincisi ise terörle mücadele 

konseptli sosyal, ekonomik ve siyasal proje ve atılımlar olmak 

üzere iki temel alan üzerine odaklanmaktadır.  

Bu bölümde, terörle mücadelede demokratikleşme ve bu 

doğrultuda atılması gerekli olan adımlar ayrıntılı olarak ele 

alınmıştır. Bu bölüm iki alt başlıktan oluşmaktadır. Birincisi; 

teröristle (silahlı) profesyonel mücadelede güvenlik, idari, yasal, 

kamuoyu oluşturma ve eğitim alanlarındaki öneriler belirtilmiştir. 

İkinci bölümde ise terörizmle mücadele kapsamında siyasal, sosyal 

ve ekonomik alandaki açılımlar ortaya konulmuştur.  

  

Teröristle (Silahlı) 
Profesyonel 
Mücadele

Siyasal, Sosyal ve 
Ekonomik Proje ve 

Atılımlar
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KİNCİ BÖLÜM: 
TERÖRİSTLE (SİLAHLI) 

PROFESYONEL MÜCADELE 
 

 

PROFESYONEL MÜCADELE  
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TERÖRİSTLE (SİLAHLI) PROFESYONEL 
MÜCADELE 

Terörle mücadelenin, demokratik toplumlarda iki boyutlu olarak 

yürütüldüğü, terörü önlemeye yönelik sosyal, siyasal ve ekonomik 

projelerin muhakkak başarılı bir “teröristle (silahlı) mücadele” 

süreci ile desteklenmesi gerektiği, diğer ülke örnekleri 

incelendiğinde açıkça görülmektedir. Nitekim dünyaca ünlü RAND 

düşünce kuruluşunun 648 terör örgütü üzerinde 2008 yılında 

yapmış oldukları çalışma, teröristle mücadelede en başarılı 

stratejilerin; demokratik gözetim ve denetim altındaki kolluk 

güçlerinin ve istihbarat örgütlerinin koordineli bir şekilde çalışması 

ile gerçekleşebileceği gerçeğini desteklemektedir.  

“Teröristle (silahlı) profesyonel mücadele” ifadesi, sadece terörist 

ile karşı karşıya olan güvenlik personelinin sıcak çatışmaya 

girmesini ifade etmemekte, bunlarla birlikte örgüte yönelik yapılan 

istihbarat faaliyetlerini, gerek yurt içi gerekse yurt dışında 

gerçekleştirilen nokta operasyonları, örgüte katılımın önlenmesi 

çalışmalarını, eve dönüş yasası gibi örgütte çözülmeyi sağlayacak 

projeleri, yani kısaca örgütün sınırlandırılmasını ifade etmektedir.  

Dolayısıyla devlet, terörle mücadele sürecindeki 

inisiyatifi, minimum hata ve maksimum etkililik 

ile sürdüreceği, teröristle mücadele faaliyetleri 

ile elinde tutmuş olacaktır. Devletin terörle 

mücadelede inisiyatifi ele geçirmesi için; önleyici 

istihbarat ve suç istihbaratını doğru yapmalı, 

operasyonu yapacak birimin eşgüdüm ve 

koordinasyonunu sağlamalı, çıkan yasaları uygulayacak kişiler 

profesyonellerden seçilmeli, yargılama süreci, profesyonel bir 

çalışma sonucunda hukuki delillerle desteklemeli ve kriz süreçlerini 

doğru yönetmelidir. Terörle mücadelede aktif olarak rol alan 

birimlerin nasıl bir çalışma mantığı içinde oldukları da ayrıca 

önemlidir. Kronik terör bölümünde belirtildiği üzere, terörle 
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mücadele birimlerinin istemeden de olsa gerçekleştirmiş oldukları 

yanlış uygulamaların ülkeyi kronik terör sürecine soktuğu ifade 

edilmiş idi. Peki bunun aksi düşünüldüğünde başarılı bir terörle 

mücadele sürecinin aktörleri nasıl davranırlar? Demokratik 

toplumlarda terörle mücadele eden aktörler, ancak, eleştirilebilir, 

sorgulanabilir ve kendini yenileyebilir olduğu müddetçe eksiklerini 

giderebilir ve artı değer üretebilir ve ancak bu sayede doğru çözüm 

önerilerini topluma sunabilir.  

Gerek Türkiye’nin kendi deneyimi ve gerekse dünyada terörle 

mücadelede yaşanan deneyimler açık bir şekilde göstermektedir 

ki; terörle mücadelenin teröristle (silahlı)  mücadele kısmını 

oluşturan istihbarat ve güvenlik güçlerinin, bir çatı altında 

eşgüdüm ve koordinasyon halinde yapılandırılması kaçınılmazdır.  

Bu yapılanmanın otoriter yönetimlerde militer ağırlıklı bir çatı 

altında toplandığı, demokratik ülkelerde ise, terörle mücadelenin 

denetlenebilir, eleştirilebilir ve sorgulanabilir olması için, seçimle 

iktidara gelen sivil bir otoritenin altında toplandığı görülmektedir. 

Türkiye örneğinin ise, biraz daha farklı bir yapıda olduğu aşağıdaki 

şekilde görülmektedir. 

Seçilmiş ve Atanmışlar Arasında                                                               

Yetki ve Sorumluluk Dengesi 

Güvenlik Güçleri  Hükümetler 

Uygulamada Tam Yetkili  Teoride Tam Yetkili 

Teoride Sınırlı Yetkili  Uygulamada Sınırlı Yetkili 

Denetim Kabul Etmiyor                          Kamuoyu Önünde Tam Sorumlu 

Nihai Sorumluluk Almıyor 

Eleştiri Kabul Etmiyor 
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Raporun takip eden bölümlerinde uygulamaya dönük somut 

öneriler ile bu önerilere ait analiz, risk ve fırsatların neler olduğuna 

ayrıntılı olarak yer verilecektir. 

İç Güvenlik Sorunu Olarak Terör 

ANALİZ 

Diğer birçok kavram gibi “güvenlik” kavramı da farklı toplumlarda, 

farklı zamanlarda, farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bunun en temel 

nedeni, o döneme ait sosyal, siyasal ve çevresel koşullardır. 

İnsanlık tarihi boyunca her döneme ait yükselen değerler dizgesi 

bulunmakta ve bu değerler sistemi sosyal olayları tanımlamada 

birer parametre taşı olarak kullanılmakta idi. Örneğin en temelde 

huzur, güven ve emniyet içinde bulunma durumu olarak 

tanımlanan güvenlik; tarım toplumlarında farklı, sanayi 

toplumlarında, farklı bilgi toplumunda farklı olarak 

tanımlanabilmekte ve dönemin yükselen değerleri ve siyasal, 

sosyal ve çevresel koşulları ile anlamlandırılmaktadır. 

Bu çerçevede, tarih boyunca farklı örgütlenmeler tarafından 

sağlanan güvenlik hizmetleri, sanayi devrimi ile köklü bir değişim 

yaşamıştır. Sanayi devrimi sonrasında güvenlik, iç güvenlik 

(emniyet) ve dış güvenlik (savunma) olarak iki temel alana 

ayrılmıştır. İç güvenlik, sivil otoritenin altında denetime açık olarak 

kurgulanan polise, dış güvenlik ise profesyonel bir etkinlikte ve 

caydırıcılıkta yapılandırılan askere verilmiştir. 

Öncelikle iç güvenlik ve savunma arasındaki en belirgin farklılık 

odaklanma noktalarıdır. İç güvenlik, yurttaş ve hizmet odaklı bir 

faaliyeti ifade ederken, savunma düşman ve tehdit odaklı bir 

faaliyeti tanımlamaktadır. Ayrıca işbölümü ile birlikte, temel 

alınacak değerler, metot ve taktikler ve ne tür eğitimlere 

gereksinim duyulduğu gibi hususlar da birbirinden ayrışmış ve 

netleşmiştir.  
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Uzmanlaşmanın öne çıktığı gelişmiş toplumlarda, farklı (uzak) 

alanlarda faaliyet göstermenin farklı risk ve problemleri de 

beraberinde getireceği açık bir gerçektir. Örneğin, vatandaş ve suç 

odaklı görev yapan ve bireysel ve kolektif güvenliğin sağlanmasına 

yönelik çalışan kolluk birimlerinin, ülke savunmasında (dış 

güvenlik) başarı sağlamayacağı olağan bir netice olarak 

görülebiliyorsa, düşman ve tehdit odaklı görev yapan ve ülke 

savunmasında görevli aktörlerin de bireysel ve kolektif güvenliği 

sağlamada da başarıyı sağlayamayacağı açıktır. Bu durum aslında 

aktörleri yanlış sahalarda görevlendiren inisiyatif sahiplerinin 

başarısızlığı ya da öngörüsüzlüğü olarak da değerlendirilebilir. 

Ayrıca terör, stratejisi gereği ülkemiz insanını manipüle ederek 

mücadelesini sürdürmekte ve kimisini terörist kimisini ise terörist 

eylemlerin mağduru / maktulü olarak karşımıza çıkarmaktadır. 

Dolayısıyla bu süreçte mücadelenin her iki tarafda da yaşanan 

ölümler, her şeyden önce toplumumuzun kaybı olarak 

değerlendirilebilir. Terör problemi ile mücadelede en temel amaç, 

terörün manipüle ettiği alanlardan insanımızı uzaklaştırarak 

korumak olmalıdır. Diğer bir ifade ile terörle mücadele “koruma, 

kollama ve kazanma” sacayağı üzerine oturtulmalıdır. 

  

Topluma 
Kazandırılması

Toplumun Kollanması

Toplumun Korunması
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Yurttaşın öncelikle terörün manipüle alanlarından korunması, 

terörist örgütlerin eylemlerinden kollanması ve eğer terörün ağına 

düşmüş ise ceza adalet mekanizması içersinde topluma yeniden 

kazandırılması esas hedef olmalıdır.  

ÖNERİLER 

Terör, bir iç güvenlik sorunu olarak ele alınmalı ve çözüm önerileri 

ceza adalet sistemi üzerinden “koruma, kollama ve kazanma” 

felsefesiyle oluşturulmalıdır. 

 

RİSKLER 

İç güvenlik birimlerinin sahip oldukları mali kaynakları, personel 

sayısı ve yetki ve sorumluluklarını tanımlayan yasal düzenlemelerin 

sınırlayıcı olması, terörle mücadele sürecini zaafa uğratabileceği 

iddiası gündeme getirilebilecektir.  

FIRSATLAR 

İç güvenlik sorunu olarak tanımlanan terörle mücadelede, 

manipüle alanında bulunan yurttaşlarımız karşılarında sadece 

polisi gördüklerinde, düşman olarak tanımlandıkları hissine 

kapılmayacak, belki bir noktada potansiyel suçlu olarak 

görüldüklerini düşüneceklerdir. 
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Teröristle (Silahlı) Mücadelede                                               

Profesyonel Ünitelerin Yer Alması 

ANALİZ  

Terörizm; yaklaşık 200 senedir dünyanın birçok farklı ülkesinde 

modern çağın savaşım stratejisi olarak, benzer metotları 

kullanmaktadır. Terörün çalışma mantığı, İspanya’da da, Peru’da 

da, İngiltere’de de, Türkiye’deki gibidir. Temelde Türkiye’nin bir 

istisna oluşturduğunu söylemek zordur. Dolayısı ile teröristlere 

karşı mücadele yöntemlerinde diğer ulusların deneyimlerinden 

yararlanmak mümkündür. Burada farklı olan kısım, farklı ülkelerin 

teröristlere sunduğu manipülasyon ve istismar alanının değişken 

olmasıdır. Yoksa terörün işleyiş mantığı temelde aynıdır.  

Türkiye, terörle mücadelede farklı ulusların yöntemlerinden 

yararlanmayı çoğu defa tartışmaya açmadan reddetmiştir. Oysaki 

güvenlik çalışmalarının diğer alanlarında olduğu gibi, terörle 

mücadele alanında da karşılaştırmalı çalışmalar, başarının 

ölçülmesinde ve diğer ülke deneyimlerinin kendi kazanımımıza 

dönüştürülmesinde son derece önemlidir.  

Raporda, İngiltere’nin IRA terörü ile İspanya’nın ise ETA terör 

örgütü ile silahlı mücadele evreleri hakkında kısaca bilgi 

verilecektir.  

Kuzey İrlanda’da tüm dünyada olduğu gibi temel hak 

ve özgürlüklerin elde edilmesine yönelik protesto 

eylemleri yoğunluk kazanırken, mücadelesini şiddete 

dayalı yürüten IRA terör örgütü yeni eleman kazanma 

güçlüğü yaşamaktaydı. Ancak 1969 yılından itibaren 

bu durum tam tersi yönde bir değişime uğramıştır.  

1969 yılından itibaren Kuzey İrlanda’da şiddet olaylarının 

artmasıyla birlikte İngiltere olayları bastırmak üzere ordu birlikleri 
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göndermiştir. 1969–1985 yılları arasında Kuzey İrlanda’da polisin 

yanında asker de terörle mücadelede aktif olarak görev almıştır. 

İngiliz ordusunun insan hakları ihlalleri, işkence iddiaları vb. 

olumsuzluklar aslında IRA için bulunmaz bir fırsat olmuş ve örgüt 

yeni elemanları bünyesine katmıştır. Örneğin 30 Ocak 1972 Pazar 

günü Katoliklerin İngiliz işgalini protesto eylemleri sırasında İngiliz 

ordusunun açtığı ateşte 13 sivil Katolik İrlandalı ölmüştür. 

İrlandalılar tarafından Kanlı Pazar (Bloody Sunday) olarak 

tanımlanan bu günde meydana gelen olaylar IRA için “yeniden 

doğuş” etkisi yapmıştır. 

İngiltere hükümeti 1985 yılından itibaren terörle mücadelede 

strateji değişikliğine gitmiş ve bölgeden önemli sayıda askerini 

çekmiş ve ilerleyen süreçte bölgenin güvenliği konusu iç 

güvenlikten sorumlu birimlere bırakılmıştır.  

Terörle mücadele konusunda İspanya’nın ETA terör örgütü ile 

mücadelesi incelendiğinde ise değişik dönemlerde farklı 

uygulamalar görülmektedir. Özellikle 1937’den 1975 yılına kadar 

ülke yönetimini elinde tutan Franco döneminde terörle mücadele 

askeri güç kullanımı ile sürdürülmüş ancak bu, özellikle 

Bask bölgesinde halkın ETA’ ya sempatisini daha da 

artırmıştır. 1975 yılında General Franco’nun ölümü 

sonrası demokratikleşme süreci içinde beraber 

İspanyol terörle mücadele anlayışında da önemli 

değişimler olmuştur. 1978 yılında polis teşkilatında 

yeniden yapılanmaya gidilmiş ve terör örgütüne karşı 

operasyonlarda görev alacak özel harekât birimi kurulmuştur.  

Süreç içerisinde polis teşkilatında yapılan değişikliklerle, özel 

birimlerin yasalar çerçevesinde oluşturularak yine yasal çerçevede 

operasyonlar düzenlemesi sonucu, ETA örgütüne karşı yapılan 

başarılı operasyonlarla birlikte örgütün askeri kanadında önemli 

ölçüde zafiyet oluşmuştur.  
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Türkiye’de, PKK terör örgütü ile mücadele örneğinde ise sürecin 

daha farklı işlediği görülebilmektedir. 1984 yılında Eruh ve 

Şemdinli saldırılarıyla başlayan PKK terör örgütü ile 24 yıldan beri 

devam eden mücadele, ağırlıklı olarak silahlı kuvvetler tarafından 

yürütülmektedir.  

Silahlı kuvvetlerin esas ilgi ve sorumluluk alanı olan tehdit odaklı 

savunma yerine iç güvenliği ilgilendiren konulara yoğunlaşmasının 

birkaç temel problemi beraberinde getireceği 

değerlendirilmektedir. Öncelikle bilinmelidir ki; terörle 

mücadelede başarısız olduğu için hiçbir ordu talihsiz sayılmaz, 

ancak bir savaş sonucunda yenilirlerse başarısız olarak 

değerlendirilebilir. Çünkü ordular terörle mücadele için değil, 

ülkeyi savunmak ve savaşmak için kurulan organizasyonlardır. 

Ordular halkın içerisindeki hücreleri veya dağlarda saklanan 

grupları ayırt etmekte zorlanırlar. Yapılanmaları ve araçları buna 

uygun değildir. Teröristleri yok ederken çevresindeki insanlara da 

zarar verirler. Bu şekilde öldürülen ya da istenmeden de olsa kötü 

muameleye uğrayan her insan, teröre zemin hazırlar ve birkaç 

misli teröristin terör örgütüne katılmasına yol açar. 

Terörle mücadele sadece teröristle silahlı çatışmayı içermez. 

Dolayısıyla mücadeleye dahil olan tüm birimler kırsal alanda 

gerektiğinde ev, barınak, vb mekanlar ile kişilerin üst-baş araması 

gibi işlevleri de gerektiğinde yerine getirmektedirler. Ancak bu 

alanda eğitim almayan birimlerin istenmese de uygun olmayan 

davranışları terörle mücadeleye zarar vermektedir. Örneğin arama 

işleminde gerektiğinde kadın görevlinin yer alması en temel 

prensip iken, kırsaldaki silahlı kuvvetlerin buna uyamamaları 

durumunda bölgenin kültürel değer yargıları açısından sorunlu bir 

durumu karşımıza çıkarmaktadır. Bu gibi örnekler artırılabilir.  

Terörle mücadelede, silahlı kuvvetlerin sürekli olarak kullanılması, 

terör örgütünü “dış düşman” kategorisine oturtmaktadır. 
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Teröristlerin düşman olarak tanımlanıp, terörle mücadelenin savaş 

olarak yürütülmesi, teröristlerin “özgürlük savaşçısı” olarak 

nitelenmesini ve PKK terör örgütünün arzu ettiği “meşrulaşma 

sürecini” hızlandırmaktadır. Bu durum uluslararası savaş 

literatüründe yer alan “savaş”, “ateşkes”, “barış” ve “sınırların 

belirlenmesi” gibi kavramların kullanımını beraberinde 

getirmektedir. Olaya dış dünyadan bakıldığında, mücadele eden 

taraf asker ise ve her iki taraftan da çok sayıda kayıp veriliyorsa, bu 

olay artık bir iç güvenlik sorunu olmaktan çıkmakta ve bir savaş 

durumu olduğu yönünde algılamalara yol açabilmektedir. Bu 

durumun uzun süre devam etmesi, uluslararası savaş hukuku ve 

kurallarının devreye sokulmasını gündeme getirebilecektir. 

PKK, kırsalda deneyim kazanmış, araziyi bilen en az beş altı yıllık 

militanlarıyla gerilla taktiklerini kullanarak güvenlik güçlerine karşı 

eylemler düzenlemektedir. Kırsalda görev yapan güvenlik güçleri 

ise üç aylık temel eğitimden geçirilmiş erlerden oluşmakta, bu ise 

terörle mücadelede kayıpların artmasına neden olmaktadır. 

Terörle mücadelede 24 yıllık deneyimden sonra bu strateji 

yeniden gözden geçirilmelidir.  

Öte yandan örgütün eylemlerini kırsaldan ziyade kent 

merkezlerine yönlendirdiği dikkate alındığında, kent merkezlerinin 

güvenliğinin bir bütün olarak ele alınması, kent bütününde polis-

jandarma gibi çift başlılığa yer verilmemesi gerektiği ortadadır. 

Küçük ilçelerde bile iki ayrı güvenlik birimi hem lükstür, hem de 

gereksiz maliyettir. Bu dublikasyonu ve karmaşayı önlemek için, 

güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi kırsal kesimin tamamında 

jandarmaya, kentlerde ise polise bırakılmalıdır. Aksi takdirde kent 

merkezlerinde terörle mücadelenin bütünlük içinde yürütülmesi 

mümkün değildir.  

Ayrıca, terörle mücadele açısından Türkiye’nin sınır güvenliğindeki 

boşlukların giderilmesi gerekir. Özellikle Irak ve İran sınırımızda 

güvenlik boşluğu olan ve kontrolsüz geçişe imkân sağlayan 
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noktaların tespitine yönelik bir çalışma yapılmalıdır. Mevcut 

durumda sınır yönetimi ve güvenliğinin çok önemli zafiye

terörist sızmaların

edilemeyen Irak sınırından gerçekleştiği bir gerçektir. Dolayısıyla 

sınır yönetiminin ve güvenliğinin AB standartları çerçevesinde bir 

an önce yeniden yapılandırılması hem üyelik sürecine hem de 

terörle mücadeleye büyük katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede sınır 

yönetimini tek çatı altında toplayacak entegre sınır yönetimi 

projesinin hayata geçirilmesi hızlandırılmalıdır. 
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noktaların tespitine yönelik bir çalışma yapılmalıdır. Mevcut 

sınır yönetimi ve güvenliğinin çok önemli zafiyet taşıdığı, 

terörist sızmaların özellikle arazi yapısı nedeniyle kontrol 

edilemeyen Irak sınırından gerçekleştiği bir gerçektir. Dolayısıyla 

sınır yönetiminin ve güvenliğinin AB standartları çerçevesinde bir 

an önce yeniden yapılandırılması hem üyelik sürecine hem de 

e mücadeleye büyük katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede sınır 

yönetimini tek çatı altında toplayacak entegre sınır yönetimi 

projesinin hayata geçirilmesi hızlandırılmalıdır.  
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ÖNERİLER 

• Yeni bir yaklaşımla, uzman ve profesyonel olmayan (er ve 

çavuşlar) askeri birimler hemen mücadele sahası dışına 

çekilmelidir. Bunların yerine, profesyonel ve uzman birimler 

oluşturularak teröristle mücadele bu üniteler tarafından 

yürütülmelidir.  

• Terörle mücadelede ordu birimlerinin kullanılma sürecine 

aşamalı olarak son verilmelidir. Kırsaldaki mücadele alanının 

Jandarma birimlerinin uzman kadroları tarafından yürütülebilir 

olması sağlanarak bu süreç hızlandırılmalıdır. 

• Jandarma ve polis özel harekât birimlerinin mücadele 

kapasitesi artırılarak, silahlı kuvvetlerin istihdamına gerek 

bırakmayacak imkân ve kabiliyete kavuşturulmalı ve teröristle 

mücadelede gereksinim duyulan her türlü teknolojik imkân ve 

silahla (zırhlı ve ağır silahlarla donatılmış araçlar vb.) 

donatılmalıdır.  

• Bunun için 1990’lı yıllarda polis ve jandarma bünyesinde 

oluşturulmuş olan tamamen profesyonel özel hareket timleri, 

her türlü teknolojik imkân ve silahla donatılarak yeniden aktive 

edilmelidir.  

• Kolluk kuvvetleri (Jandarma, Polis ve Sahil Güvenlik vb.) 

yönetici ve diğer personeli özlük hakları, kadro, tayin, terfi, sicil 

ve disiplin açısından İçişleri Bakanlığı’na bağlı ve ona karşı 

sorumlu olmalıdır.   

• Terörle mücadele noktasında hayati öneme sahip sınır 

yönetimini tek çatı altında toplayacak “entegre sınır yönetimi” 

projesi en kısa sürede hayata geçirilmelidir.  
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RİSKLER 

Terörle mücadeledeki kimi eksiklikler ve riskler gerekçe 

gösterilerek devlet yıpratılmaya çalışılabilecektir. 

FIRSATLAR 

Terörle mücadelede eş güdüm ve koordinasyon sağlanmış 

olacaktır.  

Teröristle mücadelede profesyonel personel görev alacağından 

dolayı şehit sayısı kesinlikle azalacaktır.  

Teröristlerin şehit ettiği her asker karşısında “Türkiye 

Cumhuriyeti’nin büyük ordusuna zayiat verdirdik” psikolojik 

propagandası ellerinden alınacaktır. 

Teröristle mücadele sürecinin sadece profesyonel kolluk güçleri 

marifetiyle yürütülmesi, örgütün kendisini uluslararası alanda 

“özgürlük savaşçısı” ve “direnişçi” gibi tanımlamalarla ifade etme 

propagandasını elinden alacaktır.  

Silahlı Kuvvetler “dış düşman”lara karşı mücadele hususunda 

kendini geliştireceğinden dolayı ordunun daha güçlü ve etkili bir 

yapıya dönüştürülmesi sağlanacaktır. 

Terörle mücadelenin istihbarat ve etkin operasyon boyutu hızlılık 

ve etkinlik kazanır.  

Teröristle mücadelede eleştiri, denetim ve sorgulama daha hızlı 

yapılacak, hatalar görülebilecek, sorunlar teşhis edilecek ve 

önlemler daha hızlı alınabilecektir. Bugünkü şartlarda özellikle 

askeri operasyonlarda eleştiri neredeyse hiç yoktur. Şehit 

cenazelerinin arttığı dönemlerde “neden şehit veriyoruz” sorusu 

neredeyse vatan hainliği ile eş anlamlı görülmektedir. Oysaki bir 

ilin Emniyet Müdürlüğünde görevli personelden birkaç tanesinin 

şehit olmasını sorgulamak ve bunun nedenlerini araştırmak, daha 
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az zayiat vermenin yöntemlerini aramak doğru ve son derece 

olağan bir durumdur. 
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az zayiat vermenin yöntemlerini aramak doğru ve son derece 

olağan bir durumdur.  
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Örgüte Katılımın Önlenmesi 

ANALİZ  

Terörle mücadelede başarılı olunabilmesi için en önemli 

hususlardan biri terör örgütlerine katılımların engellenmesidir. 

Katılımlar engellenemediği sürece yalnızca operasyonel 

faaliyetlerle terör örgütlerini bitirebilmek mümkün 

görülmemektedir.  

Zira 2000 yılından bu yana 5.000 civarında olan örgüt mensubuna 

yönelik sürekli operasyonlar düzenlenmesine rağmen, bu 

rakamlarda önemli bir azalma meydana gelmemiştir.  

Özelikle metropoller ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinden örgüte kısmen de olsa katılımlar devam etmektedir. 

Son yıllarda İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin gibi Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerinden en fazla göç alan illerden PKK 

terör örgütüne katılımların devam ettiği gözlenmektedir.  

Metropol illerden örgüte katılımlar en temelde üç kesim üzerinden 

gerçekleşmektedir; gecekondu bölgelerinden işi olmayan, eğitim 

düzeyi düşük gençler, büyük şehirlere çalışmak üzere gelen 

gurbetçi gençler ve lise ve üniversite çağındaki gençler.  

Bu gençlerle, arkadaş ilişkisi, hemşericilik ve akraba ilişkisi 

kullanılarak legal kuruluşlar ya da mahalle milisleri aracılığıyla 

iletişim kurulmaktadır.  

Ardından belirli bir düzey kazandırıldıktan sonra, yurtiçi ve Van, 

Hakkâri ve Hatay üzerinden yurtdışı kamplara aktarılmaktadırlar. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden ise örgüte katılımlar 

üç kesim üzerinden gerçekleşmektedir; sınır bölgesinden 

köylerdeki gençler, Van, Diyarbakır gibi illere üniversiteye 

hazırlanmak üzere gelen gençler (bunlar içerisinde özellikle 
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üniversiteyi kazanamayanlar hedef seçilmektedir) ve üniversite 

öğrencilerinden örgütün legal unsurlarında faaliyet yürüten, 

polisle çok fazla yüzgöz olmuş gençler.  

Bölgede son yıllarda Kürt milliyetçiliği hızla yayılmaktadır. Bu 

gençlerle iletişim kurulduktan sonra Kürtlerin ezildiği, 

kimliklerinin kabul edilmediği, dillerini konuşamadığı, bölgenin 

bilerek geri bırakıldığı gibi propagandalar yapılarak milliyetçilik 

duyguları körüklenmektedir.  

 

ÜLKEMİZDE ÖRGÜTE KATILIMLAR ÜÇ KESİM ÜZERİNDEN 
GERÇEKLEŞMEKTEDİR 

 

 Metropol illerden                             Doğu ve Güneydoğu  
                                                     Anadolu bölgelerinden 

 

  

Gecekondu bölgelerinden işi olmayan, 
eğitim düzeyi düşük gençler

Büyük şehirlere çalışmak üzere gelen 
gurbetçi gençler

Lise ve üniversite çağında gençler

Sınır bölgesinden köylerdeki gençler

Van, Diyarbakır gibi illere üniversiteye 
hazırlanmak üzere gelen gençler

Üniversite öğrencilerinden örgütün legal 
unsurlarında faaliyet yürüten, polisle çok 

fazla yüzgöz olmuş gençler
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Son dönemde örgüte katılan gençleri incelediğimizde genel olarak 

işi olmayan, eğitim düzeyi düşük, kendini ispatlamak isteyen, aile 

çevresi tarafından adam yerine, yetişkin yerine konmayan gençler 

olduğu gözlenmektedir. Bu gençlerin, bir işe ihtiyacı olduğu gibi 

aidiyet ve kimlik ihtiyaçları da vardır. Bu gençlerin 15–22 yaş 

arasında oldukları son dönemdeki katılımlardan anlaşılmaktadır.  

Dönemsel olarak bakıldığında ise, özellikle Irak’ın Kuzeyine 

operasyon söylentilerinin arttığı ya da operasyon gerçekleştirildiği 

dönemlerde örgüte katılımların alabildiğine arttığı gözlenmiştir.    

Önleyici Güvenlik İstihbaratı  

Özellikle terörle mücadelede, önleyici iç güvenlik istihbaratın rolü 

ve önemi yadsınamaz. Bunun ilk nedeni, teröristle (silahlı) 

mücadelede yer alan operasyonel birliklerin en önemli 

gereksinimi, etkin ve anlık istihbarat faaliyetleridir.  

Buradaki ikinci temel neden ise, terörist stratejinin şiddet 

eylemlerini bir amaç olarak değil sadece bir araç olarak gördüğü ve 

bu şiddet eylemleri üzerinden ulusal ve uluslararası farklı aktörler 

ile iletişim kurma gayretleridir. Terörist eylem gerçekleştirildikten 

sonra yapılması gereken ilk şey yaraların sarılması ve zararın telafi 

edilmesidir. Fakat eylem sonrası gerçekleştirilecek çabalar ne denli 

olursa olsun, söz konusu eylemden dolayı gerçekleşen zararların 

birebir telafisi mümkün değildir. Dolayısı ile özellikle terörle 

mücadelede önleyici istihbaratın devlet açısından önemi büyüktür.  

Teröristler, stratejileri gereği toplumun içersine gömülü yaşarlar. 

Çünkü amaçları, toplum içersinde kargaşa, kaos ve korku iklimini 

oluşturmaktır. Aynı zamanda güçlü devlet karşısında marjinal olan 

az sayıdaki militanlarını devlet güçlerinden saklamak ve korumak 

için de toplumun içinde gömülü olarak yaşamayı tercih ederler. Bu 

nedenle de teröristler her an her yerden çıkabilirler. Halk ile 

teröristi ayırmak sanılandan daha zordur. Bu nedenle, konusunda 

uzman ve etkin olarak görev yapan önleyici güvenlik istihbaratına 

terörle mücadele sürecinde önemli roller düşmektedir. 
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ÖNERİLER 

• İstihbarat birimleri, herhangi bir terör örgütünün bir genç ile 

ilişki kurduğunu tespit ettiğinde, bu bilgiyi “önleme birimleri” 

ile paylaşmalıdır.  

• Önleme birimleri gençleri örgütten kurtarma sürecinde 

“ailelerle” birebir görüşme yapmalılar.  

• Orta öğretim ve yükseköğrenim gençliği terör örgütlerinin 

eleman kazanma yöntemleri konusunda bilinçlendirilmelidir. 

• Hassas bölgelerde, alt yapısı elverişli olmayan okullar 

onarılmalıdır. 

• Terör bölgelerinde düz liselerden çok meslek liseleri kurulmalı 

ve bunların yatılı olması tercih edilmelidir. 

• Bölgedeki okul sayısı artmalı ve her bir derslik ve öğretmene 

daha az öğrenci düşmesi planlanmalıdır. 

• Liselerde öğrencilerle daha yakın iletişimi sağlayacak güvenlik 

birimleri kurulmalıdır.  

• Bölgede kütüphaneler ve sosyal tesisler arttırılmalıdır. 

• Başarılı bölge insanları örnek olarak ön plana çıkarılmalı ve 

bölge gençlerine çıkış kapıları sunulmalıdır. 

• Metropol kentlerin “gecekondu bölgeleri”nde yaşayan 

gençliğe yönelik “sosyal projeler” hazırlanarak yaşama 

geçirilmelidir. 

• Bölge kent merkezlerinde festival, konser, spor müsabakaları 

gibi faaliyetler sıklıkla organize edilerek sokaklar, terör 

örgütünün propaganda alanı olmaktan çıkartılmalıdır.  

• Bu tür faaliyetlerin sponsorluğunu Batı bölgelerimizdeki 

belediyeler, valilikler ve özel şirketler üstlenmelidir. 

• Gençlerde “aidiyet ve kimlik” ihtiyaçlarını geliştirebilmeleri 

adına Çanakkale ve Milli Mücadelenin geçtiği yerler başta 

olmak üzere tarihi ve turistik yerlere yönelik “gezi 

faaliyetleri”ne ağırlık verilmelidir. 

• Devlet yetkilileri tarafından bölge halkının sevgi ve kabulünü 

kazanacak açıklamalar sık sık yapılmalıdır.  
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• Bölge halkı tarafından ayrı önem atfedilen dini konularda 

camilerin rolü arttırılmalı ve din görevlilerine yönelik iletişim 

becerileri seminerleri verilmelidir.  

• Güvenlik birimleri, kendi aileleri ile birlikte bölge halkı ile 

iletişimlerini arttırmaya yönelik adımlar atmalıdır.   

• “Önleme faaliyetlerine” ağırlık verilerek örgüte katılımlar 

azaltılmalı, kırsalda faaliyet yürüten örgüt mensuplarının ise 

aileleri ile görüşülerek geri dönmeleri sağlanmalıdır. 

• Terörle mücadele konusunda deneyimli bir Vali Yardımcısı, 

ilde “terörle mücadelede önleme faaliyetlerinden” birinci 

derecede sorumlu olarak görevlendirilmelidir. 

 

RİSKLER 

Terörle mücadele sürecinde, örgüte katılımın engellenmesini 

amaçlayan önleme çalışmalarına ağırlık verilmesinin, teröristle 

silahlı mücadeleyi geri plana atacağına dair eleştirileri gündeme 

gelebilecektir. 

Terörle mücadelede önleme çalışmaları, uzun süreç ve sabır 

gerektirdiğinden, hükümete yönelik terörle mücadele edilmediği 

eleştirileri yapılabilecektir.   

FIRSATLAR 

Örgütün varlığını sürdürmesi, örgüte katılımın sürekliliğine 

bağlıdır. Örgütün kayıpları göz önüne alındığında yeni katılımların 

engellenmesi örgütte çözülmeye neden olacaktır. 

Örgüte katılımın azalması, örgütün hedef kitle üzerinde yapmış 

olduğu propagandanın etkisizleştiği anlamına gelmektedir. Bu ise, 

devletin teröristin propaganda malzemesini elinden aldığını 

göstermektedir.  

Terörle mücadelede önleyici çalışmalar, teröristle silahlı 

mücadeleden çok daha düşük maliyet ile gerçekleşebilmektedir. 
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Eve Dönüş Projesi 

ANALİZ 

Kamuoyunda Pişmanlık Yasası olarak bilinen ve ilk defa 1985 

tarihinde çıkarılan Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak 

Hükümlere Dair Kanun değişiklik yapılarak bugüne kadar yedi kez 

çıkarılmıştır. En son kanun ise Ağustos 2003 tarihinde “Topluma 

Kazandırma Kanunu” ismiyle çıkarılarak 6 ay süre ile yürürlükte 

kalmıştır. 

Bu tür yasalar yalnızca ülkemizde çıkarılmamıştır. Örneğin 

İspanya’da ETA terör örgütüyle mücadele “Topluma Kazandırma 

Yasası”na benzer yasalar çıkarılarak ETA mensuplarının 

örgütlerinden ayrılarak toplumla kaynaştırılmasına yönelik birçok 

adım atılmıştır. Ancak İspanya bu yasaları yalnızca alt düzeyde 

örgüt mensuplarına yönelik değil, yönetici konumundaki örgüt 

mensuplarına yönelik de çıkararak uygulamaya koymuştur. Bu 

çerçevede, ETA’ ya yönelik olarak değişik dönemlerde genel af 

yasaları çıkartılarak örgüt içerisinde çözülme hedeflenmiş ve 

bunda da başarı sağlanmıştır.   

Ülkemizde çıkarılan Topluma Kazandırma Kanunu’nun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren bireysel olarak teslim olanlar olmakla 

birlikte, oluşturulan merkezlere teslimlerin olmadığı gözlenmiştir.  

Bunun nedenleri şöyle açıklanabilir: 

• Kanun çıkarılma aşamasında kamuoyunda çok fazla 

tartışılmıştır. Özellikle örgüt liderlerinin kanundan 

yararlanıp yararlanamayacağı konusunda yapılan 

tartışmalar örgüt üst düzey yönetimi tarafından da 

yakından takip edilerek gerekli önlemler alınmış, bu 

yasadan yararlanmak isteyenler hain ve ajan olarak ilan 

edilmişlerdir.  
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• Kanun örgüt mensuplarına, özellikle de Irak’ın Kuzeyine 

yerleşen mensuplarına yeterince duyurulamamıştır. 

•  Kanunun tanıtımında pişmanlık ön plana çıkarılmıştır. 

Teslim olan örgüt mensuplarıyla yapılan mülakatlarda, 

pişmanlık ve itirafçılık kavramlarının 

örgüt mensupları tarafından itici 

bulunduğu ifade edilmektedir.  

Örgüt üst düzey yönetiminin Eve Dönüş Yasaları 

kendilerini kapsamadığından dolayı nasıl bir 

tutum takındıkları üst düzey bir örgüt mensubu 

tarafından şöyle anlatılıyor: 

“Alt ve orta kademe böyle bir yasa çıkarılsa çok 

gelmek ister. Hatta merkez yönetimden gelmek 

isteyenler olur. Ama örgütü yönlendiren bir grup var, 

üst bir kesim var ki onlar istemiyor. Daha önceden de 

biz oradayken tartışılıyordu. Adamlar diyordu, işte 

önderimize af çıkmazsa, büyüklerimize af çıkmazsa, 

konseyimize af çıkmazsa siz nereye gidiyorsunuz. 

Hatta Abbas’ın bir lafı var, şöyle söylemişti. ‘Biz dağda 

yaşlandık, gençler nereye gidecek’. Hani o yaşlandı ya 

diğerleri de orada yaşlansın. Bir de onlarda öyle bir şey 

vardı. Yaşlılık psikolojisi. Kendilerini güvence altına 

alma istekleri. Gençler onların etrafında kalkan olacak, 

onlar da yaşlanmışlar ya, onları koruyacaklar yani.” 

Pişmanlık Yasaları ülkemizde gündeme geldiği her dönemde pek 

çok tartışmaya neden olmuştur. Özellikle kamuoyunda konunun 

uzmanı olmayan insanların yapmış olduğu yanlış 

bilgilendirmelerden dolayı bu yasaların önemi ve amacı 

toplumumuza tam olarak anlatılamamıştır. Oysa terörün yoğun 

olarak yaşandığı dönemlerde örgütlerin ideolojisi, yapısı, 

stratejileri, eylem şekilleri ve terörle mücadelede alınması gereken 
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tedbirler bu yasadan faydalanan kişilerden alınan bilgilerle 

örgütlere önemli darbeler vurulmuştur. 

Aynı zamanda, bu kanunlardan yararlanan kişiler, terör 

örgütlerinin açık hedefi haline gelme pahasına sundukları bilgi ve 

maddi deliller ile yüzlerce eylemin gerçek fail ve sorumlularının 

yakalanmasında rol almışlardır. Daha da önemlisi terör 

örgütlerinden ayrılanların sayısı arttıkça örgütler psikolojik olarak 

motivasyonlarını yitirmiş ve örgütlere katılanların sayısında 

düşüşler yaşanmıştır.  

Son günlerde yapılan önleme çalışmaları sonucunda teslim olan 

örgüt mensuplarının ifadelerinden, özellikle PKK terör örgütünde 

faaliyet yürüten militanlar ile örgütten kaçarak Irak’ın Kuzeyinde 

yaşayan örgüt mensuplarının önemli bir kısmının Türkiye’ye 

gelmek istediği anlaşılmaktadır. Ancak, bu örgüt mensuplarının en 

büyük korkularının cezaevi süreci olduğu bilinmektedir.   

Hâlihazırda kendi rızasıyla örgütten ayrılarak gelen kişiler 

yürürlükte bulunan 26/9/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun Etkin Pişmanlık başlıklı 221 inci maddesinden 

yararlanabilmektedirler. Ancak, bu Kanun maddesinden 

yararlanan örgüt mensupları için 4959 Sayılı Kanunda öngörülen 

herhangi bir koruma tedbiri bulunmamaktadır. Ayrıca, yapılan 

araştırmalardan TCK’nin 221. maddesinin örgüt mensupları ve 

güvenlik güçleri tarafından pek bilinmediği gözlenmektedir. 

Terörist başı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasından sonraki süreçte 

terör örgütü PKK’nın yapısının gevşediği ve örgütten ayrılanların 

sayısının önemli ölçüde arttığı bilinmektedir. Nitekim Öcalan’ın 

yakalanmasından sonra KYP ve KDP’ ye sığınan örgüt 

mensuplarının sayısının 3.000 civarında olduğu tahmin 

edilmektedir. Özellikle AB Uyum Sürecinde çıkarılan yasalarla 

birlikte meşruiyet dayanaklarını bir bir yitiren örgütün ideolojik, 

örgütsel ve militan açısından bir çözülme sürecine girdiği, bu 
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çözülme sürecini son aylarda yürütülen hava operasyonlarının 

hızlandırdığı söylenebilir. Bu çözülmenin daha da 

hızlandırılabilmesi için kırsaldan Türkiye’ye gelmek isteyen örgüt 

mensupları için yeni bir Topluma Kazandırma Yasası’na ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Yapılan araştırmalar, bugüne kadar çıkarılan yasalardan istenilen 

sonucun alınamamasının önemli nedenlerinden birinin de 

yasaların yeterince örgüt mensuplarına duyurulmaması olduğunu 

ortaya koymaktadır. Çıkarılacak yeni bir yasanın örgüt 

mensuplarına duyurulabilmesi için bazı hususlara dikkat edilmesi 

gerekmektedir.   

Cezaevi personeli, cezası olan örgüt mensuplarının cezalarını 

tamamlama aşamalarında her türlü ihtiyacını karşılamada özen 

göstermelidir. Bu, yasanın duyurulması için yapılacak 

propagandalardan daha etkili olacaktır. Ayrıca, terör örgütleri bir 

bireyi kazandıktan sonra o bireyin toplumsal kimlik ve kişiliğini 

silerek yerine militan kimliği ve kişiliği kazandırmaktadır. 

Örgütlerden gelen kişilerin tekrar topluma uyum sağlayabilmesi 

için örgütün kazandırdığı militan kimliği ve kişiliğinin silinerek 

yerine toplumsal kimliğin ve kişiliğin kazandırılması gerekmektedir. 

Bu çerçevede, örgütlerden gelen tüm militanların sosyolog ve 

psikologlardan oluşan Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitimden 

geçirilmesi gerekmektedir.  

Geçmiş yıllarda çıkarılan Topluma Kazandırma Yasaları’ndan 

faydalanan bazı örgüt mensuplarının, topluma uyum 

sağlayamayarak ya örgüte tekrar katıldığı ya da bazı organize 

suçlara karıştıkları görülmüştür. Aynı sıkıntıların yaşanmaması için 

yasadan yararlanan örgüt mensuplarının takipleri yapılarak, 

ekonomik ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan bireylere her türlü 

yardım yapılmalıdır. 
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ÖNERİLER 

• Türkiye’ye gelmek isteyen örgüt mensupları için yeni bir 

Topluma Kazandırma Yasası düzenlenmelidir. 

• Yeni düzenlenecek eve dönüş projesi, geçmişteki uygulamalar 

gibi, pişmanlık ve itirafçılık gibi olumsuz temalar içermemeli, 

suça bulaşmış olanları ve yönetici konumundakileri de 

içermelidir. 

• Yasanın duyurulması sürecinde TRT dışında özel kanallardan da 

yararlanılmalıdır. 

• Yeni bir yasanın çıkarılabilmesi için toplumun hazırlanması 

büyük önem taşımaktadır. Özellikle yasanın zamanlaması, 

içeriğinin kamuoyuna sunumu ve tanıtımı aşamalarında 

psikolog, sosyolog, halkla ilişkiler ve iletişim uzmanlarından 

destek alınmalıdır. 

� Özellikle şehit ailelerine ekonomik anlamda iyileştirme 

yapılmalı, 

� Kanunun amacının tamamen bir af değil, ceza indirimi olduğu 

ön plana çıkarılmalı, 

� Irak’ın Kuzeyindeki Kürt yönetimince, burada bulunan örgüt 

mensuplarına kanundan faydalanmak üzere telkin ve 

duyurular yapılmalı, 

� Terör örgütü yönetici kadrosundakilerden hangilerinin kanun 

kapsamına alınacağına siyaseten karar verilmeli, 

• Dağdaki örgüt mensupları ve ailelerinin direkt olarak 

bilgilendirilmesine yönelik taktikler uygulamaya konulmalıdır. 

RİSKLER 

Kamuoyu tarafından hükümet aleyhinde bir propaganda 

malzemesi olarak kullanılabilir. Bu çerçevede, şehit aileleri 

“teröristler affediliyor” denilerek ajite edilip sokağa dökülebilirler. 

Yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde hükümet böylesi bir 

propagandayı göğüsleyemeyebilir. 
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FIRSATLAR 

Terör örgütü PKK’dan, özellikle lideri Abdullah Öcalan’ın 

yakalanmasından sonraki süreçte kaçanların sayıs

artış gözlenmiştir. Nitekim 1999 ile 2008 yılları arasında örgütten 

ayrılarak Barzani’ye sığınanların sayısının 

bilinmektedir. Ancak 2004 yılında örgütün tekrar eylemlere 

başlaması ve Irak’ın Kuzeyine operasyon düzenl

tartışmalar örgütten ayrıların sayısının azalmasına neden 

olmuştur. Bu bağlamda, yeni

kampanyanın parçası olarak ele alınıp uygulandığında örgütün 

çözülüşünü hızlandıracağı öngörülmektedir. Bu proje hav

harekâtlarında harcanın maliyetin binde birine gerçekleştirilebilir.  
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Terör örgütü PKK’dan, özellikle lideri Abdullah Öcalan’ın 

yakalanmasından sonraki süreçte kaçanların sayısında önemli bir 

artış gözlenmiştir. Nitekim 1999 ile 2008 yılları arasında örgütten 

ayrılarak Barzani’ye sığınanların sayısının 3,000 civarında olduğu 

bilinmektedir. Ancak 2004 yılında örgütün tekrar eylemlere 

başlaması ve Irak’ın Kuzeyine operasyon düzenlenmesine yönelik 

tartışmalar örgütten ayrıların sayısının azalmasına neden 

olmuştur. Bu bağlamda, yeni çıkarılacak bir Eve Dönüş Yasası bir 

kampanyanın parçası olarak ele alınıp uygulandığında örgütün 

çözülüşünü hızlandıracağı öngörülmektedir. Bu proje hava 

harcanın maliyetin binde birine gerçekleştirilebilir.   

 

 

 



Terörle Mücadelede Analiz, Risk, Fırsat ve Öneriler  48 

 

Terörle Mücadelede                                                     

Sınır Ötesi Nokta Operasyonlar  

ANALİZ 

Terörle mücadelenin hem operasyonel boyutunda hem de 

yumuşak güç boyutunda uluslararası alanın önemi büyüktür. 

Çünkü soğuk savaş dönemi sonrası terör örgütleri, uluslararası 

hareket kabiliyeti kazanmışlardır. Küresel çağı yaşadığımız 

günümüzde ise terör örgütlerinin lider kadroları örgütlerini farklı 

ülkelerden yönetebilme yeteneğine kavuşmuşlardır. Bu nedenle 

terörle mücadele sürecinde gerçekleştirilen operasyonların 

uluslararası boyutu göz ardı edilerek düşünülmesi olanaksızdır.   

Uluslararası örnekler incelendiğinde, terörle mücadele 

operasyonlarının kalbinde MI5, CIA, MOSSAD gibi istihbarat 

birimlerinin yer aldığı görülmektedir. Bunun en temel nedeni, 

terörle mücadelenin özünde etkin istihbarat becerisinin 

yatmasıdır. Terör örgütüne yönelik toplanan istihbarat ne kadar 

başarılı ise, güvenlik birimleri o denli nokta hedeflere ulaşır ve 

örgüt tarafından manipüle edilmek istenen halk kitlesi taciz 

edilmeden militanlar etkisiz hale getirilmiş olur.  

Terör örgütünün özellikle yurtdışı faaliyetlerine ilişkin istihbarat 

yapılması hususunda ulusal istihbaratın 

imkân ve kabiliyetleri arttırılmalıdır. 

Çünkü günümüzde terör örgütleri için 

uluslararası destek örgütler için nasıl ki 

oksijen değerinde ise, bu yönde ki 

istihbarat çalışmalarımızın eksiksiz 

olması da terörle mücadele için oksijen 

hükmündedir.  

Uluslararası istihbarat faaliyetlerine ilişkin iyileştirme; uluslararası 

diplomasi, sivil toplum örgütleri, iş ve sermaye çevresi ve 
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uluslararası medya aktörlerinin de elini ülke adına güçlendiren bir 

unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Ayrıca ulusal istihbarat teşkilatına, yurt dışında nokta operasyonlar 

yapma yetkisi de yasal olarak tanınmalıdır. Terörle mücadele 

amaçlı yurtdışı operasyonların, Silahlı Kuvvetler birlikleri ve ağır 

silahlar ile yapılması halinde başarı getirmeyeceği, 9/11 sonrası 

ABD uygulamalarında da görülmektedir.  

ABD’nin Afganistan ve Irak’a yönelik yaptığı operasyon neticesinde 

uluslararası terörizm önlenememiş, dünya genelinde ABD karşıtlığı 

artmış, otorite boşluğu içerisinde bulunan Irak ise bir terörist 

üretme merkezi haline dönüşmüştür. Teröristin amacı toplum 

içine gizlenerek çevresindeki halk kitlesinin devlet tarafından taciz 

edilmesi olduğuna göre; devlet de potansiyel suçlular üzerinden 

terörle mücadele etmek yerine, etkin bir istihbarat sonucunda 

nokta operasyonlar ile gerçek teröristleri etkisiz hale getirmeyi 

başarmalıdır. Ancak bu sayede devlet, halkın ve uluslararası 

kamuoyunun desteğini yanına alır, teröristin propaganda 

malzemesini eritmiş olur. İstihbarat tarafından terör örgütüne 

yönelik sınır dışında yapılacak nokta operasyonlar, örgütün sinir 

sistemini saf dışı bırakacak bir iğne gibi, küçük ama etkili 

operasyonlar olmalıdır.    

ÖNERİLER 

• Terör örgütünün özellikle yurtdışı faaliyetlerine ilişkin 

istihbarat yapılması hususunda ulusal istihbaratın imkân ve 

kabiliyetleri arttırılmalıdır. 

• Ayrıca ulusal istihbarat teşkilatına, yurt dışında nokta 

operasyonlar yapma yetkisi de yasal olarak tanınmalıdır. 
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RİSKLER 

Bu tür operasyonların uluslararası alanda eleştiri konusu olması 

olasıdır. Özellikle operasyon yapılan ülke yönetimi ve diğer 

ülkelerin tepkileri olacaktır. 

Operasyon sırasında can kaybı yüksek ihtimaldir. Bu nedenle 

operasyona katılacak güvenlik biriminin sadece özel harekât 

eğitimi değil aynı zamanda nokta operasyon konusunda da ayrıca 

eğitim almış olması gereklidir.  

FIRSATLAR 

Örgütün lider kadrosunu hedef alan nokta operasyonları örgütte 

korku, panik, yılma ve çözülmeye neden olacaktır.  

Liderlerini bile koruyamayan örgüt, aynı zamanda propaganda 

alanında da zayıflayacaktır. 

Örgütün lider kadrosuna yönelik başarılı nokta operasyonları, 

hükümetin toplum karşısında güven tazelemesini ve toplumun 

moralinin yükselmesini sağlayacaktır.  
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Terörle Mücadele Personelinin Motivasyonu 

ANALİZ 

Terörle mücadele birimlerinde görev alan personelin işyeri yaşam 

koşulları kadar ailelerinin içinde yaşadıkları sosyo-kültürel çevrenin 

kaliteli olması çok önemli bir motivasyon unsurudur. Bölgede, 

güvenlik birimlerine ayrılan lojman vb. tesislerin 

sayılarının arttırılması, şartlarının daha da 

iyileştirilmesi ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, bu 

tesislerden yararlanan personelin moral  ve 

motivasyonunu olumlu yönde etkileyecektir.  

Bunun yanında uluslararası literatürde terörle 

mücadelede temel başarı kriteri, öldürülen terörist 

sayısı ile değil, terör örgütüne katılımın azaltılması, örgütün 

propagandalarının elinden alınması ve alanının daraltılması ile 

belirlenmektedir. Dolayısı ile teröristle silahlı mücadele eden 

birimlerin ödüllendirilmesi kadar, terörle mücadelede önleme 

çalışmaları yapan, bombanın patlamadan yakalanmasını sağlayan 

ya da teröristi dağa çıkmadan engelleyerek topluma kazandıran 

birimlerin de ödüllendirilmesi, terörle mücadelenin daha etkin ve 

başarılı yürütülmesi için önemli bir etkendir. 

Bunun yanında terörle mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin 

ortak katılımı ile gerçekleştiği düşünüldüğünde, bu mücadelede rol 

alan diğer kamu personelinin de maddi ve manevi yönden motive 

edilmesi terörle mücadelede başarıyı getirecektir. Çünkü özellikle 

terör mağduru bölgede görev yapan; öğretmen, doktor, hemşire, 

din görevlisi gibi personel, hem bölge halkının devlete bakışını 

şekillendirmektedir, hem de terör örgütünün propagandasından 

etkilenerek örgüte girebilecek olan gençleri olumlu manada 

etkileyebileceklerdir.  
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Ülkemizde kamu personeline yönelik ödüllendirme çoğu kez 

maddi (maaş taltifi) olarak ya da takdirname belgesi şeklinde 

değerlendirilmektedir. Gelişmiş demokrasilerde, kolluk görevlileri 

ile sınırlı olmayacak şekilde kamu güvenliğine katkıda bulunan 

kişilere, parasal ödülün dışında “nişan” ve “madalya” tarzı 

ödüllerin büyük törenlerle verildiği bilinmektedir.  

 

ÖNERİLER 

• Bölgede kolluk birimlerinin kullanımına sunulan lojman gibi 

tesislerin sayısı ve niteliği arttırılmalı ve bu personelin 

ailelerine de uygun sosyal ve kültürel ortamlar sunulmalıdır.   

• Kolluk birimlerinin çalışma ortamları modernize edilerek 

iyileştirilmelidir.  

• Ödüllendirme çeşitliliğine gidilmeli, ödüllendirilmeyi hak eden 

personele maaş taltifinin yanı sıra “nişan” ve “madalya” tarzı 

ödüller törenle verilmelidir.  

• Ödüllendirme sadece teröristle silahlı mücadele yürüten 

güvenlik personeline yönelik değil, önlemeye yönelik çalışma 

yürüten kolluk birimlerini de kapsamalıdır. 

• Kolluk birimleri dışında kalan ve terörle mücadeleye katkı 

sağlayan (öğretmen, hemşire, doktor, din görevlisi vb.) kamu 

personeli de ödüllendirme sistemi içerisine dahil edilmelidir. 

 

RİSKLER 

Ödüllendirmelerde herkese bir şekilde ödül verilmeye çalışılması 

gibi ciddiyetsiz uygulamalar ödüllendirmeden beklenen faydayı 

azaltabilir.   
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FIRSATLAR 

Terörle mücadeleye katkı sağlayan personele, tören eşliğinde 

nişan ya da madalya verilmesi personeli tüm yaşamı boyunca 

hatırlayacağı bir onur vereceğinden yüksek bir motivasyon 

sağlayacaktır. 

 

Önleme çalışmalarında görevli kolluk birimlerinin başarılarından 

dolayı ödüllendirilmesi, ülkemizde önleyici güvenlik anlayışının 

yerleşmesini sağlayacak ve bu yöndeki çalışmaları teşvik edecektir. 

Terörle mücadele sürecine katkı sağlayan kolluk birimleri dışında 

kalan kamu personelinin ödüllendirme sistemine dahil edilmesi, 

terörle topyekûn mücadele stratejisini güçlendirerek diğer kamu 

personelinin de mücadeleye ortak edilmesini sağlayacaktır.  
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 

Nitelikli Kamu Yöneticilerinin 

Görevlendirilmesi  

ANALİZ 

Bölge Osmanlı’nın son döneminden beri, kamu görevlileri için 

sürgün yeri olarak görülmüş, genelde bölgeye zorunlu hizmet 

kapsamında veya yeni mezun olmuş tecrübesiz memurlar 

atanmıştır. Bu sorun çozülmeden bölgede nitelikli kamu hizmeti 

verilmesi mümkün değildir.  Alanında tecrübeli, yöre halkıyla güçlü 

iletişim kurabilecek, empati yapabilen ve terörle mücadele 

konusunda alt yapısı olan yöneticiler ile eğitim, sağlık ve din 

hizmeti görevlileri atanmalıdır.  

Terörden bağımsız olarak, Cumhuriyetin ilk yıllarından beri 

bölgeyle ilgili hazırlanan bütün raporlarda bu hususa dikkat 

çekilmiş olmasına rağmen, bölgede nitelikli ve tecrübeli yönetici 

çalıştırılması maalesef mümkün olmamıştır.   

Belirtilen personelinin bölgede gönüllü olarak çalışabilmesi için 

gerekli motivasyon unsurları tedbirler paketi de hazırlanmalıdır. 

Bazı il ve ilçelerin rutin tayin ve atama sisteminden çıkarılarak 

liyakat ve performans gibi ölçütlerin esas alındığı yeni bir sistem 

geliştirilmelidir. Bu model geliştirilirken bölgenin iç güvenlik 

hassasiyetleri göz önünde bulundurularak pozitif ayrımcılık 

yapılmalıdır. Bu kapsamda bölgedeki çalışma şartlarının cazip hale 

getirilmesi, kritik illerdeki çalışma sürelerinin gözden geçirilmesi, 

bölgeden dönüşü istenilen yere tayin hususları düşünülmelidir.  

Ayrıca bu bölgeye tayin edilen vali, kaymakam, hakim, savcı, 

emniyet müdürü, jandarma komutanı, diğer il ve ilçe şube 

başkanları bölgenin hassasiyetleri, yöre halkıyla iletişim ve terörle 

mücadele konularında eğitime tabi tutulmalıdır.   
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ÖNERİLER 

• Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çalışacak kamu 

personeli, nitelikli personel arasından seçilmelidir. 

• Bölgeye gönderilecek personel, nitelikli bir eğitim 

programından geçtikten sonra bölgeye hazır bir şekilde 

görevlendirilmelidir. 

• Bölgede görevlendirilecek olan Kaymakamların en az 35 

yaşında olması şartı getirilmelidir.  

• Bölgede görev yapan mülki idare amirlerinin düzenli olarak bir 

araya gelmesini sağlayacak toplantılar yapılmalı ve bu 

toplantılar bölgeye ait sorun ve çözüm önerilerinin tartışıldığı 

platformlar durumuna gelmelidir.  

• Bölgede devlet tarafından sağlanan burs ve yardımlar, vali ve 

kaymakamlar üzerinden verilmelidir. 

• Bölgede görev yapan mülki idare amirlerinin düzenli olarak bir 

araya gelmesini sağlayacak toplantılar yapılmalı ve bu 

toplantılar bölgeye ait sorun ve çözüm önerilerinin tartışıldığı 

platformlar durumuna gelmelidir.  

 

RİSKLER 

Bölgede görevlendirilecek nitelikli personelin maddi yönden 

desteklenerek motive edilmemesi halinde, nitelikli olmak bir 

ayrıcalık değil adeta bir cezalandırma sebebi olarak 

görülebilecektir. Bunun önüne geçilmesi, ancak bölgede 

görevlendirilecek personelin sosyal ve ekonomik açıdan tatmin 

edilmesi ile sağlanabilir. 
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FIRSATLAR 

Terörist örgütlerin ellerindeki en büyük s

içerisinde yapmış oldukları hatalardır. Dolayısıyla bölgede nitelikli 

personelin görevlendirilmesi, terörle mücadele sürecinde 

yapılabilecek hata oranını minimize edecektir. 

 

Nitelikli ve tecrübeli kamu yöneticileri, 

eşgüdümü daha etkili sağlayabileceklerdir.

 

Hükümet tarafından bölge için planlanan sosyo

kültürel projelerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ancak 

nitelikli personel tarafından gerçekleştirilebilecektir. 
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Terörist örgütlerin ellerindeki en büyük silah, devletlerin süreç 

sinde yapmış oldukları hatalardır. Dolayısıyla bölgede nitelikli 

personelin görevlendirilmesi, terörle mücadele sürecinde 

yapılabilecek hata oranını minimize edecektir.  

Nitelikli ve tecrübeli kamu yöneticileri, farklı kurumlar arasındaki 

eşgüdümü daha etkili sağlayabileceklerdir. 

Hükümet tarafından bölge için planlanan sosyo-ekonomik ve 

kültürel projelerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ancak 

nitelikli personel tarafından gerçekleştirilebilecektir.  
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Güçlendirilmiş İçişleri Bakanlığı ve                    

Terörle Mücadele Genel Sekreterliği  

ANALİZ 

Güvenlik alanındaki aktörlerin kendi aralarındaki etkin işbirliği 

eksikliğinden, görev-sorumluluk alanları arasında kalan 

boşluklardan ya da uygulamalardaki tekrarlardan (dublikasyon) suç 

/ terör örgütleri yarar sağlamaktadırlar. Bu nedenle demokratik 

toplumlara özgü, halka karşı sorumlu, hesap verebilir ve 

denetlenebilir, bir güvenlik modelinin uygulanması; gerek topluma 

gerekse devlete yönelik risk ve tehdit unsurlarını en aza 

indirmekte ve süreç içerisinde bir kazanım olarak 

görülebilmektedir. 

Terörle mücadele bir iç güvenlik sorunu olduğundan, bu alandaki 

birinci derecede görev ve sorumluluk ülkemizde İçişleri 

Bakanlığı’na aittir. Ancak İçişleri Bakanlığı; Terörle Mücadele 

Yüksek Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu’nda diğer bakanlıklarla aynı 

düzeyde temsil edilmektedir. 

İçişleri Bakanlığı’nın, yetki - sorumluluk dengesi paralelinde sivil 

inisiyatifi güçlendirmek amacı ile Başbakan Yardımcısı statüsüne 

taşınarak Güçlendirilmiş İçişleri Bakanlığı haline getirilmesi, terörle 

mücadelede etkinliği arttıracaktır.   

Böylelikle Başbakan Yardımcısı olarak terörle mücadele koordine 

görevini yürütecek olan İçişleri Bakanı, Terörle Mücadele Yüksek 

Kurulu’na başkanlık edecek, birinci derecede koordinasyon 

sorumlusu olarak terörle mücadelede rol alan diğer aktörlerle 

eşgüdümü sağlayacaktır. 

Terörle Mücadele Yüksek Kurulu’nun görevi, ülkemizde farklı 

birimler tarafından yürütülen terörle mücadele faaliyetlerini 

koordine etmektir. Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü de Terörle 
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Mücadele Yüksek Kurulu’nun koordine ettiği faaliyetler hakkında 

periyodik dönemlerde ilgili birimlerce eylem planları çerçevesinde 

yapılan çalışmalar hakkındaki raporları derler ve toplantıya hazır 

hale getirir. Fakat süreç içerisinde yaşanan uygulamalar da, alan 

karmaşası nedeni ile bir takım problemlerin ortaya çıktığını 

göstermektedir.  

Mevcut durum incelendiğinde; terörle mücadele eylem planlarının 

uygulanmasında, terörle mücadele sürecinde koordine ünitesi 

olarak kurulan Terörle Mücadele Üst Kurulu ile Başbakanlık 

Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü arasında da etkin bir 

koordinasyon olmadığı görülebilmektedir. Oysaki Terörle 

Mücadele Yüksek Kurulu’nun en temel işlevi söz konusu aktörler 

arasında etkin bir koordinasyonun sağlanması, yani bir orkestra 

şefi gibi süreci yönetmesidir.  

Dolayısı ile çağın gereksinimlerine uygun yapılandırılmış, etkin bir 

üst kurul, Başbakan adına ve süreklilik esasına göre faaliyet 

yürüten ve hızlı karar alabilen bir Genel Sekreterlik ile 

güçlendirildiği takdirde kendinden beklenen fonksiyonları 

gerçekleştirebilecektir.   

ÖNERİLER 

• İçişleri Bakanlığı, yetki - sorumluluk dengesi paralelinde 

Başbakan Yardımcısı statüsüne taşınmalıdır.  

• Terörle Mücadele Üst Kurulu ile Başbakanlık Güvenlik İşleri 

Genel Müdürlüğü birleştirilerek, ya Başbakanlığa ya da 

Başbakan Yardımcısı statüsüne çıkarılacak olan İçişleri 

Bakanlığı’na doğrudan bağlı bir “Terörle Mücadele Genel 

Sekreterliği”ne dönüştürülmelidir. 
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Riskler 

Önemli bir risk taşımamakla birlikte, yapısal değişiklik gerektiren 

bu durum geçiş sürecinde küçük de olsa bir takım bürokratik 

karmaşaya neden olabilecektir. 

Fırsatlar 

Güçlendirilmiş İçişleri Bakanlığı, yetki - sorumluluk dengesi 

paralelinde bir statü kazanacağından daha etkin konuma getirilmiş 

olacaktır.    

Birimler arası eşgüdüm tek elden Terörle Mücadele Genel 

Sekreterliği tarafından yürütüleceğinden süreç daha hızlı 

işleyecektir.  

Terörle mücadeleden sorumlu birimlerden gelen istatistiksel 

verilerle, Uluslararası Terörizm ve Sınır Aşan Suçlar Enstitüsü’nden, 

güncel verilere dayalı akademik analizlerle Genel Sekreterlik 

sürekli olarak beslenebilecektir.  

Ayrıca Genel Sekreterlik; gerçekleşen terör eylemleri, 

operasyonlar ve terörle mücadele çerçevesinde yürütülen sosyo-

ekonomik projelerle ilgili kamuoyunu bilgilendirebilecektir.   
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Uluslararası Terörizm ve Sınır Aşan Suçlarla 

Mücadele Enstitüsü 

ANALİZ 

Güvenlik hizmeti üreten birimlerin, duygusal ve tepkisel metot 

yerine, rasyonel veriler üzerine yapılandırılmış analizlere dayalı 

olarak topluma hizmet sunmaları gerekmektedir. Bu ise 

uygulamadan gelen verilerin bilimsel metodlar ile analiz edilmesi 

ile gerçekleşebilmektedir.  

ÖNERİLER 

• Uluslararası Terörizm ve Sınır Aşan Suçlarla Mücadele 

Enstitüsü kurularak faaliyete geçirilmelidir. 

• Uluslararası Terörizm ve Sınır Aşan Suçlarla Mücadele 

Enstitüsü; psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası 

ilişkiler, hukuk ve benzeri alanlarda doktorasını yapmış 

uzmanlarla desteklenmelidir. 

 

FIRSATLAR 

Ayrıca bilgi havuzu oluşturmak suretiyle doğru ve bilimsel 

analizlerin üretilmesi ve bu bilginin ihtiyaç duyulan birimlerle 

paylaşılması güvenlik hizmetinin kalitesini arttırmada önemli rol 

oynayacaktır. 

Araştırma merkezleri, güvenlik literatürünün oluşturulmasına 

yardımcı olur ve güvenlik alanında Türk güvenlik tezlerinin ve 

modellerinin oluşturulmasını sağlar. Yürütülecek ortak faaliyetlerle 

uluslararası tecrübeleri tanıma, ders çıkarma ve katkı sağlama 

imkânına sahip olur. 
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Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık başta 

olmak üzere ilgili makamlara düzenli olarak bilgi notu üretir, 

Yüksek lisans ve doktora eğitimi verir, 

Yıllık terör raporu yayınlar, 

Terörle Mücadele Bilgi Bankası oluşturma adına istatistiksel 

verileri sınıflandırır, analiz eder ve değerlendirir, 

Terör konularında çözüm üretme odaklı saha araştırmaları (anket 

– mülakat vb.) yürütür, 

Terörle mücadelede ortak akıl ve ortak dilin oluşturulması 

amacıyla ülkemizdeki tüm güvenlik birimleri ile işbirliği içerisinde 

bulunur, 

Terörle mücadelenin uluslararası boyutunda bilimsel analizlere 

dayalı lobi oluşturmak amacı ile uluslararası kuruluş ve 

üniversiteler ile işbirliği yapar, 

Ulusal ve uluslararası nitelikli konferans, sempozyum ve bilimsel 

toplantılar düzenler,  

Terörizm alanında bilimsel ve akademik çevrelere hitap eden 

büyük bir kütüphane oluşturulur.  
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Kamuoyunun Bilgilendirilmesi ve                                        
Medya İle İlişkiler 

ANALİZ 

Terörle mücadelede kamuoyunun bilgilendirilmesi ve desteğinin 

alınması en önemli unsurlardan biridir. Bu alandaki ihtiyacı 

karşılamak üzere bölge üniversitelerinde iletişim fakülteleri 

kurulmalıdır. Güvenlik güçleri eliyle yürütülen benzeri çalışmalar 

bölgedeki vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine olumlu katkı 

sunamamaktadır. 

Terör olaylarının medyadaki yanlış sunumu, bazı durumlarda terör 

örgütlerinin propagandasına dönüşebilmektedir. Bunun önünün 

alınabilmesi için özellikle adliye ve polis muhabirlerinin belirli 

eğitimleri alması gerekmektedir. Örneğin, geçmişte Güvenlik 

Bilimleri Enstitüsü tarafından medya mensuplarına yönelik verilen 

Güvenlik Analizcileri Seminerleri daha da zenginleştirilerek tekrar 

verilebilir.    

Terörle mücadelede görev alan devlet görevlileri 

tarafından kamuoyuna yönelik yapılan 

açıklamalarda kullanılan duygusallık ifade eden 

dil, devleti teröristlerin tarz ve yöntemlerine 

benzeşmeye doğru götürür. Örneğin; “Kanları 

yerde kalmayacak”, “dağdaki son terörist 

öldürülene kadar mücadele sürecek”, “onlara 

hayal dahi edemeyecekleri ceza verilecek” gibi 

şiddeti çağrıştıran açıklamalar, adalet duygusunu 

zayıflatmakta, intikam hissini uyarmakta ve toplum içinde nefretin 

öne çıkartılması ile kamplaşma ve kutuplaşma riskini 

güçlendirmektedir. Bu tür ifadeler aklın yerine öfkeyi koymakta ve 

devletten beklenen rasyonel terör politikalarının uygulanmasını 

engellemektedir. Hâlbuki terörle mücadele, rasyonel aklın 
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öncülüğünde, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü esas 

alınarak yürütülmelidir.  

Devletin terörle mücadeleden sorumlu görevlileri, cenaze 

törenlerini adeta bir basın açıklaması platformu gibi 

kullanmaktadır. Batıda ise daha çok “cenaze törenleri” ön plana 

çıkarılmaktadır.  

Bu bağlamda terörle mücadeleden sorumlu görevliler başta olmak 

üzere, diğer sorumlular, terör eylemlerinin hemen sonrasında 

duygusal açıklamalar yapmamalıdır. Şehit cenazesinde ağlayan 

devlet görevlilerinin görüntüleri devleti aciz göstermektedir. Bu 

nedenle devlet görevlileri cenazelerde konuşmamalı ve vakur 

duruşlarıyla kararlılık mesajları vermelidirler. 

ÖNERİLER 

• Hükümet terörle mücadele çalışmaları konusunda yeni 

metotlar geliştirmelidir. Örneğin periyodik dönemlerde yazılı 

ve görsel medyanın Genel Yayın Yönetmenlerinin katıldığı 

brifingler verilmelidir. 

• Terör örgütlerinin arka plan yönlendiricileri ve yöneticileri ile 

ilgili dosyalar hazırlanarak kamuoyu oluşturulmalıdır. Bu dosya 

ile örgütün çeşitli ulusal ve uluslararası destekçileri deşifre 

edilerek halk desteğinin minimize edilmesi sağlanmalıdır.  

• Bölgede hizmet veren üniversiteler, Türkçe ve Kürtçe yayın 

yapan internet siteleri ve radyolar aracılığıyla bölge halkına 

yönelik bilgilendirme faaliyeti yürütebilirler.  

• Güvenlik Analizcisi Seminerleri düzenlenmelidir. 
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RİSKLER 

Medya, Güvenlik Analizcisi Seminerlerine ilişkin olarak, 

kendilerinin yönlendirilmeye çalışıldığı eleştirisini gündeme 

getirecektir. 

Üniversitelerden yayın yapacak olan radyo ve internet sitelerinde 

küçük de olsa suiistimaller yaşanabilecektir. 

 

FIRSATLAR 

Medyanın terörle mücadeleye ortak edilmesi, terör örgütlerinin 

propagandasının değil, devletin tezinin halka ve dünya kamuoyuna 

anlatılmasını sağlayacaktır. 

Medyanın Hükümet tarafından bilgilendirilmesi, terörle 

mücadelenin sivil inisiyatif tarafından koordine edildiği ve 

denetlendiği mesajını daha güçlü olarak verecektir.  

Medyada terör haberlerinin olumsuz bir şekilde verilmesi 

önleneceğinden olası provokasyonların önü alınmış olacaktır.  

Kamouyunun doğru bilgilendirilmesi, halkın da terörle mücadeleye 

ortak edilmesi çabalarını güçlendirecektir.  
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SİYASAL, SOSYAL VE EKONOMİK AÇILIMLAR  

Sosyo-ekonomik politikalar terörizmle mücadelenin ikinci ana 

arteridir. Terörle mücadelede başarı, temel soruna yönelik 

çözümler içeren sosyal, ekonomik ve siyasal politikaların doğru 

uygulanmasına bağlıdır. Ancak doğru uygulama, bu politika ve 

açılımların, sorun yörüngeli, çok yönlü politika analizleri 

neticesinde belirlenmiş, uygulama öncesi ve sonrası etki 

analizleriyle mümkündür.  

Uluslararası literatürde terörle mücadele alanında uygulamaya 

konulan sosyo-ekonomik programlar incelenmiş ve sosyo-

ekonomik program ve projelerin terörle mücadeleye etkisi 6 başlık 

altında ortaya konulmuştur: 

• Sosyo-ekonomik politikalar, terör faaliyetlerine yerel bazda 

desteğin azalmasını sağlar. 

• Sosyo-ekonomik gelişmeler terör örgütlerinin yeni eleman 

kazanmasını azaltır ya da bireylerin terör örgütlerine 

girmelerine yönelik heveslerini kırar. 

• İyi planlanmamış ve uygulanmaya konulmamış sosyal ve 

ekonomik politikalar toplumda beklentileri şişirecektir. 

Ancak beklentiler karşılanmayacağından bu durum teröre 

verilen desteğin artması ihtimalini de artıracaktır.  

• Terörle mücadeleyi hedefleyen gelişim politikalarının 

başarısı uygulamaya bağlıdır. Çok iyi planlanmış ve 

projelendirilmiş programlar doğru uygulanmaz ise tam 

tersine olumsuz etkilere neden olacaktır. Bu tür 

politikaların başarılı olması için a) Sosyal ve ekonomik 

politikaların geliştirilmesi aşamasında toplum liderleri, 

kanaat önderleri ve diğer sivil toplum örgüt temsilcileri ile 

görüşerek ihtiyaçlar ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik 

uygulamaya konulacak olan programlar tespit edilmelidir. 

b) Politikalar toplumun kendine özgü problemlerine ışık 

tutan ve ihtiyaçlarını gideren çözümler içermelidir. c) 
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Yapılacak harcamalar şeffaf mekanizmalar tarafından 

denetlenmeli ve politikalar doğrultusunda uygulamaya 

konulan programların uygulanmasına ilişkin yönetim 

mekanizmaları net olarak tanımlanmalıdır.  

• Sosyal ve ekonomik gelişim politikaları teröre karşı 

toplumda teröre meyilli grupların heveslerini kırmaya 

yönelik kullanılabilir. 

• Sosyal ve ekonomik gelişime yönelik politikalar terörizmi 

tamamen ortadan kaldırmaz.  

 

Dünyadaki örnekleri incelendiğinde terörle mücadele alanında 

uygulanmaya konulan sosyal- ekonomik ve siyasal program ve 

reformların başarısı, aynı paralelde silahlı mücadelenin başarılı 

olması şartına bağlıdır. Silahlı mücadelede başarısızlık ya da acziyet 

görüntüsü kamuoyunda farklı algılamalara neden olacaktır. 

Toplumda var olabilecek gerginlikler, diğer alanlarda uygulanan 

programları da sonuçsuz bırakacaktır.  

Ülkemizde de terörizmle mücadele çerçevesinde uygulamaya 

konulan ve bütçesi milyar Dolarlarla ifade edilen yüzlerce sosyal, 

ekonomik ve siyasal program yer almaktadır. Ancak bu 

politikaların uygulanmasında göz önünde tutulması gereken bazı 

noktalar bulunmaktadır.  
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Meclisin Demokratik İnisiyatifte Öncü Olması 

ANALİZ 

22 Temmuz seçimlerinde Kürt kökenli vatandaşlarımız, Kürtlerin 

haklarını savunduğunu iddia eden bir partiye oy vermemiş, bunun 

yerine demokrasi, özgürlük ve refah vaat eden bir siyasi partiye 

oylarını vermiştir. Zira demokrasi, ayrıştıran/ötekileştiren değil, 

bütünleştiren/entegre eden bir özelliğe sahiptir.  Kürt kökenli 

vatandaşlarımız ayrımcılığı değil, özgürlük, demokrasi ve refahı 

tercih etmişlerdir.  Bu aynı zamanda demokratik sürecin bölgede 

ayrımcılığa neden olacağı tezini savunanları 

tekrar düşünmeye zorlamıştır.  

DTP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerimizde 40 milletvekili hedeflemiş 

olmasına rağmen, ancak 19 milletvekili 

çıkarabilmiştir. Bu durum, DTP’ yi taban olarak 

kullanan PKK çevrelerinde de büyük bir hayal 

kırıklığının yaşanmasına neden olmuştur.  

Yine İstanbul’da 1,6 milyon Kürt kökenli vatandaşımız yaşıyor 

olmasına rağmen Kürtçü siyaset yapan DTP 22 Temmuz 

seçimlerinde bu bölgeden ancak 1 milletvekili çıkarabilmiştir.  

Bu aslında demokrasinin ayrışmayı değil bütünleşmeyi getirdiğini 

ortaya koymaktadır. DTP’li milletvekilleri tek başlarına Kürt kökenli 

vatandaşlarımızın haklarını temsil etmemektedirler. Asıl AKP, CHP 

ve MHP içerisinde bulunan yüzün üzerindeki Kürt kökenli 

milletvekili, Kürt kökenli vatandaşlarımızı temsil etmektedirler. Bu 

nedenlerle, AKP, MHP ve CHP içerisinde siyaset yapan 

milletvekillerinin bölgenin sorunlarıyla ilgili daha aktif rol 

üstlenmeleri gerekmektedir.  
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DTP’nin bölgede çözümün tek tarafı olarak algılanmadığı bizzat 

PKK terör örgütünden ayrılan üst düzey bir örgüt mensubu 

tarafından da ifade edilmektedir: 

“PKK Kürt sorununun farklı grup, farklı birileri 

aracılığıyla çözülmesini istemiyor. Daha doğrusu 

çözüm istemiyor. Onların çözüm dedikleri şey ne? 

Abdullah Öcalan gelecek onların başına, Murat 

Karayılan, Abbas ve Cemil Bayık bunlar gelecekler, 

Türkiye’de onlara yerel bir hükümet verilecek, onlar 

da bu hükümetin başkanı olacaklar. Onların çözümden 

anladıkları bu. Bunun dışında siz hangi siyasal gücü 

geliştirirseniz geliştirin, yani kimler aracılığıyla bunu 

sorunu çözmeye çalışırsanız 

çalışın, onlar bunu engellemeye 

çalışırlar. Mesela DTP listesini ben 

Irak’ta duydum. DTP listesinden 

kim aday olacak ve kazanacak 

onların listesi gidip geliyor, dağda 

Cemil Bayık imzalıyor bunlar 

olacak diyor. Şimdi o listeye aldıkları insanları 

biliyorum. Mesela çözüm isteseler, Meclistir sana 

siyasal çalışma imkânı tanımış. Türkiye’nin en büyük 

organı. Şimdi sen oraya kafası çalışan, diyalogdan yana 

olan, yetenekli olan, üreten, akademik eğitim görmüş 

bu tür insanları gönderirsin. Senin amacın bu sorunu 

çözmekse bu tür insanları yerleştirirsin. Ama 

yerleştirdikleri insanların hangisinin akademik kariyeri 

var? Hangisinin gerçekten çok ciddi bir siyasal bilinci 

var? Hangisinin gerçekten insanları kapsama, geniş 

yürekliliği var? Böyle bir şey yok.”  

Bu mülakatta da yer aldığı gibi örgütün kendi elemanları dahi 

DTP’yi demokratik çözüm anlamında bir taraf olarak 
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görmemektedir. Bu durumun devlet tarafından demokratik 

zeminde avantaja çevrilmesi gerekmektedir.  

 

ÖNERİLER 

• Bölge milletvekilleri, özellikle görsel medyada haber, tartışma 

programı ve açık oturumlara katılarak bölge halkının sorunları 

hakkında görüş belirtmeli ve hükümetin bölgeye yönelik proje 

ve çalışmalarını anlatmalıdırlar.  

• TRT’de Kürtçe yayına başlayacak olan televizyon kanalında 

Kürt kökenli bölge milletvekillerimiz haber, açık oturum vb. 

programlara katılarak bölge insanını bilgilendirmelidir. Bu 

milletvekillerimiz konuşmalarını zaman zaman Kürtçe olarak da 

yapmalıdırlar.  

• Bölgenin Kürt kökenli milletvekillerinden bir ‘lobi grubu’ 

oluşturularak, özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 

Avrupa Biriliği (AB) ülkelerine PKK terör örgütünün faaliyetleri, 

bölge insanına verdiği zararlar anlatılmadır. 

•  Bu lobi faaliyetlerinde dil bilen milletvekilleri görev almalı, dil 

bilmeyenlerin de dil öğrenmeleri teşvik edilmelidir.  

• Ayrıca, lobi çalışmalarında görev alacak milletvekilleri 

Türkiye’nin terörizmle mücadele tezleri, diplomasi ve iletişim 

konularında eğitim almalıdırlar. 
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RİSKLER 

Milletvekilleri sadece seçildikleri bölgenin değil tüm Türkiye’nin 

vekilleri olduklarından, bölgeye yönelmeleri eleştiriye neden 

olabilecektir. 

Bölge milletvekillerinin gerek seçim bölgelerinde gerekse de bölge 

genelinde siyasal anlamda yıpranmış olmaları durumunda yukarıda 

belirtilen çabalar içerisinde olmaları faydadan çok zarara neden 

olacağından çalışmalara katılacak milletvekilleri dikkatle 

seçilmelidir.  

 

FIRSATLAR 

Farklı partilere mensup milletvekillerinin bölgeye giderek çalışma 

yapmaları, Kürt kökenli vatandaşlarımızın Meclisteki temsilcilerinin 

DTP olduğu düşüncesini ortadan kaldıracaktır. 

Meclis tarafından inisiyatifin ele alınması, demokrasiyi 

güçlendirecek ve terörün hareket ve propaganda alanını önemli 

ölçütte kısıtlayacaktır.  

Meclisin terörle mücadelede inisiyatifi ele alması, halkın Meclise 

olan güvenini arttıracağından, demokrasinin güçlenmesine de 

katkı sağlayacaktır. 
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Terörle Mücadeleye Halkın Ortak Edilmesi 

ANALİZ 

Terörle mücadelede başarı, bu mücadeleye halkın ortak 

edilebilmesine bağlıdır. Halkın terörle mücadeleye ortak edilmesi,  

vatandaş odaklı çabayı gerektirir. Bu çabada birincil hedef kitle ise 

terör örgütünün 

propagandalarından etkilenme riski olan halktır. Yıllar

yoklukla anılma nedeniyle

adeta büyük çoğunluğu ile terör örgütüne destek verdiği 

propagandası yapılan Kü

PKK terörüyle mücadeleye halkın ortak edilmesinde en önemli 

unsurdur.  

Bunun yanında diğer vatandaşlarımızın da terörle mücadeleye 

ortak edilmesi gerekmektedir. Zira örgütün Kürt kökenli 

vatandaşlarımızı ötekileşti

de olsa buna destek olabilecek provokasyonların önüne 

geçilebilmesi, ancak bu şekilde mümkündür. 
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le Mücadeleye Halkın Ortak Edilmesi  

Terörle mücadelede başarı, bu mücadeleye halkın ortak 

bilmesine bağlıdır. Halkın terörle mücadeleye ortak edilmesi,  

vatandaş odaklı çabayı gerektirir. Bu çabada birincil hedef kitle ise 

terör örgütünün hedefinde olan ve örgüte yardım etme ve 

propagandalarından etkilenme riski olan halktır. Yıllardır şiddet ve 

yoklukla anılma nedeniyle bazı marjinal gruplarca Batıdaki illerde, 

adeta büyük çoğunluğu ile terör örgütüne destek verdiği 

yapılan Kürt kökenli vatandaşlarımızın kazanılması, 

PKK terörüyle mücadeleye halkın ortak edilmesinde en önemli 

Bunun yanında diğer vatandaşlarımızın da terörle mücadeleye 

ortak edilmesi gerekmektedir. Zira örgütün Kürt kökenli 

vatandaşlarımızı ötekileştirme çabasını engelleyecek ve istemeden 

de olsa buna destek olabilecek provokasyonların önüne 

geçilebilmesi, ancak bu şekilde mümkündür.  

 

 

bilmesine bağlıdır. Halkın terörle mücadeleye ortak edilmesi,  
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ÖNERİLER 

• Devlet tüm aktörleri ile kutuplaşmanın ve ayrışmanın önüne 

geçecek uzlaşı iklimini ve birlikte yaşama kültürünü öne 

çıkaracak vurgular yapmalıdır.  

• Batı bölgelerimizdeki şehit cenaze törenlerinde provokatif 

söylemleri dillendirenlere izin verilmemeli ve haklarında işlem 

yapılmalıdır.  

• Terör saldırılarında şehit olan bölge halkı (asker, geçici köy 

korucusu, vb.) için açılmış şehit taziye çadırlarına özel bir önem 

verilmeli ve ildeki mülki amirler ve kamu görevlileri tarafından 

ziyaret edilmelidir.  

• Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından terörle mücadeleye etnik 

grup ayrımı yapılmaksızın herkesin katıldığı ve verilen 

şehitlerin ülkenin her yöresinden olduğu mesajını içeren Cuma 

hutbesi hazırlanmalıdır.  

• Yazılı ve görsel medyada sadece Batı illerindeki şehit cenazeleri 

yer almamalı, Doğu illerimizde Kürt kökenli şehitlerimizin de 

cenaze törenlerine de yer verilmelidir. 

 

RİSKLER 

Terörle mücadeleye halkın ortak edilmesi sabır gerektiren uzun bir 

süreçtir ve mücadelenin her aşamasında yapılacak yanlışlar sürece 

olumsuz katkı yapabilecektir. 

Halkın terörle mücadeleye ortak edilme süreci her zaman marjinal 

gruplar tarafından ajite edilme riski ile karşı karşıyadır.  
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FIRSATLAR 

Yerel halkın yoğun olarak ziyaret ettiği şehit taziye çadırlarının 

kamu görevlileri tarafından da ziyaret edilmesi, terörle 

mücadeleye halkın ortak edilmesi sürecine olumlu katkı 

sağlayacaktır.  

Yazılı ve görsel medyada sadece Batı illerindeki şehit cenazelerinin 

ön plana alınması, terör mağduru halkın terörle mücadeleye 

katılımına imkân vermemekte iken, taziye çadırlarına yapılacak bu 

tür ziyaretlerin medyada yer alması, toplumsal bütünleşme ile 

birlikte terör mağduru halkın mücadeleye ortak edilmesini de 

sağlayacaktır. 

Batıdaki illerimizde meydana gelebilecek olası provokasyonların 

önü alınmış olacaktır. 

Devletin halkın desteğini almış olması, terör örgütünün alan 

kaybetmesi anlamına geldiğinden örgütün yaşamsal alanı da 

daralmış olacaktır.  
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Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve 
Van gibi şehirlerimiz sosyo-ekonomik yönden 

cazibe merkezleri haline getirilmelidir. 

Terör Mağduru Bölgelerde Cazibe 

Merkezlerinin Oluşturulmalı  

Analiz 

Terör mağduru bölgelerdeki insanlar güvenlik endişesiyle başka 

yerlere göç etmek zorunda kalmaktadır. Göç, Doğuda Diyarbakır 

başta olmak üzere diğer illerde, Batıda ise İstanbul, İzmir, Mersin 

gibi illerde yoğunlaşmaktadır. Göçün önünü almaya yönelik 

yapılan çalışmalarda tıkaç görevi görecek illerde cazibe merkezi 

olarak kabul edilebilecek merkezlerin oluşması, göçü tersine 

çevirmese de en azından göç yerel düzeyde kalacaktır. Bunu 

sağlamanın yolu ise insanları doğudaki illerde kalmaya motive 

edecek ekonomik ve sosyal olanakları sunmaya bağlıdır.  

Devlet tarafından yapılan yatırımlar devleti, maaş kapısı durumuna 

getirmemelidir. Devlet, bölge insanının kendi ayakları üzerinde 

durabilmesine olanak sağlayacak alanlarda yatırımlarını 

geliştirmek durumundadır.  

Ancak sadece Diyarbakır endeksli yatırım ve çabalar, terör örgütü 

ile devlet arasında bir yarış havası doğurmaktadır. Devletin 

Diyarbakır yerine başka bir ile yoğunlaşması bölgedeki yatırım 

dengelerini buna göre uyarlaması, bölgenin sosyo-ekonomik ve 

kültürel kalkınmasında farklı açılımlar da sağlayacaktır.  
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ÖNERİLER 

• Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ekonomik yönden 

diğer bölge illerine göre gelişmişliği daha ileri düzeyde olan 

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Van gibi 

şehirlerimiz sosyo-ekonomik yönden cazibe merkezleri haline 

getirilmelidir.  

• Şanlıurfa’da bölgenin sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü 

teknolojik donanıma ve uzman personel kadrosuna sahip 

büyük bir sağlık kompleksi kurulmalıdır.  

• Harran bölgesinde endüstriyel tarımı geliştirmeye yönelik ileri 

teknolojiye sahip bir üniversite kurulmalıdır.  

• Devletin sürekli ekonomik desteğine muhtaç etme yerine 

bölge halkının kendi kendine geçimini sağlayacak üretken 

ekonomi mantığı geliştirilmelidir.  

• Bu doğrultuda bölge halkına,  tarım ve hayvancılık alanında 

eğitimler verilmeli ve meslek edinme kursları açılmalıdır.  

 

RİSKLER 

Bölgeye yapılan yatırımlar, Batı illerinde potansiyel olarak problem 

teşkil etmektedir. Zira Batı illerinde ekonomik olarak daha kötü 

durumda olan bölgelerin Doğuya ayrılan ödeneklerden mahrum 

olması bu bölgedeki insanımız tarafından olumsuz 

değerlendirmelere neden olabilir. 

Batı illerimize giden şehit cenazelerinin artması, Hükümetin 

Doğuya yaptığı yatırımları gereksiz göreceğinden eleştirilere neden 

olacaktır. 

Cazibe merkezi olacak illere dışarıdan gelecek yoğun göçlerin varoş 

ya da çöküntü semtlere dönüşmemesi için kent dönüşüm projeleri 
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sorunlar çıkmadan hazır hale getirilmez ise İstanbul, Mersin gibi 

illerde yaşanan güvenlik sorunları, cazibe merkezlerinde de 

görülebilir.  

 

Fırsatlar 

Cazibe merkezi iller, göç sorununu kontrol altına almaya yardım 

edecektir.  

Diyarbakır dışındaki diğer gelişmiş şehirlerin cazibe merkezi 

yapılması, Diyarbakır’ın terör örgütü ile devletin düello meydanı 

olmasına engel olacaktır. 

Cazibe merkezleri tıkaç görevi göreceğinden terör sorununun diğer 

bölgeleri etkilemesi engellenecektir.  

Cazibe merkezi şehirler, bölge halkına yeni yatırım ve istihdam 

alanları açacağından buralarda yaşayan insanların ekonomik olarak 

kendi ayakları üzerinde durmalarına yardım edecektir.  
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Kürtçe Yayın  

ANALİZ 

AB sürecinde atılan adımlardan biri de Kürtçe yayına izin 

verilmesidir. Kürtçe yayın konusu ülkemizde tartışma alanlarından 

biridir. Türkiye Kürtçeyi sadece kendisine yasaklayan ancak Türkiye 

muhalifi herkesin Kürt bölgesine yönelik yayın yapmasını 

engelleyemeyen bir ülke konumundadır.  Halen bazı il ve/veya 

ilçelerde dört ya da beş ayrı Kürtçe TV kanalı (PKK terör örgütünün 

TV kanalı da dahil) izlenebilmektedir.  

Terörle mücadele sahasındaki insanlar genelde Kürtçe 

konuşmaktadır. Bu dilin devletçe kullanılmaması, terörle 

mücadelede halkla iletişimin önemli ölçüde kaybedilmesi 

demektir. Kürtçe üzerindeki yasaklar örgütün en çok istismar ettiği 

sahadır. Kürtçe üzerindeki sınırlamalar uluslararası  alanda örgütün 

siyasi/hukuki destek almasını sağlayan en önemli gerekçeleri 

sağlamaktadır. Ülkemizde Kürtçe yayın konusuna uzun yıllar 

mesafeli durulmuş, ayrılıkçı düşünceyi güçlendireceği kaygısı 

yaygın olarak dile getirilmiştir. Türkiye’de durum bu iken başta 

bölge ülkeleri olmak üzere ABD ve AB, Kürtçe yayını desteklemiş 

ve bizzat Kürtçe yayın yapan televizyon ve internet siteleri 

kurdurmuşlardır.  

Ayrıca insanlar dil seçimlerini sadece milliyetçi düşünceyle 

yapmazlar. Hangi dil kendilerine sosyo-ekonomik açıdan avantaj 

sağlıyorsa tercihlerini ona göre yaparlar. Örneğin Galler’de 

konuşulan Gal dili yerine insanlar İngilizce konuşmaktadır. Zira 

İngilizce kendi öz dilleri Gal’den daha çok avantaj sağlamaktadır. 

Bu durum Sri Lanka için de böyledir. Ülkemizde Türkçe tek 

avantajlı dil olduğundan Kürtçe yayın aracılığıyla kullanılsa da bu 

Kürtçe’nin yaygınlaşması anlamına gelmeyecektir.  

Kürtçe yayın sayesinde bizi bize düşman etmeye çalışanların 

elinden bu argüman alınmış olacaktır.  
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ÖNERİLER 

• Kürtçe TV yayınının belirli bir standarda ulaştırılabilmesi için;  

• Özel kanallarda yer alan ve beğenilen diziler Kürtçe dublajlı 

olarak yayınlanmalı,  

• Halkın genel beğenisini kazanmış ortak değerlere, ortak 

geçmişe ve ortak paydaya vurgu yapan eski Türk filmleri 

seçilerek Kürtçe dublajları yapılarak yayınlanmalı, 

• Kürtçe nitelikli tartışma programları hazırlanmalı, bölgede 

saygınlığı olan milletvekilleri, sanatçılar (Yılmaz Erdoğan, 

Mahsun Kırmızıgül vb.) ve kanaat önderleri, yapılacak olan 

programlarda konuk edilmeli, 

• PKK terör örgütünün şiddet yönünü rasyonel veriler ışığında 

anlatan Kürtçe belgeseller hazırlanmalı, 

• Taziye çadırları gibi bölgeye özgü değerlere Kürtçe 

televizyonda yer verilmeli, yayınlar Avrupa ve Orta Doğu’dan 

da izlenebilmelidir.  

• Dini günlerde özel içerikli Kürtçe yayınlar yapılmalıdır. Örneğin 

Miraç Kandili, Kutlu Doğum Haftası ve dini bayramlarda 

Diyanet İşleri Başkanlığı’ındaki din görevlilerinden Kürtçe 

bilenlerin bu programlara katılımı sağlanmalıdır.  

• Nasıl ki Avrupa Birliği’ne yönelik hemen hemen tüm Bakanlık 

ve ilgili kuruluşlarda birim kurulduysa Kürtçe yayının başarılı 

olması için de ilgili Bakanlık ve kuruluşların katılımı sağlanmalı 

ve bu çerçevede Kürtçe yayın konusu sadece TRT’nin 

sorumluluğuna bırakılmamalıdır.  

• Kürtçe TV’de Türkçe öğretim programı, ülkenin diğer 

bölgelerine ilişkin tanıtıcı programlar olmalı, tüm programlar 

entegrasyonist perspektif  gözetilerek yapılmalıdır. 
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• Kürtçe yayından beklenen faydanın sağlanması hazırlanacak 

paket programların içerik kalitelerine bağlıdır. Yayınlar çeşitli 

düşünülmeli ve ülkemiz lehinde argümanlar geliştiren kişiler 

programlara çıkarılmalıdır. 

 

Kürtçe TV yayınının başarı durumuna göre Arapça ve Farsça yayın 

yapacak televizyon kanallarının kurulması da gündeme alınmalıdır.  

 

RİSKLER  

Kürtçe yayının başlaması ayrılıkçı düşüncelerin artmasına neden 

olabilir. Ancak, zaten yurtdışından yapılan yayınlar çanak antenler 

aracılığıyla ülkemizdeki Kürt kökenli vatandaşlarımız tarafından 

uzun yıllardır izlenmektedir. Bir anlamda bu insanlar tek taraflı bir 

propaganda altında, yönlendirilmiş bilgi bombardımanına 

tutulmaktadır. Dolayısıyla bu risk varsa bile zaten uzun yıllardır 

mevcuttur.  

Bu yanlışlıktan dönmek üzere atılmış olan Kürtçe televizyon yayın 

kararını bekleyen en önemli risk, bu hamlenin ölü doğmasıdır. 

Dil tek başına ayrılıkçılığı arttırmaz. IRA örneğinde örgütün önde 

gelenleri İrlandaca değil, İngilizce konuşur. PKK’nın dili de Kürtçe 

değil, Türkçedir. Kürtçe ayrılıkçılığı arttırsa idi Kürtler Osmanlı 

döneminde ayrılırdı. Türkçe tek başına birleştirseydi yasaklar 

terörü bitirirdi.  

En önemli risk,  projenin ölü doğması ya da salt propaganda kanalı 

olarak algılanmasıdır. 
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Fırsatlar 

Uzun yıllardır başka ülkeler tarafından tek taraflı yapılan Kürtçe 

yayın, ilk defa ülkemiz tarafından yapılacaktır ki, bu ilk defa 

ülkemiz lehine bir yayının yapılacağı anlamına gelmektedir.  

Terör örgütü tarafından kullanılan iletişim dili lehimize çevrilmiş 

olacaktır. Ancak iletişim dili içerikte saklıdır.  

Ülkemizde terör sorununa yönelik devlet tarafından ortaya 

konulan çabaların farklı bir iletişim kanalından da anlatılması fırsatı 

doğacaktır.  

Hazırlanacak olan belgeseller sayesinde örgütün gerçek yüzü, 

örgütün bölge haklarının savunulması temel argümanını 

çürütmeye yardım edecektir. Örneğin Diyarbakır’da geçen yıl mey 

dana gelen bombalı saldırıda yakınlarını yitiren ya da olayda 

yaralanan kimselerle yapılacak röportajlar 

belgesellerde yer almalıdır.  

Yeni bir iletişim kanalı olan Kürtçe yayın 

sayesinde Kürt kökenli vatandaşlarımızda 

oluşturulacak bilinçle bölge halkı terörle 

mücadeleye ortak edilmiş olacaklardır.  

Kürt kökenli vatandaşlarımızın gündelik hayatlarına dair 

hazırlanacak programlar entegrasyona olumlu katkı sağlayacaktır. 

Örneğin kız isteme, düğün, sünnet merasimleri konulu programlar 

yoluyla, sadece terör, kan, gözyaşı ve şiddetle gündeme gelmiş 

bölgemizle diğer bölgelerimiz arasında fark olmadığı görülecek ve 

“Biz et ve tırnak gibiyiz” argümanı desteklenmiş olacaktır. Bu 

sayede örgütün elinden en önemli istismar alanı alınacaktır. 
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Kürtçü Diasporaya Karşı                                   

Tedbirlerin Geliştirilmesi 

ANALİZ 

PKK terör örgütü, yaklaşık 25 yıllık süreç içerisinde yurt dışında 

“PKK diaporası” oluşturmayı başarmıştır. Özellikle AB ülkelerinde 

çok sayıda basın yayın birimleri aracılığıyla yürüttüğü çalışmalar 

neticesinde AB ülkelerinin bazılarında yurt dışındaki Kürtlerin 

temsilcisi olarak dahi kabul edilmektedir.  

Bu durum büyük ölçüde ülkemizin terörle mücadelede “terörle 

mücadelenin uluslararası boyutu”nu ihmal etmesinden 

kaynaklanmaktadır.  

ÖNERİLER 

• Yurt dışında ülkemizin PKK terörüyle ilgili tezlerini anlatacak ve 

alternatif bir ses olacak gazeteci, yazar, akademisyen ve 

vatandaşlardan oluşan bir lobi oluşturulmalıdır.  

• Lobi faaliyetleri, ekonomik, bilgi ve belgelerle 

desteklenmelidir. 

• Diğer ülkelerin dilinde PKK’yı anlatacak materyaller 

hazırlanmalıdır. Bu çalışmalar daha çok sivil toplum 

kuruluşlarınca üretilmelidir.  

• Uluslararası terörle mücadele sahasında daha çok Türk bilim 

adamının olabilmesi için TÜBİTAK ve diğer kurumlar aracılığıyla 

burslar ve projeler verilmelidir.  

• Yurt dışındaki Türk diasporası ulusal konular hakkında daha 

etkili bir şekilde bilgilendirilmelidir.  
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RİSKLER 

Lobi faaliyetlerini yürütecek kişilerin bu alanda yeterli arka plana 

sahip olmamaları faydadan çok zarar getirebilir. 

Karşı lobi ya da karşı diasporanın oluşması, PKK terör örgütü 

tarafından şiddet yoluyla engellenmeye çalışılacaktır.  

Yurt dışında Türk ve Kürt kökenli vatandaşlarımızın kutuplaşması 

olasıdır. 

FIRSATLAR 

PKK terör örgütü tarafından tek taraflı yapılan ülkemiz aleyhindeki 

propagandalara yönelik, karşı propaganda yürütülecektir.  

Devletimiz tarafından bu doğrultuda yapılan ya da yapılacak 

çalışmalarda ülkemiz taraf olduğundan etki alanı sınırlı olacakken 

bağımsız Kürt kökenli vatandaşlarımızın yurt dışında yapacakları 

lobi çalışmaları tarafsız ve devletin resmi söylemini seslendiren bir 

görüntüde olmayacağından daha etkili olacaktır.  

Yapılacak lobi çalışmaları hem yabancı ülkeler  hem de bu 

ülkelerdeki vatandaşlarımız için alternatif bir bilgi kaynağı 

olacağından ülkemizin aradığı uluslararası destek için de önemli bir 

katkı sağlayacaktır.  
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Siyasi Reformların Hızlandırılması 

ANALİZ 

Ülkemizde özellikle AB sürecinde yaşama geçirilen siyasal 

reformlar hem bireysel hak ve özgürlükler alanında önemli 

gelişmeler sağlamış hem de terörle mücadelenin daha demokratik 

zeminde ve şeffaflık içinde yürütülmesi için gerekli yasal 

düzenlemeler gerçekleşmiştir.  

Uluslararası örneklerinde de görüldüğü gibi 

demokratik zeminde yürütülen terörle mücadele 

başarılı sonuçları da beraberinde getirmektedir. 

Örneğin İspanya’da AB sürecinde uygulamaya 

konulan düzenlemeler, terörle mücadelede özellikle 

halk desteğini sağlama ve örgütün alanını daraltma noktasında 

önemli katkılar sağlamıştır.  

ÖNERİLER 

• AB sürecindeki siyasal reformlara ağırlık verilmelidir.  

• “Entegre Sınır Güvenliği” projesinin uygulama süreci 

hızlandırılmalıdır. 

RİSKLER 

• AB sürecindeki siyasal reformların uygulanması, artan terör 

olayları nedeniyle “daha çok demokrasi, terör örgütlerine 

daha fazla hareket özgürlüğü verecektir” eleştirisine neden 

olacaktır. 

• Reformların uygulanma sürecinde gerekli olan sabrın 

gösterilmemesi, bazı durumlarda verilen hak ve 

özgürlüklerden geriye dönüşe zemin hazırlayacaktır. 
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FIRSATLAR 

• Doğru uygulanan siyasal reformlar, PKK terör örgütünün alan 

kazanma stratejisinde alan kaybetmesine neden olacaktır.

• Siyasal reformlar, herkese temel hak ve özgürlükler alanında 

iyileşmeler sağladığından ülkede demokrasi kültürünün 

yayılmasını sağlayacaktır. 

• Daha fazla özgürlük, kendini ifade ola

insanlar şiddet sarmalından çıkarılarak yasal zeminde

kültürünü yaşama geçirecektir. 
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Doğru uygulanan siyasal reformlar, PKK terör örgütünün alan 

kazanma stratejisinde alan kaybetmesine neden olacaktır. 

Siyasal reformlar, herkese temel hak ve özgürlükler alanında 

iyileşmeler sağladığından ülkede demokrasi kültürünün 

yayılmasını sağlayacaktır.  

Daha fazla özgürlük, kendini ifade olanağı sağladığından 

insanlar şiddet sarmalından çıkarılarak yasal zeminde tartışma 

kültürünü yaşama geçirecektir.  
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ULUSLARARASI BOYUT: Terörle Mücadelede 
Irak ve Suriye’ye Yönelik Çalışmalar  

ANALİZ 

Türkiye’nin terörle mücadele tarihi, Öcalan’ın Kenya’da 

yakalanması hariç, PKK terör örgütünün uzun yıllardır barındığı  

Irak’ın Kuzeyinde üst düzey yöneticilerinin yakalandığına dair bir 

başarı öyküsüne sahip değildir. Terörle mücadelede halkın moral 

gücünün yükseltilmesinde önemli unsurlardan biri de özel yetenek 

ve donanıma sahip, profesyonelce organize edilmiş, örtülü nokta 

operasyonları ile yakalanan örgüt üst düzey yöneticileridir. 

Örneğin son sınır ötesi operasyonda yayılan Murat Karayılan’ın 

öldüğü haberi toplumda bir heyecanın yaşanmasına neden 

olmuştur.  

ÖNERİLER 

• Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, Irak’ın Kuzeyinde yuvalanmış olan 

PKK terör örgütüne yönelik etkin operasyon yapması sağlanmalı 

ve mutlak surette bir kısım terör örgütü yöneticileri Türkiye’ye 

getirilmelidir.  

• İstihbarat tarafından terör örgütüne yönelik sınır dışında 

yapılacak nokta operasyonlar, örgütün sinir sistemini saf dışı 

bırakacak bir iğne gibi, küçük ama etkili operasyonlar olmalıdır.    

• Örgütün üslendiği sınır ötesi bölgelerde görev yapan Irak ve 

Suriye polisine örgüt ile ilgili eğitim verilmelidir. 

• Irak ve Suriye’ye dönük Kürtçe ve Arapça TV yayınları olmalıdır. 

• Irak’ın Kuzeyine yönelik bölge halkının güvenini kazanma ve ortak 

kaygıların paylaşılması doğrultusunda bölgede bulunan 1.000 

Kürt, 1.000 Türkmen ve 1.000 Arap öğrenciye devlet bursu 

verilerek eğitim masrafları karşılanmalıdır. Ancak bu sadece 

parasal destekle sınırlı kalmamalıdır. Bu öğrencilerle Türkiye 

arasında bir gönül bağının oluşturulabilmesi irtibatın sürekli 

olmasına bağlıdır. 

• PKK’ya karşı doğrudan bölge halkının bilgilendirilmesine 

odaklanılmalıdır. 
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RİSKLER 

Bölgede uluslararası çıkarları bulunan ülkelerle diplomatik kriz 

yaşama olasılığı bulunmaktadır. 

Hükümetin özellikle Irak’ın Kuzeyine yönelik açılımları, farklı 

marjinal gruplar tarafından iç politikada manipüle edilmeye 

çalışılacaktır. 

FIRSATLAR 

Terör konusunda uluslararası çatışma potansiyeline sahip bölge 

ülkeleriyle ilişkilerimizi hızlandıracaktır. 

Bu açılımlar aynı zamanda ülkemizi uluslararası alanda da kendi 

sorunlarını çözmüş ve küresel güvenlik açısından risk olarak 

değerlendirilen Ortadoğu’da sorunları çözen bir ülke konumuna 

getirecektir. 

 

 


