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SUNUŞ

Terör belas ı, Türkiye için yabanc ı değildir. Doğu ve Güney

Doğu bölgemizde otuz bin insanı m ız ın ölümüne, yüz binlerce
insan ımız ın yaralanmas ına sakat kalmas ına, binlerce ailenin
yerinden, yurdundan, köyünden, kentinden, uzaklaşmas ı na,
ulusal ekonominin milyarlarca dolar kayb ına neden olan ayrı l ık-

çı terör yan ında, ülkemizin ayd ınl ık yüzleri olan güzel insanlara
(Uğur Mumcu, Muammer Aksöy, Bahriye Üçok, Çetin Emeç,
A. Taner K ışlal ı ve son olarak Dan ıştay 2. Daire üyesi Mustafa
Yücel Özbilgin ve yarg ıçlara)ve tesadüfi topluluklara yönelik
terörist sald ırı lar ı ulusumuz unutmamaktad ır.

Tebaa, ümmet ve kullardan olu şan Osmanl ı toplumsal yap ı-
s ından, çağdaş ve özgür bireylerle yurttaşlık bilincinin olu ştuğu
Türkiye Cumhuriyeti toplumsal yap ısına geçiş süreci kolay
olmamaktad ır. Hala devam etmekte olan bu süreç, ba şından iti-
baren, ulusal ve uluslararas ı kimi kesimlerin rahatını kaç ırmak-

ta; Anadolu'ya yönelik amaçlar ına ulaşmay ı geciktirmektedir.
Bunlar, ulusal bilinci geli şmemiş çeşitli nitelikli iş birlikçilerle,
her firsatta beraber hareket ederek, ülkemizi karanl ık maceralara
sürüklemek istemektedirler.

Kutsal din kitaplar ı başta olmak üzere, ulusal ve uluslara-
ras ı sözleşmelerle, hak ve özgürlüklerin ifade edildi ği belgelerin
tümü insan yaşam ını en yüce değer olarak tanımlamasına karşın,

insana yönelik şiddet ve sald ır ıların ard ı arkas ı kesilmemektedir.

Hiçbir gerekçe doğanın en saygın varlığı olan insamn öldü-

rülmesini hakl ı k ılamaz. Yaşadığımız 21. yüzyılda hangi nedenle,

hangi düşünceyle, hangi amaçla, olursa olsun, insanlara yönelik
şiddet ve y ıld ı rma hareketlerinin tümünü ifade eden "Terörizm"

yanmda, insan yaşam ım hiçe sayan "savaş " gerçeğiyle karşı karşı-

ya bulunuyorsak, insanl ık bu güne kadar geliş tirdiği tüm düşün-
ce sistemlerini bir kez daha gözden geçirmek durumundad ır.

"Banş galip gelecek" slogan ile ilk kez M ıs ır'da toplanan ve 29
Müslüman, H ıristiyan ve Yahudi devlet veya hükümet başkanla-

rının katı l ım ı ile yap ılan ve dönemin ABD Ba şkam Bill Clinton'un

açış konuşmas ını yaptığı uluslararası toplantıda dile getirilen,
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tüm iyi niyetli mesajlara kar şın, 1.1 Eylül 2001 günü, dünyada
örneği görülmemiş bir terörist sald ır ıyla yüz yüze kal ın ılm ış tır.
ABD yanı nda tüm dünyay ı etkileyen bu sald ırın ın nedenleri
konusunda bir çok değerlendirmeler yap ılmış ancak bunlar ın
içinde en güçlü tespit ve değerlendirme; "Yeni dünya düzeni ya da

Küreselleş me" ad ı verilen ve serbest piyasa güçleriyle, uluslararas ı
sermayenin itici güç oldu ğu, ulusal değer ve çıkarlar ın göz ard ı
edildiği, uluslar üstü ç ıkarlar bütününde birleşmeyi hedef alan
yeni oluşuma karşı sergilenen tepkiler şeklindeki değerlendirme-
dir. Çünkü, bir yarıda açlığın, işsizliğin, yokluğun, yoksullu ğun
belini büktüğü milyarlarca umutsuz insan, öte yanda s ı n ı rs ız
ekonomik ve teknolojik gelişmelerin yarattığı çok az say ıda var-
l ı kl ı insan.

Aynı dünyay ı paylaşamak zorunda kalan bu insanlarm ça-
tışmas ı ve çarpışmas ı kaç ınılmaz bir gerçektir. Bu nedenle ulusal
ve uluslararas ı ölçekte bu çelişkilerin giderilerek, sosyal adalet,
sosyal güvenlik baş ta olmak üzere eşitlik, hakça paylaşım yan ın-
da, insan haklar ı, demokrasi ve özgürlüklerin tüm toplumlarda
güvence altına al ındığı, hukukun egemen olduğu "Hukuk Devleti-

"nin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu konuda, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek komise-
ri Mary Robinsonun "...tüm ülkeler terörizme karşı işbirliği yapnıal ı,
ancak bu durum, insan hakları n ı n göz ard ı edilmesi için uygun bir

ortam yaratmamal ıdı r.... sözleri tespit ve değerlendirmelerimizi
doğrulamaktad ır.

Bu düşüncelerle, hangi ad ve nedenle olursa olsun, insan
yaşam ın ı hedef alan terör eylemlerini şiddet ve nefretle k ın ıyor,
ulusal ve uluslar aras ı insanlık Memi için büyük bir bela olan
"Terör" olgusunun uzman kişiler tarafından değerlendirildiğ i
yap ıtı bilgilerinize sunuyorum.

Türkiye Barolar Birliği, bu raporu olu ş turduğu bir proje gru-
buna yaptı rmış; kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi ama-
cıyla yayımlanmas ı uygun bulunmu ş tur. İleri sürülen görüşler
ve yapılan tespitler Türkiye Barolar Birliği'nin kurumsal görüş ü
sayılmamal ıd ır. Uzmanlar ın özgürce hazırlad ıklar ı raporun te-
mel amac ı, uluslaras ı ve ulusal bir bela olan terör ve terörizm
etrafında bir tartışma ortam ın ın yaratılmas ıd ır.

Av. Özdemir Özok
Türkiye Barolar Birliği Başkanı



G İ RİŞ

Hukuk ve terör, aynı mantık silsilesi içinde aynı bakış
açısıyla değerlendirilmelerL eski deyin-de "n ıeczedilnıeleri" zor
kavramlard ır. Bunun nedeni hukuk ve terörün farklı dünya-
larda yer almalandır.

Hukuk; siyah ve beyaz rer ıklerin hakim oldu ğu, gri
rengin istisna oluşturduğu, "doğru-yanlış, hakh-haksız, suçlu-

suçsuz" gibi kavramların "ince" farklılıkları dışında evrensel
anlanılar taşıdıkları, oldukça objektif bir dünyaya aittir.
Hukuk dünyas ında adam öldürme, gasp ve soygun ya da
uyuş turucu kaçakçılığı; tüm ülkeler ve milletler için evrensel
olarak yanlış ve haksızd ır, bu fiillerin sahipleri de suçlu ola-
rak nitelendirilir.

Oysa terörün sübjektif dünyas ında hakim renk gri, istis-
nai olan siyah ve beyazd ır. "Doğru-yanlış, hakl ı-haksız, suçlu-

suçsuz" kavramları ise kişilerin ve devletlerin duruşlar ına,
konumlarına, kişisel veya milli çıkarlarına göre her an anlam
değiştirebilir. Bu dünyada adam öldürme; "düşük yoğun luklu

bir çatışnıada teröristlerin etkisiz hale getirilmesi olarak vas ıflandı-

rı labileceği gibi, gerillan ı n özgürlük savaşı nda güvenlik güçlerine

verdirdiği zayiat" olarak da isiinlendirilebilir. Devlet ve gü
-venlik güçleri açısından suçlu teröristlerin öldürülmesi hakli

ve doğru bir görevdir. Öldürülen teröristleri, kişisel veya
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milli duruş ve çıkarlarına göre "özgürlük sava şçı s ı ya da gerilla"

olarak kabul eden kişi, kuruluş veya diğer devlet ve milletler
açısından ise güvenlik güçlerinin operasyonlar ı insan hakla-
rına yöneltilmi ş ciddi bir sald ırı ve cinayet şeklinde algılana-
bilir ve algılandığı gibi nitelendirilir. Yine bu dünyada gasp
ve soygun; devlet ve güvenlik güçleri aç ısından önlenmesi
gereken ağır bir suç, teröristler ve onlar ı destekleyenler aç ı-.
sından ise "kamulaş tı rn ıa/el koyma" şeklinde kabul edilir ve
isimlendirilir.

Bu gerçek, terör literatüründe "birisinin teröristi, diğerinin

özgürlük savaşç ı s ı " deyimiyle özetlenir. Ve bu gerçek nede-
niyledir ki terörün ve terörizmin evrensel olarak geçerli bir
tanımı yoktur. Birleşmiş Milletler'in terörün sadece evrensel
bir tanınunı yapabilme konusundaki çalışmalar ı da bugüne
kadar hiçbir sonuç vermemiş, terörizmin k ınanmas ı seviye-
sinden öteye geçilememi ş tir.

Tıpkı tanımı gibi terör ve terörizmin hukukla ilişkisi de
evrensel ve kesin olmayan, üstelik de ulusal ve uluslararas ı
konjonktüre göre değişen bir özellik gösterir. Ülkelerin terör
ve terörizme ilişkin hukuki düzenlemeleri de evrensel do ğru-
lardan çok, bu düzenlemeleri yapan devletlerin, düzenleme
anında karşı karşıya bulunduklar ı gerçeklerin izlerini ta şır
ve sonuç olarak "reel politik" in hukuk dünyasına yans ıması
olarak kabul edilmeleri gerekir.

Bir devlet ağır ve yakın bir terörizm tehdidi ile kar şı kar-
şıya ise gündeme getirilecek hukuki düzenlemelerin terör ey-
lemlerine "şedit" bir anlayışla yaklaşmas ı, temel insan hak ve
özgürlüklerine de kısıtlayıcı bir aç ıyla bakmas ı doğaldır. Bu,
bütün hukuk dallarında geçerli olan " ınenfaatlerin tartılması
ve ağır gelenin tercih edilmesi" teorisinin normal ve mantıklı
sonucudur. Böyle bir ortamda realiteyi d ışlayarak, hak ve
özgürlük ideallerinin ardına sığmmak, birinci görevleri insan
yaşamını ve kamu düzenini korumak olan devletlerin i şi ve
önceliği değildir. Tersine, terör tehdidinin uzakla ştığı ve ha-
fiflediği dönemlerde de terörizm ve hukuk kavramlarını yan
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yana getirmek ya devletlerin gündemine hiç gelmeyecektir
veya illa bir düzenleme yapılacaksa bu düzenleme, temel hak
ve özgürlükler idealine çok daha büyük saygı gösterecektir.

Terör algilamalar ına ilişkin kavram kargaşas ının ve terör-
hukuk ilişkisinde konjonktüre ba ğl ı değişimlerin en "vaz ıh"

açıklamalar ından birisi Çağda ş Felsefe Ak ınıı'nın önemli
temsilcilerinden Jacoues Derrida tarafmdan yap ılnıış hr. Der-
rida, öncelikle terör ile meşru özgürlük mücadelesi, polis ile
ordu, barışın korunmas ı için müdahale ile sava ş, ulusal ve
uluslararası, sivil ve askeri s ınır, az veya çok bir siyasal öz-
günlük -otorite- ile devlet ve potansiyel devlet kavramları
aras ındaki smırların belirsizsizliğine ve rölativitesine dikkati
çekmekte ve şunlar ı söylemektedir:

"Baz ı devletler, terörizn ı i n ıalıkun ı etmeye lıaz ı rland ıkları bir

anda bile uluslararas ı terörizm kavran ıı n ı n ve ta ıııııı lan ıııas ı n ı
sağlayacak ölçü tlerin aç ıklığı konusunda çekince koyn ıı .ışlardı r.
Sonu çlan çok ağı r olan bir çok hukuk kavram ı için olduğu gibi...

Kavramlardaki karanl ık, dog ınatik ya da ele ş tirilebilir olan şeyler,

iktidarların gerektiğinde onlardan yararlann ıaları n ı engelle ııı iyor.

Tersine, bir kavram ne kadar bulan ık olursa, ç ıkar amac ıyla kulla-

n ı lmaya o kadar uygundur."

Derrida, Cezayir Örneği ile de düşüncelerini uygulamaya
aktarmaktad ır;

1954-62 yı lları arası nda Cezayir'deki Frans ız ordusunun

hareketlerinde de devlet teröriz ı ni olduğunu kin ıse inkar edemezse

de bu olay bir polis operasyonu ve iç güvenlik olay ı olarak göste-

rilmiş tir. Yı llar sonra, 1990'larda Frans ız parlamentosu eski n ııı-

horiplerin -Cezayir'de savaşanlnnn- talep ettikleri ayl ıklar ı bağla-

yahilmek için bu çatışma ıjı savaş kapsan ıı na alnıış tı r. Bu yasa ne

ifade ediyordu peki? 0 döneme kadar Cezayir'de -utanarak- olaylar

diye adland ı rılan şeyleri belirtn ıek için kııllan ı lnıış bütün sözcükleri

değ iştirn ıek gerekiyordu ve değiş tirilebilirdi bunlar. İç güvenlik ope-

rasyonu, devlet terörü gibi silahl ı bastı rma hareketi de birdenbire bir

-savaş- oluveriyordu."
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Özetle, terörizme karşı hukuk yoluyla savaşman ın ilk

koşulu, hukuki düzenlemelerin gündeme geldiği andaki rö-
latif dünya ve ülke gerçeklerini do ğru olarak alg ılamak ve bu
rölatif doğrular ı hukukun temel mantalitesine uygun biçimde
yasalara aktarmaktır.

Uluslararası terörizm de dahil, terörün tüm çe ş itleri için
geçerli olan ikinci ko şul ise terör alg ılamalar ıyla teröre ilişkin
hukuki düzenlemelerin yap ılabilirlik ve uygulanabilirliğinin
devletlerin gücüyle oraııtılı olmas ıd ır.

Terör tehdidine muhatap olan devlet uluslararas ı are-
nada yeterince güçlüyse, öncelikle bu devlete yönelik tehdit
küresel terör olarak alg ılanmakta ve bu algılama sonucunda
o devletin ulusal veya uluslararas ı hukuki düzenlemelere
dayanarak; dost-dü şman devlet ayr ımı yapma ve bu ayr ıma
dayanarak ulusal sınırları dışında da terörizmle savaşabilme
hakkı olduğu farz ve kabul edilmektedir. Hatta çok güçlü
devletler, herhangi bir hukuki düzenlemeye de ihtiyaç duy-
madan uluslararas ı anti terör operasyonlarına girişebilinekte-
dirler. Uluslararas ı arenada yeterince güçlü olmayan bir dev-
let teröre muhatap oldu ğunda yukar ıda belirtilen algılama ve
uygulamalar tamamen de ğişmektedir: Terör alg ılamas ı yerel
veya yöresele dönü şmekte, ulusal veya uluslararas ı hukuk
kuralları ne derse desin ya da o devlet teröre kar şı hangi
hukuki düzenlemeleri yaparsa yaps ın, hukuk sistemi d ışında
kalan; "teröristle anlaşma, uzlaş ma yolu arama, taviz verme, etnik

kimliği tan ı nın, devlet sistemini değiş tirme" gibi öneriler günde-
me getiriln ıekte, askeri çözümlere ba ş vurma ve iç güvenlik
harekatı uygulama gibi yöntemler ise "insan hakları n ı ihlal"

suçlamas ıyla karşılaşmaktadır. Özetle, ulusal terörle mücade-
le hukukunun s ınırı; o devletin uluslararası arenadaki gücü-
nün s ınırı ile çakışmak zorundadır.

Türkiye özelindeki terör ve terörizm alg ılamaları ve bu
algılamalar doğrultusunda gündeme getirilen terörizme yö-
nelik hukuki düzenlemeler de bu bak ış açısıyla değerlendiril-
melidir. Tersine yaklaşımlar, kişi, kuruluş ve devlet yönetim-
lerini terör ve Türkiye ger ğeklerinin dışına itebilecektir.
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1. Terör ve Terörizm

Terör ve terörizm kavranılarmm tanımlamasına geçilme-
den önce, bu iki kavram àrasindaki nüansa k ısaca değinmek
gerekir. Literatürde genellikle, kontrolsüz kitlelerin yarattığı
aşırı şiddet ve katliamlar terör, terörün iradi kullanımı ise te-
rörizm olarak adland ınlır.

Prof. Dr. Yilmaz Altu ğ bu farkhhğı; Terör çok kez gayri
iradi olarak ortaya çıkabilir. Birçok savaş, terör ve kitle terö-
rünün veya ihtilal amacıyla ayaklanmanın kontrol edilmez
olduğu bilinmektedir. Diğer taraftan terörizm -ise-, siyasi
maksatlarla iradi olarak terör yaratmaktır. Terörü sistematik
ve hesaplı kullanmaktır, ne kadar ham olursa olsun bir felse-
fe, teori veya ideolojiye dayan ır. Sözcükleriyle açıklamaktad ır.
(Altuğ, 1995, s. 18)

Prof. Dr. Do ğu Ergil de bu farkhliğm bir başka boyutuna;
"yukarıdan terör", "aşağıdan terör" ayrımını yaparak işaret et-
mektedir. Ergil'e göre totaliter devletlerce kitleye yönelik olarak
uygulanan ve seçilmiş, iradi bir siyasal strateji olan yukarıdan
şiddet hareketleri daha çok terör (terör rejimi), egemen güç
odakları dışında başka bir güç odağından kaynaklanan, mev-
cut otorite sistemini ve özellikle devleti kontrol eden güçleri
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A16ILALR çökertmeye yönelik aşağıdan şiddet hareketleri de daha çok
VE terörizm tanımlaması içinde değerlendirilebileceklerdir. (Ergil,

TANIMLAMALAR	 1980, s. 2, 39)

Bu durumda devlet terörü ve yukar ıdan terör hariç tü-
tulmak kayd ıyla, günlük kullanımdaki anlamlar ıyla terör ile
terörizm kavramları arasındaki en önemli farklılık, terörün
belirli bir irade gerektirmeden de ortaya ç ıkabilen, spontane,
sistemsiz, örgüte gerek duymayan, ço ğu kez de anlık veya k ısa
süreli bir şiddet olgusunu ifade etmesi, terörizmin ise terörün;
sistematik, iradi, çoğu kez örgütlü Ve uzun süreli kullan ınunı
içeren bir kurals ız savaş ve propaganda tekni ği, bir strateji
olmas ıdır.

Bu kitabın amac ı, terörün sistematik ve iradi bir savaş ve
propaganda tekniği biçiminde kullanımıru incelemektir. Bu
nedenle özel kullanımlar dışında "terörizn ı " sözcü ğüne ağır-
lık verilecektir.

2. Literatürdeki Tan ımlamalar

Kendisi de terör kurban olan gazeteci yazar U ğur Mumcu;
"Terör bir insanlık suçuysa, bu suçu devlet örgütleriyle terör örgüt-
lerinin işlemesi arası nda bir fark yoktur. Sonuçta yok olan ya şama
hakkıdı r. Terörün her türlüsünü; devlet terörü, etnik terör, sol terör,
sağ terör, İslami terör aynm ı yapmadan kı namak ve suçlan ıak bir
insanl ı k görevidir." demişti. Ama ne yaz ık ki terörün bir insanlık
suçu olarak kabulüyle k ınanmas ı, terör kavrammın evrensel
anlamda geçerli bir tanmıın yapılabilmesine ba ğlidır. Aksi hal-
de, genel kabul gören bir anlayışla; "birisinin teröristi, diğerinin
özgürlük sava şç ı s ı " olmaktadır. (Akgün, 2001)

Latince "terrere" sözcüğünden gelen terör; "korkudrn ı sar-
s ı ntı geçirme, korkudan deh şete düş meye sebep olma" anlamlarım
taşır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü'ne göre Türkçedeki kar şılığı da
"korkutma, yıldırma, ted/ı iş " olarak kabul edilebilir.

Terör bir kavram olarak ilk defa Dictionnarire de l'Acadenı ia
Française'in 1789 y ılında yayınlanan ekinde yer alır ve "terör
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sisten ıi; rejimi" olarak tan ımlanır. (Altu ğ, 1995, s. 19) Ennjclopa- 41G İ LI.AR

edia Britannica; "Siyasal bir amaçla 'bombalama, öldürme ve adam VE
kaç ı nna gibi' güç kullan ılmas ın ı " terör olarak tanımlamaktad ır. TAN İ M[AL4R

(Mango, 2005, s. 12) İnternational Encylopedia of Social Sciences'a
bakildığında; "Önceden belirlenn ı iş hedefleri elde etmek için şiddet
kullanan, şiddete başvuran bir grubun veya partinin kulland ığı n ıe-
tot" şeklinde bir tanıma rastlanmaktad ır. (Tacar, 1999, s. 44)
Ansiklopedik Siyasi Terimler ve Örgütler Sözlü ğü'nde terörizm;
"Kamu otoritesini veya toplun ı yap ı s ı n ı yıkmak için girişilen korku
ve yılgınl ık saçtın şiddet hareketleri" olarak tanımlanmış tır. Black's
Hukuk Sözlüğü'nde terörün tanımı; "Alarm, korku, dehşet, düşman
veya tehdit eden bir olay veya tezahıürden ötürü zarar geleceği hu-
susunda endişe" olarak verilir. (Altu ğ, 1995, s. 22) Osman Sulbi
Aksu'nun yay ınladığı Ansiklopedik Zab ı ta Sözlüğü'nde de bir
terör tanın-u yer almaktad ır: "Sürekli korku altı nda tutmak ama-
c ıyla şiddet hareketleri, kııçırmalar ve cinayetler işleme eylen ıleri,
sisten ıli şiddet hareketleri ve cinayetlere ba şvurn ıa eylen ı i" (Altuğ,
1995, s. 21)

Ordinaryüs Prof. Dr. Sulhi Dönmczer'e göre " Şiddetin, sos-
yal, ulusal, ı rki, dinsel, fesat ç ıkarıc ı ve diğer n ıaksatlarla ve sosyal
sııııflar aras ı nda çatış ma ve sava şı tahrik etmek üzere planl ı ve hukuk
dışı olarak kullan ı ln ıas ı " terördür. (Korkmaz, 1998)

Altuğ'da terörizmi; "Bir azı nlığı n hedeflediği anıaca, denıok-
ratik ve normal yollarla vara ınayacağın ı anlayıp, amacı na topluma
delışet ve korku salarak varmak istemesi" şeklinde aç ıklamaktadır.
Yazar, Brian Jenkirıs'in"Uluslararas ı Teröriz ııı " isimli eserinde
geçen iki ayrı terörizm tanımlamasına da işaret etmektedir. Jen-
kins bu olguyu önce; "Baz ı siyasal ve sosyal değişiklikler meydana
getirn ıek için bir korku ve deh şetatmosfrri yaratmayı tasarlam ış şiddet
tehdidi ya da şiddet "şeklinde tanımlamış tır. Ayni düşünürün
bir diğer tanımlamas ı ise; "Bir l ı ükünıeti, bir konudaki politikas ı n ı
değ iştirmeye zorlamak için yasad ışı şiddet kullan ı m ı " şeklindedir.
(Altuğ, 1995, s. 14, 23)

Ergil terörizrni; "Kaç ı rn ıada ıı cinayete kadar uzanan ve amac ı
sindirme olan şiddet eylemleri", terörü ise; "Sald ınlan veya korku-
tulan sivil kurbanlar arac ı lığıyla lıedeflenen daha büyük bir kitleyi
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A1GILLAR yıldırıp, korku tarak yasa dışı stratejik ve siyasal an ıaçlanm gerçekle ş-

VE tirmek için bir grubun veya devletin planl ı ve bilinçli şekilde şiddet
TANIMLWMLAR kullanması veya şiddet kullanma tehdidinde bulunmas ı " olarak ta-

nımlar ve terörün; gelişmiş kitle iletişim araçları aracılığıyla,
bir davaya veya bir siyasal anlaşmazliğa dikkat çekmek için
kullanılan radikal bir duyuru yöntemi oldu ğunu da belirtir.
(Ergil, 1980, s. 1, Ergil 1991)

Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın terör tanımı ise stratejik bir bakış
açıs ını yansıtır: "Terör irrasyonel bir hareketler dizisi değil, zayıf
olan bir politik örgütlenmenin kendinden daha güçlü politik örgüt-

lenmeye taleplerini da yatmak için, bir mant ık silsilesi çerçevesinde

geliştirdiği şiddet olayları n ı n bütünüdür. Bu anlamda terör, poli-

tik-n ıiliter hareketlerin iktidara geli ş için kullandığı metotlar bütünü

olarak da adland ınlabilir. Özetle terdr, zay ıf olan politik hareketin

demokratik çözüm yolların ı dışlayarak şiddet uygulanıas ıyla top-

lumsal korkuyu ve y ılgınl ı, rakibin politik ve askeri inağlubiyetini

hedefleyen stratejidir." (Usta, 2003, s.3)

Prof. Mahir Kaynak, terörle ilgili bn ımında bu olgunun
ikiyüzlü kullanımını ön plana çıkartmaktadır: "Terör, bir olay ın
gerçek yüzü değil onu saklayan bir örtüdür. Bu örtü kald ı n Imadıkça

kimin ne yapmak istediği anlaşılamaz... Terör, toplumu ve ülkeyi

yönetenleri belli bir yöne sevk etmek için yap ılan eylemlerdir ve eylem

buna göre kurgu lan ı r." (Kaynak, 2003)

Yrd. Doç. Dr. Yücel Acer, Spinellis'in bir tanmıını aktar,
maktadır: "Belirli maksatlarla, özellikle de sosyo-politik karakterli

ideolojik,fllozoflk maksatlarla, belirli ki şilere veya ayrım yapn ıaks ız ı n
masum vatanda şlara karşı ciddi şiddet suçları gerçekleş tirerek, kişi-

lere veya kişi gruplarına veya geniş toplum kesimine korku saln ıak"

terörizmclir. (Acer, 2004)

Araştırmacı Miray Vurma>' ise, terörün uluslararas ı ilişki-
lerde "tammlannıası imkans ı z olay ve olgular" olarak ifade edilen
muğlak kavramlardan biri haline geldiğini belirterek, terörizmi;
"Terörden farkl ı olarak siyasal bir amaca yönelmiş, örgütlü, sistematik

ve flrekli olarak terörü kullanmayı yöntem olarak benimseyen bir

strateji" şeklinde tarumlamakta terörizmin bir ideoloji ve bir
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doktrin olmad ığım, bir yöntem, taktik, strateji ve savaş biçimi AtGIIA[AR

olduğunu vurgulamaktad ır. (Vurmay,.2005, s. 13)	
TANIMLAULAR

Araştırmacı Gözde Kılıç Yaşın da çağdaş terörizmin anlamı
üzerinde durmaktad ır: "Bugün terör dendiğinde bundan anlaşılan
-ayı na niteliğifiulin siyasal saikle i şlenmesi olan-siyasal terördür."
Yaşın, Clutterbuck'dan ilginç bir terör tanımı da aktarmaktad ır:
"Terör, gözdağı vermenin öldürücü formudur." (Yaşın, 2005, s. 4)

Naom Chomsky, Paul Wilkinson'un "Terrorisnı and the Li-
beral State" adli kitabmda yer alan bir tan ımı nakletmektedir:
Wilkinson'a göre terörizm; "Bireyleri, grupları, topluluklar ı ya
da lıükümetleri, teröristlerin siyasal amaçlarına hak versinler diye
düzenli olarak yı ldı rmaya dönük öldürme ve yok etine eylemleri ya
da öldürme ve yok etme tehdidine ba şvurulnıas ıdı r." (Chomsky ve
diğerleri, 1999, s. 107) 	 -

Gilbert'e göre "Terörizm bir amac ın aracıdır, bizzat amacı n
kendisi değildir." (Köprülü, 2004)

Crozier'de çağdaş asimetrik terörizm tehdidine işaret eden bir
tanım yapmış tır: "-terörizm-, zayıJln silah ıdır." (Altuğ 1995, s. 23)

Madrid Klübü'nün 8-11 Mart 2005 tarihleri aras ında dü-
zenlediği "Demokrasi, Terörizm ve Güvenlik Uluslararas ı Zirvesi-
"nde, Wesleyan Üniversitesi Ö ğretim Üyesi Marta Crenshaw' ın
çalişma grubu; "Terör, siyasi bir hareket şeklidir. Kökeninde şiddeti
nıeşrulaş tırnıaya ve desteklemeye yardı ma olan doktrinlerin ve birçok
değ işik inançların hiznıetinde kullan ılan politik nwmnuniyetsizliğin
bulunduğu bir stratejidir." Şeklinde bir tanım yapmış tır

İsrail eski Başbakanlarmdan Benjamin Natenyahu, "Figh-
ting Terorism: How Democracies Can Defeat Domestic and inter-
national Terrorism" adli kitabında terörü; "Silahl ı eıjlemcilerin
siyasal anıaçlarına varmak için, sivilleri korku tmak ve gerekirse onlara
zarar vermek amac ıyla, sivil halka karşı yönettikle ıi saldırı " olarak
tanınılamıştır. (Tacar, 1999, s. 53)

Genelkurmay Başkanlığı Terörle Mücadele Mükemmeliyet
Merkezi'nce (TMMIvI) 23-24 Mart2006 tarihlerinde düzenlenen
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AL£IIM4LAR "Küresel Terörizm ve Uluslararas ı İşbirliği" Sempozyumu'nda
VE yaptığı açış konuşmasmda Genelkurmay Başkan Orgeneral

JANIMLA4MALAR Özkök'de terörizmin, propaganda hedefinde de yer veren bir
tanınunı yapmıştır: "Terörizm, hesapl ı ve siyasal an ıaçl ı bir şiddet

hiçin ıidir... -Terörist- eylemin yap ıldığı yerden bölgeye, bölgeden

dün yaya yay ı lan çirkin bir mesajd ı r" (Cumlı uriyet, 24.06.2006)

Altuğ, anılan kitabında eski Ola ğanüstü Hal Bölge Valisi
Hayri Kozakçıoğlu'na ait bir terör tanımma da yer vermektedir:
"Terör; kendilerince tespit edilen amaçlanna ula ş n ıak için, önceden

yap ılan eğitim ve hazırl ık sonucunda n ıer'i nizam ve kanunlara kar şı
çıkarak, en hafifinden başlayarak öldürmeye kadar uzanan ve suç olan

eylem zincirini kapsamakta ve tün ı bu olaylar, illegal olarak kuruln ıuş
bir örgüt taraJindan gerçekle ş tirilmektedir." (Altuğ, 1995, s. 22)

Terörün ilginç bir tanımlaması da Washington Post yazarı
Michael Kinsley'in 11 Eylül Sald ırıları'nın hemen sonras ında
kaleme aldığı bir makalede görülmektedir: "Öncelikli olarak

terör; korku, panik, umutsuzluk yaratmay ı amaçlayan stratejiler

olarak tan ı nılanabilir mi? Bütün bu dü şünceler, düzenli olarak ortaya

atı ldı; fiıkat hiçbiri işe yararnad ı . Aslı nda hepsi, iki yönden uygun

değil: Tan ı nıı n içermesini istediğiniz insanları dışanda b ı rakıyor ve

'terörist'etiketini hak etmediğini düşündüğünüz -nıuhteınelen onlan

mali olarak desteklediğiniz ya da silahılandı rdığı n ız için- insanları
içeriyor.' 'Öyleyse' Terörizm, kontrol edilebilen bastı nlabÜen; ama

iyileş tirüemeyen kronik bir hastal ıktır." (NTV MSNBC, Washington

Post, 5 Ekim 2001)

Bilim adamlar ı ve asker-sivil yöneticilerin yukar ı da
tanımlarından sonra, görev alanlar ı terörle ilgili olan resmi
kurumların bu kavramlara ilişkin değerlendirmelerine de bir
göz atabiliriz.

CIA'nm terör tanınıı oldukça kısadır: "Bireyler veya gruplar

tarafindan şiddet kullan ımı ya da kullan ı m tehdidi, terördür." ABD
Dışişleri Bakanhğı'nın Kontr-Terörizm Koordinasyon Ofisi'r ıin
Raporu'na dayanarak yaptığı tanım da aynı k ısalıktadır: "Sa-

vaşçı olnıayanlarla karşı uygulanan bir eylem." ABD Ordusu ise
"LiSArnıy Operational Concept for Terorism Coun teraction " isimli

8
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el kitabında terörizmin tanımı "Siyasal, dinsel, ya da ideolojik A1G İ 14L4R
hedeflere varmak isteyen, önceden planlanm ış şiddet kullan ı m ı veya VE
şiddet kullanma tehdidi" olarak yapmaktadır. (Tacar, 1999, s. 75, TANPMLWMIAR
191) ABD Savunma Bakanh ğı'na göre terörizm: "çoğu kez poli-
tik veya ideolojik n ıaksatlarla, hükümetleri veya toplumu y ı ld ı rniak
veya korkutn ıak niyeti ile devrin ıci bir grup taraJindan kişilere veya
mülke karşı yap ılan hukuk dışı şiddet kullan nın veya şiddet kullanma
telıdidi"dir. (Acer, 2004)

TMMM'de kullanılan bir terörizm tamnu ise şöyledir:
"Terörizn ı; hükümetleri ve topluluklan tehdit eden, siyasi, dini ve
ideolojik hedeflere yönelen kanunsuz bir şiddet eylemidir."

Uluslararas ı Terörizm ve Asimetrik Terörizm

Altug uluslararas ı terörizmi; yabancılara veya yabancılara
ait hedeflere yöneltilen, hükümetler veya birden fazla devlet
tarafmdan beslenen unsurlarca gerçekle ştirilen ve bir yabanc ı
hükümetin veya uluslararas ı örgütlerin siyasi mekanizmalar ııiı
etkilemek için yap ılan terör eylemleri olarak tanımlamaktad ır.
(Altuğ, 1995, s. 23)

Dönmezer; "Eylemin failleri hedefleri, teröristlerin eğitimi, te-
röre sağlanan istilıbari bilgilerin kaynağı, para, silah ve mühimmat
temini birden çok ülke ile ili şkilendirilebiliyorsa, bunun uluslararas ı
terör olarak adland ı nlmas ı gerektiğini" ifade eder. (Dönmezer,
1980)

Chomsky kitabında, CİA'nin "Patterns of international Ter-
rorisn ı " adl ı çalışmas ında yer alan bir tanımı aktarmaktadır:
"Yabanc ı bir hükümetin ya da örgütün desteği ile yürütülen ve/veya
yabancı uluslara, kurumlara ya da hükümetlere yönelik terörizm."
(Chomsky ve diğerleri, 1999, s. 68)

"Türkiye ve Terör" adlı kitapta uluslararas ı terörizm; "Kabul
edilnıiş uluslararas ı diplomasi ve savaş kurallan haricinde, siyasi
amaçlarla bir devletin s ı n ı rlann ı aşan şekilde sivil hedeflere kar şı
kullan ılan tehd itler, şiddet kampan yalan ya da eylemler" şeklinde
tanıznhmr.
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4161 LMiAIAR	 Bir başka tanımı Acer hakletmektedir: "Gerçekle ş ii ricilerinin

VE kendileri için veya kendileri ya da bir devlet ad ı na yap ıp yapmadık-
TANIMLAMALAR lanndan bağı ms ız olarak, bir sonuç elde etnıek, veya bir talebin veya

bir şikayetin propagandas ı n ı yapnuık maksad ı ile bir toplun ı un belli

bir kesin ıinde terör yara tn ıak için gerçekle ştirilen ideolojik olarak ıno-

tive edilmiş ve uluslararas ı olarak gerçekleştirilen şiddet hareketleri

stratejisidir." (Acer, 2004)

BM Uluslararas ı Terörizm Komitesi'nin tanımı şöyledir:

Uluslararas ı boyutları da bulunan bir uzlaşmazlığm üzerine, bu
uzlaşmazliğın arzu edilen yönde gelişimini sağlamak amacıyla
bir üçüncü devletin s ınırları dahilinde bir yabancının kendi
uynığurıda bulunmayan bir başkasına uyguladığı şiddet ve
baskıdır.

Literatürde asimetrik sava ş; "Daha zayıf bir ordunun daha

güçlü bir orduya kar şı yürüttüğü rasgele/belirsiz şiddet" şeklinde
tanınılanmakta ve asimetrilc savaşm özelliğinin de çarp ışırken
beklenmeyen, alışık olunmayan taktilderin kullan ılmas ı olduğu
ifade edilmektedir.

Asimetrik tehdit kavramına gelince, Yrd. Doç. Dr. Deniz
Tansi, bu kavramın ABD tarafından, "düzenli orduları n karşı
karşıya gelmediği, karargah ve cepl ıanelik düzeni oln ıa yan, nıerkezsiz,

simetrisi olmayan tehdit" şeklinde tanımlandığmı ifade etmek-
tedir. (Tansi, 2005)

Asimetrik terörizm de; genel hedefin, nitelik ve nicelilc
olarak hedefi seçen terör örgütünden çok daha güçlü oldu ğu,
bu güç farklılığı nedeniyle hedefin ancak yer, zaman, yöntem
ve kullanılan silah açısmdan sürpriz özelliği taşıyan eylemlerle
vurulabildiği, aradaki güç farkının; çatışma alanı, örgüt, ele-
man ve lojistik destek unsurlar ının belirsizli ğini ve gizlili ğini
bir avantaj olarak kullanan terör örgütünce sava ş hukuku da
dahil tüm hukuk ve etik kurallara ayk ırı davranışın meşruiyet
nedeni olarak deklare edildiği, bir terörizm türüdür.
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3. Uluslararas ı ve Ulusal Hukuki Metinlerdeki ve	 ALGILIAR
Mevzuattaki Tan ımlamalar	 YE

İANIMLA1AR
Bu başlık altında uluslararas ı sözleşmelerde,-uluslararas ı

kurum ve kuruluş kararlar ında ve çeşitli uluslara ait düzenle-
yici hukuki metinlerde yer alan terör ve terörizm kavramlarma
yer verilecektir.

3.1. Uluslararası Sözleşmeler

Cemiyet-i Akvam'ca görevlendirilen bir komisyonun 1937
yıl ında haz ırladığı "Terörizmin Önlenmesine ve Cezaland ınl,nas ı -

na Dair Konvansiyon" (The Convention for the Prevention and
Punishment of Terrorism), terörizmin tan ımlanmasma ilişkin
ilk uluslararası sözleşme girişimidir ama, Cemiyet üyelerinin
iınzalamamaları nedeniyle "nakıs teşebbüs" düzeyinde kalmış-
tır. öte yandan bu çalışmaların yapıldığı dönemde ulusların
terörün ve terörizmin mantığını henüz kavrayamadıkları ve
konvansiyonun amacının daha çok devlet adamlarına yönelik
suikastlar ın önlenmesine yönelik olduğu görülür.	 -

3.2. Uluslararas ı Kurum ve Kurulu ş Kararları

BM Genel Kurulu'nun Aral ık 1993 tarihli karar ına göre
terörizm, bir insan haklar ı ihlalidir. Genel Kurul bu karar ı
Türkiye'nin sunduğu bir tasarıyı kabul ederek alnuştır.

BM Uluslararası Terörizm Komitesi'ne göre ise uluslararas ı
terörizmin tanımı şöyledir: "Uluslararas ı boyu (lan da bulunan bir

uzlaşn ıazlığın üzerine, bu uzla şınazlığın arzu edilen yönde gelişi-

mini sağlamak amacıyla, bir üçüncü devletin s ı n ırlan dahilinde, bir

yabancı n ı n kendi uyruğunda bulunmayan bir başkas ına uyguladığı
şiddet ve baskı ."

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 20 Eylül 1999
tarihli kararıyla terörü; "Genelde bir ülkeye, bu ülkenin kurum-

lanna, topluma veya münhas ı rnn bire ylere karşı, resmi ınakanılar,

toplumdaki baz ı kişiler veya gruplar veya genel olarak kamuoyunda
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ALGIWI.AR	 tedhiş havas ı estirmek amac ıyla, ayr ı l ıkçı emeller, aşı r ı ideolojik

VE kavramlar, fanatik veya irrasyonel göreceli faktörlerin motivasyonu
TANIMLLAR sonucu ş iddete başvuran veya şiddete başvurma tehdidinde bulunan

kişiler veya gruplar taraJlndan gerçekleş tirilen her türlü eylem" ola-
rak tanımlamışhr.

3.3. Çeş itli Ulusların Düzenleyici Metinlerinde
Yer Alan Tan ımlar

3.3.1. İngiltere

İngiltere' de 1973 yilmda yürürlü ğe konulan İrlanda Olağa-
nüstü Durum Hükümleri Kanunu'nda (Emergeny Provisions
Act) terörizm; "Halka veya halkın herhangi bir sektörüne korku

saln ıak için şiddet kullanmak olarak" tanımlanrr.

1996'da yap ılan PTA (Prevention of Terrorism Act) dü-
zenlemesi terörizmi "siyasi amaçlar için şiddet kullanma" olarak
tanımlarken, terörizm ile diğer şiddet kullanma olayları arasın-
daki farklılık ise terörist eylemlerin; "kamu yu veya kamu nun bir

kesimini korku içerisinde b ı rakma amacı " olarak belirlenmiştir.

2001 tarihli İngiltere Terörle Mücadele Yasas ı (Terrorism
Bill)de ise terör tanımı; "Siyasi, dini ya da ideolojik sonuçlara ula ş-

nıak için hükünıeti, toplumu ya da toplumun herhangi bir bölümünü

belli bir yöne zorlamak maksad ıyla kişilere ve mala karşı yap ılan ciddi

şiddet kullan ı m ı ya da şiddet kullan ı nıı tehdidinde bulunulmas ı "

şeklinde yap ılmış tır.

Bu tanımla, siyasi ve ideolojik terörizm tehdidinin yan
s ıra radikal dini akinılardan kaynaklanan terörizm tehdidi de
yasa kapsamına alınmaktad ır.

2005 yılında çıkartılan yeni Terörizm yasası ise, 2000 ta-
rihli Terörizm Kanunu ile 2001 tarihli Anti-Terörizm, Suç ve
Güvenlik Kanunu'nda yer alan terörizm tanımlar ın tadil ede-
rek, "uluslararas ı Jıükün ıet organizasyonlan"na yönelik faaliyet
ve tehditleri de terörizm suçu kapsam ına almıştır.

12
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ALLI LMMI.AR

VE

TANIMI.MLAIAR

3.3.2. Amerika Birleşik Devletleri

ABD, Kanşıklıklar ve Terörizm Hakkmda Görev Kuvveti
Yasas ı terörü; "Bir taktik veya tekniktir ki bunun vas ı tas ıyla bir

şiddet eylemi veya şiddet tehdidi zorlay ı cı amaçlar için ezici korku

yaratmak as ı l n ıaksadı için kullan ı l ı r" biçimli de tanımlamaktad ır.
(Altuğ 21)

ABD' deli Eylül saldırılar ı'ndan sonra hayata geçirilen ve
Vatanseverlik Yasası (Patriot Act) olarak isinılendirilen Terörle
Mücadele Yasas ı'nda; "İnsan hayatın ı tehdit eden her faaliyet, si-

vil toplumu y ı ldı rn ın ve zorlama, lıükünıetin politikalann ı yı ldı nmı
ve zorlama yin etkileme ve hükümetin uygulamalann ı kitle imhas ı ,

cinayet vya kaçı rma yoluyla etkileme gibi hedeflere kilitlenmi şse

terördür." Şeklinde bir tanım mevcuttur.

3.3.3. Fransa

Devlet Güvenliği Aleyhine Yapılan Saldırılar ve Terörizmle
Mücadele Hakkmda Kanun adm ı taşıyan 1986 tarihli Frans ız
Terörle Mücadele Yasas ı'na göre terör;

"Baskı veya tehdit yoluyla mevcut kamu düzeninin ciddi olarak

bozulmas ı maksadıyla ferdi veya içtima en herhangi bir giri şimde

bulun ulması "dı.r.

3.3.4. Türkiye

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun de ğişik 1. mad-
desinde terör;

"Baskı, cebir, şiddet, korku tma, y ıldı rnın, sindirnıe veya tehdit

yöntemleriyle, Anayasa'da belirtilen Cu ınhuriyet'in niteliklerint

siyasi, hukuki, laik, sosyo-ekonomik düzeni değ iş tirmek, devletin ül-

kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devleti ve

Cumhuriyeti'nin varlığın ı tehlikeye düşünnek, devlet otoritesini zaaflı
uğratnıak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri
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A16ILMAR yok etmek, devletin iç ve d ış güvenliğini, kamu düzenini veya genel
VE sağlığı bozmak amac ıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarajindan

TANIML1AR girişilecek her türlü eylem" olarak tanımlanmaktadır.

Aynı maddenin değişik 2. fikrasma göre de; "İki veya daha

fazla kin ısenin birinci Jikrada yaz ı l ı terör suçunu işlenıek amac ıyla

birleşn ıesi halinde bu Kanunda yaz ı l ı olan örgüt meydana gelmiş
sayıl ır. Örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza Jıükümlerini içeren

özel kanunlarda geçen teşekkül, cen ı iyet, silahl ı cenıiyet, çete veya

silahl ı çeteyi de kapsar." 5237 sayılı yeni TCK; örgüt teşkili için
yeterli say ıyı en az üç kişi olarak değiştirmiştir.	 -

4. Tan ımlama ve Algılama Farkl ılıklarının
Değerlendirilmesi

XX. yüzyılın üçüncü çeyre ğinden bu yana terörizmin mo-
dem çağın en ac ımas ız gerçeklerinden birisi haline gelmesi pek
çok düşünürün ve kurumun bu kavram üzerinde kalem oynat-
mas ına neden olmuş, devletler de çılcarttıkları terörle mücadele
yasalarına ya da terörizm konusunda hüküm taşıyan yasalara,
terörizmi tanımlamaya çalışan hükümler koymu şlard ır.

Gerek düşünür ve kurumlarca, gerekse devletler taraf ın-
dan yapılan tanımlara bakıldığında ortak unsurlar ta şısalar da
terörizmin evrensel ölçekte geçerli bir tanımının yap ılamadığı
görülür. Baz ı kaynaklar 190 civarında terör ve terörizm tanımı
yapıldığını belirtirler. (Yamaç, 2001, s. 31)

Terörizmin evrensel ölçekte geçerli bir tanımına duyulan
ihtiyaç hiç kuşkusuz, bu kavramm insanl ığa karşı işlenen
suçları adland ırmas ından ve bu suçlar ın da giderek daha
kapsamlı ve şiddetli biçimde insan varliğını tehdit etmesin-
den kaynaklanmaktad ır. Bu nedenle insanlık, terörizmden ne
kastedildiğini, bu şemsiye alhnda toplanan suçların hangileri
olduğunu, bunlara karşı nasıl mücadele edileceğini ve faille-
rinin nas ıl cezalandırılacağını acilen öğrenmek istemektedir.
Terörizmin "yerel" ve "ulusal" vasıfları gelişen ileti şim ve ula-
şım olanakları arac ılığıyla "uluslararas ı " boyuta taşındığmdan,
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bu kavramla ilgili evrensel tanınım yapılması, mücadelesinde 4t£lLMAR
ve tecziyesinde ortak anlayış ve uygulamalara erişilmesi artık VE
sadece "terörden can ı yanan" uluslan değil, tüm dünya insan- T4NIM[41AR
larım ilgilendirmektedir.

Bir düşünür ortak tanım ihtiyacım; "Devletlerin çoğunluğu-

nun üzerinde anlaş tığı hukuksal bir 'terörizm' tan ım ı n ın önemi büyük

oranda terörizme karşı ulusal veya uluslararas ı boyutta yürütülecek
etkin bir mücadele gereğinden kaynaklanmaktadı r. Terörizme kar şı
yürütülecek mücadelenin ve bu yöndeki hukuksal yükümlülüklerin

pratikte bir şey ifade edebilmesi için gereken en temel şart, bu eylen ı i
herkesin ayn ı şekilde tan ı mlaması, yani her ülkenin üzerinde anlaştığı
bir terörizm tan ı m ı n ı n olu şınas ıd ı r.

Böylelikle, teröristleri cezalandır ınayı gerçekten isteyen devlet-
lerin hukuksal boşluklardan dolayı etkisiz kal nıalan önlenebilecektir.
Öte yandan, sen ıpati duyduklar ı 'terörist grupları ' cezaland ırmak

isteme yen ülkelerin de bu yükümlülükten -kaçmalan zorlaşacaktır.
Terörizmi terörizm olarak tan ı nı lamayan ülkeler var oldukça, bu
faaliyetleri gerçekleş tirenler için her zaman s ığı n ılacak güvenli bir
mekan (safe heaven) mevcut olacaktır." Sözleriyle aç ıklan-ıaktadfr.
(Acer, 2004)

- İngiliz terör uzmanı Waı dlaw'da "Terörizmin kontrol alt ı na
al ı nmas ında en önemli sorunun, bu olgunun tan ı mlanmas ı olduğu-

nu" belirtmektedir. (Korkmaz, 1998)

Öte yandan terörizmin evrensel ölçekte kabul gören bir
tanınun yap ılmasının çok da önemli olmadığını, zaten böyle
bir tanımm yapılmasının hem devletlerin ulusal çıkarları adına
terörü bir silah olarak kullanmaktan vazgeçmemeleri, hem de
terörizmin dinamik ve de ğişken yap ısının bir tanın ın statik
kaliplarma hapsedilemeyece ği gerekçeleriyle savunan ve bu
konudaki uluslararası çabalann terörizmin açıldanmasma, izah
edilmesine (clarification) yöneltilmesi gerekti ğini ileri süren
dü şünürlerde vardır. (Çitlioğlu, 2005, s. 196-206)

Terörizmle mücadelede ilk olumsuz etken olan "tan ı mlama

sorununu" aşabilmek için BM de konuya el atm ıştır. BM Genel
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AWILAMALAR Kurulu'nun 51/210 say ılı karanyla özel bir komite kurulmu ş
VE olup, çok tarafüli bir uluslararas ı anlaşma taslağı haz ırlanma-

IANIMWAALAR sina çal ışılmaktadır. Çalışmalar Hindistan'm hazırladığı bir
taslak metin üzerinden yürütülmekte ise de bugüne kadar
terörizmin ortak tanımın ın yap ılmas ı konusunda bir ilerleme
kaydedilememiştir.

2005 y ılında BM'i.n 60. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle 150
devlet ve hükümet başkanının iştiraki ile toplanan zirveden de
terörizm konusunda önemli sonuçlar ç ıkmanuş, zirve sonuç
bildirgesinde "kim taraJlndan, nerede ve hangi amaçla giri şilirse

giriş ilsin" terörist eylemlerin kıhanmas ıyla yetinilmi ştir.

Avrupa ülkeleriyle Akdeniz ülkeleri aras ındaki işbirliğini
geliş tirmeyi amaçlayan Barselona Süreci'nin (Euro Med) 2005
Kas ım Toplantıs ı'nda terörizmin tanımı konusunda ya şanan
tartışmalar ve sonuçtaki hayal kırıklığı da devletlerin ortak ta-
nım üzerinde kolay kolay uyuşamayacaklarını göstermektedir.
(Cumhuriyet, 28.11. 2005)

1937 konvansiyon girişimi dışında, terör-terörizm tan ım-
larına aç ıkça yer veren herhangi bir uluslararas ı sözleşme de
yoktur. 27 Ocak 1977 tarihinde Strazbourg'da imzalanan "Te-

rörizmin Önlenmesi İçin Avrupa Konvansiyonu" (The European
Convention on the Suppression of Terrorism) gibi çok iddial ı
isimler taşıyanlar da dahil, ne Birle şmiş Milletler (BM) bünye-
sinde 1963-2001 y ılları arasında imzalanan ve tümü terörizmi
konu alan 12 sözleşmede, ne de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı'nca (AG İT) 1975-2001 yılları arasında hazırlanan 10
Belge ve Şartta, bunlara taraf olan ülkelerce kabul edilmi ş te-
rörizm tanımına rastlanmaktad ır. Yani devletler 30 y ı llık bir
süreçte imzalad ıldarı 20'nin üzerindeki uluslararas ı hukuk bel-
gesine kar şılık, terörist eylemleri sayma ve k ınamanın ötesine
geememişlerdir.

Bu konuda 1977 Konvansiyonu ilginç bir örnek olu ştur-
maktadır. Bu konvansiyonun asil amacı terörist eylemlerin siya-
sal suç sayılmas ını engellemek ve eylemcilere siyasal saiklerle
sığınma hakkı verilmesini önlemek oldu ğu halde, anlaşmayı
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imzalayan devletler daha ilk anda bir k ısım suçlar için iade şartını 41GIW1AR
uygulamama hakkını mahfuz tutmuşlardır. Örneğin, Fransa, VE
"Özgürlük uğruna giriştiği bir hareketinden dolay ı muhakeme edilen TANIMt41AR

herhangi biri, Cumhuriyet'in topraklannda sığı nn ıa hakk ı na sa/tip
olacaktı r." Çekincesini koymu ş tur. (Mango, 2005, s. 18)

Bu örnekler, dünya uluslar ailesinin henüz terör ve terö-
rizm kavramlar ıyla oynamaktan b ıkmadığım ve halen "melek-
lerin ciıı siyetini tartış maya devam ettiğini" göstermesi açısından
ilginçtir.

Bu gerçeklere karşı lık, terör konulu çe ş itli uluslararas ı
sözleşmelerde yer alan hükümleri yorumlayarak, terör ve te-
rörizmin uluslararas ı alanda geçerli bir tan ımina ulaşmaya ve
böylece dünya uluslarının terörizme karşı samimi bir işbirliği
gayreti içinde bulundu ğunu kanı tlamaya yönelik çalışmalar
sürmektedir.

En azından 30 y ıldır insanlık açısından ciddi bir tehdit
oluş turan terörizm konusunda dü şünürler, kurumlar ve
devletler ortak bir tanım oluşturmakta neden böylesine zor-
lanmaktadırlar?

Bu soruyu irdeleyen Mehmet Ali Tu ğtan, önce Walter La-
queur'ün 1977 tarihli bir kehanetini hat ırlatmakta ardından da
iki değerlendirme yapmaktad ır: "Terörizmin detayl ı ve kapsayıcı
bir tan ı m ı n ı yapmak için sürdürülen tartışmalar uzun bir süre bo-
yunca dez'an ı edecek, uzlaşmayla sonıiçlann ıayacak ve terörizmin
daha iyi anlaşı ln ıas ı na hiçbir hissedilir katkı sağlaniayacakt ı r." Bu
kehaneti doğrularcas ına; devletler, başlangıçta kendi kurum-
lar ınca yap ılan ya da steril konferans salonlar ında kendi tem-
silcileri tarafından onaylanan tanımlar ı çiğnemek ve duruma
göre "esnetn ıek" eğiliminde olmu şlardır. XX. yüzy ılm başında
terörist denince akla gelen sakallı, siyah paltolu, siyah şapkalı
ve elinde yuvarlak bir bomba tutan anarşist karikatürü de
zamanla değişmiş tir: Günümüzde de sakallı ama illa ki esmer
tenli ve hafif Ortadoğu aksanıyla İngilizce konuşan bir görüntü,
insanlar ın kafasında yer etmiştir. -Tabi ki-, isim ve görüntü
değişiklikleri tesadüfi değildir. (Tuğtan, 2002)
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ALG İ LAMAIAR	 İtalyan Akademisyen Franco Ferrocuti'ye göre bunun
VE nedeni "terörizmin nisbiliği ve -ex post facto- tabiat ı d ı r." Phi-

IANIMWMLAR hp scbıesinger'de "terörizm konusunu ara ş tı ranlann konu in ve

eğilinılerine göre terör olaylar ın ı meşrulaş tırnıa veya gayri ıneşru

hale getirme çabaların ı n" terörün ve terörizmin evrensel kabul

gören bir tanımının yap ılmas ını engellediğini belirtmektedir.

(Korkmaz, 1998)

Yukarıda belirtildiği gibi, Dr. Ercan Çitlioğlu gibi baz ı araş
tırmacılar da devletlerin terörü bir silah olarak kullanmaktan
vazgeçmemelerinin ve terörün dinamik-de ğişken tabiatmın
ortak tanıma ulaşılmasını engellediği görüşündedirler.

Acer ise; "Şiddet uygulamaları n ın amacı n ın sempati duyulan

grupların eylemlerini me şrulaş tırınak için ön plana ç ıkar ılmas ı ,

amaca yap ılan vurgunün terörizm ile ulusal kurtulu ş mücadeleleri

(national liberation movement) aras ında bir aynn ı karmaşas ı ya şan-

nuısı na neden olmas ı, terörizmle ulusal kurtulu ş n ıücadelelerinin

yöneldikleri hedefler ve kulland ıkları yön tenıler itibariyle yakı n ben-

zerlikler göstermesi, bu benzerliklerden kaynaklanan karma şan ı n baz ı

devletlerin yasal düzenlemelerine siyasi suçluların (political offences)

iade dışı tutulması şeklinde yans ı mas ı ve böylelikle baz ı teröristlerin

bu devletlerce hi mü ye edilmesi sonucunu vermesi, terör olarak nite-

lendirile bilecek baz ı eylemlerin bizzat devletlerce yap ılmas ı, çağda ş

terörizmin amac ı n ı n belirlenmesinin çok zor olmas ı ve medyan ı n

terörizm ve terörist kavran ılar ı n ı çoğu kez titiz bir inceleme yap-

madan kullanma rahatl ığı göstermesi" nedenleriyle ortak tanıma

var ılmas ınm güçleştiğini ifade etmektedir. (Acer, 2004)

Devletlerin terörizm kar şısındaki duruşlar ının bu kavra-

mın evrensel ölçekte kabul gören bir taru ıTunın yapılmas ını
büyük ölçüde engellediği kesindir. ABD'nin 1999'da yaptığı
resmi açıklamaya göre, dünyada 68 devlet muhtelif ölçü ve
şekillerde teröriznıi bir siyaset arac ı olarak kullarınıakta, bu

nedenle de ortaya değişik kavram, dini motif ve sloganlar

atmaktadırlar. ABD ve batılı devletlerce kabul edilen '7ıükü-

metler aleyhine işlenen suçlar" tan ımı, baz ı Afrika ülkelerinin

"bir takım devlet organları yla insan haklar ın ı ihlal eden ı rkçı l ık"

itirazıyla karşılaşmakta, bazı Arap ülkeleri ise terör tanımından
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ulusal bağımsızlık hareketlerinin çıkarılmasını istemektedirler. AIGILNMLAR

(Akgün, 2001)	 VE
TA N İ MLMM LAR

Terörizmin tanımının yapılmas ı konusundaki pratik bir
güçlüğü de Adalet Bakanı Cemil Çiçek; "İşin bu safhasında terö-

rün tan ı m ın ı n hukuki zaruretler nedeniyle yeniden yap ılamayacağın ı
ifade ettim. Çünkü terörün tan ım ı demek, suçun unsurlann ı o tan ım
içine koymak demek. Terörün tan ı m ı n ı değiş tirdiğiniz takdirde, o

zaman geriye dönük kapanm ış ne kadar dosya varsa, bunlann hep-

si yargın ı n önüne gelir." Sözleriyle ifade etmi ştir ve bu ifade
gerçek/ pratik bir zorluğu yans ıtmaktadır. (Cumhuriyet, "Teröre
Yeni Tanım Yok", Eylül 2005)

Bütün bu nedenler, terörizmin ortak tanımının yapılama-
masmda elbette etkendir. Ancak kanınuza göre bu nedenlerin
önceliğini belirleyebilmek için soruna devletler, kurum ve
kuruluşlar ve kişiler düzeyinde bakmak gerekmektedir.

Devletler düzeyine ağır basan, diğer pek çok uluslararas ı
politik argümanda da belirleyici olan bir faktördür: Ulusal ç ı-
kar. Olay devlet baz ından kurumsal baza indirgendiğinde ise
iki farklı belirleyiciden söz edilebilir: Uluslararas ı kurumlarda;
söz sahibi olan devletlerin ulusal ç ıkarları, ticari kurumlarda
da ulusal ç ıkarlarla çatışmamak kaydıyla kurumsal çıkar.

Nihayet soruna bireysel bazda bakmak gerekirse, o tak-
dirde de kişilerin; siyasi ve dini eğilimleri, kişisel yapıları,
bilgi, birikim ve deneyimleri sonucunda edindikleri konum
ve dunış, terörizm algı ve tanımına ulaşılmasmda belirleyici
olmaktadır.

Ulusal çıkar kavramı devletleriıt örgütlü, sistematik, süreli ve
çoğu kez siyasal hedefiili yerel ya da uluslararası şiddet olaylarına
bakışını eticilemekte, tehdit algılamalarında bir"rölativiteye" ne-
den olmaktadır. Bu rölativite iki temel parametreye endekslidir:
Terörizmin yöneldiği hedef ve terörizme ilişkin değerlendirmeyi
yapacak devletin "devletlerarası güç skalasındaki konumu."

Öncelikle devletler, kendi ulusal bünyelerine yönelik
sistematik, örgütlü ve siyasal hedefiili şiddet hareketlerini
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ALGILMW.AR "terörizm", bu eylemleri gerçekle ştirenleri de "terörist" olarak
E damgalama konusunda hiç de cimri değillerdir. Devletlerin bu

TANIMLAMALAR hassasiyeti ç ıkar birlikteliği yaptıkları, "gerçek stratejik ortakları "

diğer devletler için de geçerlidir.

Buna karşılık, şiddet hareketleri, ulusal çıkar çatışmas ına
girdikleri ya da ulusal çıkarlarını önemsemedikleri bir başka
devlete yöneliyorsa, bu takdirde "terör ve terörizm" damgalar ı
kullanılırken anormal bir titizlik ve hasislik gösterisi sahneye
konulmakta, o devlete yönelik sistematik, örgütlü ve siyasal
hedefiili şiddet hareketleri terör ve terörizmden ulusal kurtulu ş
savaşma, eylemcilerde "kurtuluş savaşçısı milislere" dönüşmekte-
dirler. Türkiye ile Belçika aras ında yaşanan "Fehriye Erdal krizi"

ve Genelkurmay Başkanlığı TMMM'ce 2006 yılında düzenlenen
"Küresel Terörizm ve Uluslararas ı İşbirliği Sempozyumu "na katılan
ABD Genelkurmay Başkan Orgeneral ?ace'in; Türk Devleti
ve kamuoyunun Irak'ın bir iç savaşa doğru sürüklendiğinin
farkında olmadığını varsayarak dile getirdiği "PKK'ya yönelik

operasyonlar için güçlü ve birle şik bir ülkenin kurulmas ın ın beklen-

mesi gerektiğine" ilişkin görüş bu san kesinle ştiren tanıklardır.
(Cumhuriyet, 25.03.2006)

Sistematik, örgütlü ve siyasal hedefiili şiddet hareketlerine
hedef olan devletin "devletleraras ı güç skalas ındaki" konumu da
terörizm tanım ve algilamas ında çok önemli bir diğer faktördür.
Hedef devletin bu skaladaki konumunun yüksekli ği muhatap
olduğu şiddet eyleminin terörizm olarak algılanıp, tanımlan-
ması için yeterlidir. Eğer hedef devletin skaladaki konumu
"süper güç" olarak tanımlanıyorsa, o takdirde dünyadaki diğer
devletler ve uluslararası kuruluşlar da hedef devletçe yapılmış
olan terörizm tanımlamaların aynen beninıseyip kabul etmek
zorundad ırlar. "ABD-El Kaide-Afganistan-Irak" dörtlüsü, bu
görüşü teyit eden yakm ve halen ya şanan bir örnektir. Bunun
tersine, hedef devletin "devletleraras ı güç skalasındaki" konumu
yükseklerde değilse, o devlete yönelik şiddet hareketlerinin te-
rörizm olarak alg ılanıp tanımlaııması, hiç de kolay olmayacak,
hedef devlet büyük bir olas ılilda karşılaştığı sorunun "terörizm"

dışı bir olay olduğu cevabını alacaktır. Nitekim ABD, Kuzey
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Irak'ta FKK/Kongra-Gel varh ğınm sona erdirilmesi için ope- ALGILMALAR

rasyon düzenlenmesini isteyen Türkiye'ye; "Savaş tığı m ız terör VE

farklı, bizimki küresel terör, sizin/d ise yerel ve etnik bir hareket Buna TANIMLAMALAR

karşı bir şey yapamayız" cevabını vermiştir. (Cumhuriyet, Mehmet
Faraç, Temmuz, 2005)

Kurum ve kuruluşlar bazmdaki terör ve terörizm alg ıla-
ma ve tanın-ılamalarını belirleyen faktörün de, o kurum veya
kuruluşa hakim olan devlet veya devletlerin çıkarlar ı olduğu
açıktır. Kişisel bazda ise daha önce de ifade edildiği gibi siyasi
ve dini eğilimler, kişisel yapılar, bilgi, birikim ve deneyimler so-
nucunda edinilen konum ve duru ş, terör ve terörizm algılama
ve tanımlamalar ında kesin belirleyicidir. Bu savla ilgili say ısız
örnek vermek mümkündür ama sadece bir Türk politikac ının
geçmişte "bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz" cümlesini
sarf ettiğini hatırlatmak yeterli olacaktır.

Evrensel olarak kabul görecek bir terörizm tan ımının ya-
pılabilmesi mümkünmüdür?

Tuğtan, baz ı koşullarla böyle bir tanının yapabileceğini
düşünmektedir:

"Terörü tan ımlamak için üç temel kıstas alınabilir: Şiddet ey-

leminin amacı, hedefi ve sorumlusu. Terörün kelime anlam ı tedhiş
veya korkudur. Çok genel ve tarih d ışı bir tan ım yapmak gerekirse,

savaş veya banş zaman ı nda sivil halkı hedef alan ve doğrudan as-

keri bir kazan ımdan çok hedef al ı nan halkı 'terörize etmeyi' yani

korkutmayı/yıldırmayı amaçlayan politik içerikli şiddet eylemlerine

terör eylemi denir.

Tabii burada ilk sorun, sava ş halinde düzenli kuvvetler tara-

findan gerçekle ştirilen ayn ı tip eylemleri 'terör eylemi' olarak ta-

n ımlamak veya tan ı mlamamaktı r. Bir diğer sorun ise savaş ve banş
hallerinin, sivil ve askerin ilk bakış ta san ıldığı kadar kesin çizgilerle

aynlmamas ı, savaşta tarafka bul edilen aktörlerin her zaman ayn ı tip
organizasyonlar (örneğin ulus-devlet) olmamas ıdır. Bu nedenlerle,

eğer şiddet eylemini yapan ın niteliğine göre tan ı mlamaya kalkarsak,

işin içinden çıkmak ve görecelik tuzağı ndan kurtulmak mümkün de-

ğildir. Dolayısıyla, başlangıçta yaptığı m ız tan ıma dönmek ve hedefi,
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A1GI141AR yani 'sivil' kelimesini bir kez daha vurgulan ıak gerekir: Yapan kim

VE olursa olsun, politik bir amac ı gerçekleş tirmek için sivil halka şiddet
TANIM1M4LAR uygulamak terördür.

Dolay ı s ıyla, bu oldukça geniş söylem düzeyinde pek çok problem

yaratan 'devlet terörü' kavram ı nı da içerdiği için) tan ı mla çalışmak,

bilimsel sınıflandı rma açıs ından daha güvenlidir.

Tabii şu soru sorulabilir: Terör amaca göre tan ı mlanamaz n ıı ?

Burada terörün sava şla ilişkisi ve ikisi aras ındaki 'bağlantıl ı farklı-
lığı 'n ı açıklamak gerekir: Terör de t ıpkı savaş gibi politik bir amaca

hizmet eder ve bu anlamda 'politikan ın başka araçlarla devam ı 'd ı r.

Savaştan te mel farkı, asimetrinin boyu tudur, yani iki ta rafaras ında ki
güç dengesizliği çok büyüktür. Güçlü olan taraf (genellikle devlet),
politik açıdan zayıf olan rakibinin (terör örgütü) bir aktör olarak ta-

n ınmas ın ı engelleyebÜmektedir. Askeri aç ıdan terör örgütü lıerlıangi

bir bölge veya nüfus üzerinde kal ıcı kontrol sahibi olanıamaktad ı r
(Zaten olduğu an artık terör örgü tünden gerilla s ı n ıfina terfi eder).

Hukuksal aç ıdan, teröristler ele gçtiklerinde uluslararas ı askeri
hukuka değil, ilgili devletin iç hukukuna göre muamele görmektedir.
(Bunun tersi de geçerlidir tabii, yani terör örgütü de devlet görevli-
lerine karşı Cenevre Antlaşması Hükümleri'ni uygulan ıaz).

Öte yandan, nıadalyonun öbür yüzüne, yani devlet taraJindan
uygulanan teröre baka rsak yine ayn ı asinıetriyle karşılaşınz: Bu sefer
devlet, kendi halkına ya da işgal ettiği düşman devlet arazisindeki
halka karşı askeri bir anlanıı olmayan politik amaçlarla şiddet uygu-
lamaktadır. Devlet terörü, iki devlet aras ında devam eden bir sava ş
sırası nda, veya bir devletin içerisindeki politik n ıücadelenin bir so-
nucu olarak gerçekleşebilir. Önemli olan şey, tarafların çok dengesiz,
eylemin şiddet, hedefin sivil, an ıacı n da politik oln ıasıdı r.

Sonuçta, terörü tan ımlarken amacı gerek şart lardan biri olarak
göz önünde bulundurmak gerekir (yani amaç politik oln ıal ıd ır),fa kat
sadece amaca bakarak terörle sava şı n farkı ayırt edilen ıez, Dolayıs ıyla
vardığı m ız nokta şudur: Bir şiddet kanıpanyası n ı n terör olarak ta-
n ımlannıas ı, bir takım genel kı staslann (sivil hedefler, politik a ıııaç,
taraflar aras ı asimetri) o andaki uluslararas ı sistem içerisinde nas ı l
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algılandığı na bağl ıd ı r. Algılanın şekli, aktörler aras ı güç ilişkileri ve	 4LGIL4LAR

dünya uygarlığın ı n o anki baskın değerlerine göre değişebilir. Do- VE
layısıyla, genelde yukar ıda sayılan özelliklere sahip şiddet eylemleri TA1I11L1AR

terör olarak algılarnnakla birlikte, tüm bu özellikle sahip oldu ğu halde
terör sı n ıjlna dahil edilnıeyen, veya bu özelliklere sahip olniadigi halde
terör sayılan örnekler de olabilir." (Tuğtan, 2002)

Bu irdelemeleri bir sonuca var dirmak gerekirse, insanlık etik
ve hukuk gibi evrensel kavramlar konusunda bir evrim geçir-
meden ve bu evrimin sonuçlan devletlere yans ımadan, terörizm
konusunda uluslararası düzeyde geçerli bir tan ıma ulaşılması ger-
çekten zordur. Görülen odur ki uzunca bir süre daha devletler,
kurumlar ve kişiler terörizmi çıkarlarına, konum ve duruşlanna
göre algılayıp tanımlayacaklardır. Ortak tanıma erişilmesi ise
entelektüel merak düzeyinde kalacaktır.

Bu gerçek nedeniyle bugün, terörün ve terörizmin kesin
ve herkesçe kabul edilebilir bir tanımlamas ının yapilmas ından
daha çok terör olaylannın genelde benimsenebilir özellilderinin
belirlenmesine önem verilmekte ye büyük ölçüde kabul gören
bir analize göre; şiddet kullanılması veya şiddet kullanma teh-
didi, belirli hedefe yönelik strateji, kurban üzerinde korku yara-
tılmas ı, acımas ız bir yapı içermesi ve stratejide reklam unsuru,
terör eylemlerin ve terörizmin temel özellikleri olarak kabul
edilmektedir.

23





IL TERÖRÜN TAR İH İ
VE ¼

DÖNÜŞÜM ETAPLARI





Terörizm modern ça ğlarda ortaya ç ıkmış bir kavram de-
ğildir. Şiddet ve propaganda boyutlarıyla, bir sava ş "gerilla"

tekniği olarak Sun-Tzu'dan bu yana bilinir. Sun-Tiu askeri
stratejistlerin başucu kitaplanndan birisi olan "Harp Sanatı "nda;
"güçlü düşmandan uzak durulmasm ı ve onun güçlerinin bölünmeye
çalışılmasın ı, düşmana hazırlıksız olduğu yerde ve harbe hazır olmadığı
anda saldınlması n ı, güçlü düşnıan ilerleyişi karşı smda geri çekilinme-

sini ve bu aşamada tacize ağı rlık verilmesini" öğütleyerek, gerilla ve
teröristlerin halen kulland ı klar ı temel taktikleri belirlemiştir.

Terörün ve terörizmin iki bin y ıli aşan tarihinin belirli dö-
nemlere ayrılarak incelenmesi mümkündür. Terörizmin dma-
mizmi ve akışkanliğı; örgütlenme, amaç, eylem türü, eylemci
profili, hedef seçimi, şiddet kullanımı, dış destek, propaganda
gibi özellik ve unsurların bir çağdan diğerine aktarım.mı sağ-
ladığ-ından, dönemsel bölünme elbette s ınırları kesinleşmiş bir
ayrımı ifade etmemektedir.

1. Eski Çağlar Terörizmi

Neredeyse İsa'nın doğumu ile başlayıp, 1789 Frans ız İh-
tilali'ne kadar süren bu dönemin belirleyici karakteristikleri
şöyle s ıralanabilir;
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TERÖRÜN TAR İ Hi	 Genel örgütlenme modeli, dini ritüellerle gizlili ği sağlanan

- -	 VE tarikat-mezhep yap ılanmalarıdır. Amaç, siyasal ve dinsel mo-
DONUŞUM ETARARI tifleri birlikte içerir. Suikast tercihli eylem türü olup, eylemci

profilinde örgütlerce cennet vadiyle motive edilen suikastç ı ve

fedayinler ağır basar. Öncelikli hedefin hükümdarlar olarak
belirlenmesi, şiddetin kitlelerden çok seçkinlere yöneltilmesini

sağlar. Terörizmin propaganda ve dış destek unsurları ise çağın
iletişim ve ula şım olanaklar ı itibariyle yok düzeyindedir. Din

ye mezhep çatışmaları sıras ında kitlelerce oluşturulan terör de,

çağm ayırt edici özelliklerindendir.

Eski çağların düşünürleri de dönemsel terörizm karak-
teristiklerinin belirlenmesinde etkili olmu şlard ır. Çiçero,

Aquinaslı Thomas, Salisburyli John, Cizvit Juan de Marina,
Buchanan; müstebit hükümdarlar ın öldürülmesini meşrulaş-

tiran ve geleceğin Rus te±öristlerini de etkileyen dü şünceler

üretmişlerdir. İncil'deki "K ı l ıç tutanlar kı lıçla yok olacaklard ır"

deyişi de yöneticilerin öldürülmesinin ahlaki ve felsefi deste ği-

ni oluşturmuştur. (Altuğ, 1995, s.56) Jul Sezar'dan IV. Herıry'e
kadar pek çok hükümdar terörizmin bu dönemsel felsefesinin
kurban olmuştur.

Terörizmin efsanelerle kar ışık bu çağının MS 66-73 y ıllar ı
arasında Filistin' de faaliyet gösteren Sicar Mezhebi ile başladığı
genel kabul görür. Şenel ise, "Gene! Hat/an yla Terörizm" adlı
kitab ında Jewish Zealots ve taraftarlarm ın MS 6-135 yılları
arasında Roma Imparatorluğu'na karşı terörizm olarak nite-
lendirilebilecek vur-kaç ve suikast eylemleri gerçekle ştirdik-

lerini, Sicarlerin Zealots'un ard ıllan olduğunu belirtir. (Şenel,

1997,5.22)

Aşırı milliyetçi, bağnaz ve Roma imparatorluğu aleyhtar ı
din adamlar ınca kurulan Sicar mezhebi, hedeflerini olu şturan
ılinılı Yahudi Barış Partisi mensuplarını kalabalık içinde "sica"

adı verilen küçük bir kılıçla öldürmek, kamu binalarına, hubu-

bat depolar ına ve su kanallarına sabotaj yapmak gibi eylemler
gerçekleştirir. (Altuğ, 1995, s. 28)
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Kurucuları Hasan Sabbah'la özdeşleşen, İsmailiye (İsmaili) TERÖRÜN TARiHi

mezhebinin bir kolu olan Hahha şinler, teröristten çok siste- VE

matilç suikastçılard ır. Ancak, suikast kampanyalarmin uzun DONU ŞUM ETAPtARI

süreli olmas ı ve Haşhaşin fedayinlerinin Haçl ı Krah Condrad,
Selahattin Eyyubi, Melikşah ve Nizamülmülk gibi çağın önemli
devlet adamlar ını hedef seçmesi nedeniyle, terörizmin tarih-
çileri Haşhaşinleri Sicarlerden sonra ikinci en eski terör grubu
kabul ederler. Tarihte b ıraktıkları iz, günümüzün İngilizce ve
Frans ızca'sında Haşhaşin kelimesinden türeyen ve "cani, sui-
kastç ı " anlanuna gelen "assassin" sözcüğü ile özetlenebilir.

Günümüzün evrensel nitelikli en büyük asimetrik tehdidi
olarak vasıflandırilan radikal İslami Terörizmle Haşhaşin dokt-
rini ve uygulamalar ı arasında ilginç benzerlikler bulundu ğun-
dan ve ayrıca Haşhaşinler; örgütlenme, e ğilim, propaganda,
kurtarılmış bölge gibi konularda bugün dahi uygulanan terö-
rizm strateji ve talctilderinfr "kaşifi" ve ilk uygulayıcıları olma
özelliğini taşıdiklarindan, bu tarihi terör grubu terörizm tarihi
araştırmalarında ahşılagelenden biraz daha ayrıntılı biçimde
incelenıneyi hak etmiştir.

Taheri onları radikal İslami teröristlerin öncüleri olarak
kabul etmekte ve suikastlarm amacının ilahi iradeyi uygulamak
olduğunu söylemektedir. Taheri'ye göre İslami radilçalizmin
gerçek kurucusu olan Hasan Sabbah' ı terörizme yönelten
neden, onun Şii-İsmaili mezhebinin bir eylem dini oldu ğu ka-
rarına varmasıdır. Sabbah, başarılı bir siyasal-dini hareketin;
inceleme, propaganda, örgütlenme ve sald ırı aşamalarından
geçmesirıi ve bütün dünyay ı ele geçirmek için saldırı noktası
olarak kullanılmak üzere bir"kurtanlmış bölge" yaratılması ge-
rektiğini öngörür. Bu bölge Elbruz da ğlarındaki Mamut Kalesi
olacaktır. Alamut civarında kısa sürede "Köyün Tanns ı " (Deh-
Hoda) unvanım alan Sabbah; araştırmacı ve propaganda malze-
mesi üreticisi "Mürşitler" propagandistpolemikçi "Daıjılar" ve
suilcatçı/ eylemci "Feda yinlerden" oluşan terör örgütünü kurar.
Bir süre sonra "Dağlann Yaş lı Adam ı " unvanın alan Sabbah,
siyasi cinayeti, siyasi güç kazanman ın önemli bir unsuru haline
getiren ve ilk terörizm doktrirüni de hazırlayan kişidir.
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TERÖRÜN TAR İ Hi	 Sabbah' ın yarattığı "Feda yin" sözcüğü de terör dünyasına
VE geri gitmemek üzere yerleşir ve bin y ıl sonra Filistin Kurtulu ş

DONU Ş UM ETAPLARI Örgütü (FKÖ) militanlar ı da bu sdatı kullanır. Haşhaşinler,
Haçli Seferleri s ırasında da eylemlerini sürdurur. Ancak bu kez
hedef Haçh Ordulan'd ır ve Taheri'ye göre bu "Batı 'n ı n İslam

	

Kutsal Savaşı ile ilk karşılaş mas ıd ı r." Fedayinler bu eylemleri	 -
nedeniyle İslam Edebiyatı'nda "İslam kahramanlan" olarak da
adlandırılnuşlardır. İslam solunun bazı düşünürleri ise Sab-
bah' ı "Islam'ı n ilk Marksisti" olarak görmektedirler. (Taheri,
1990, s. 45-54)

Eski çağlarda Hintli Thug Tarikat ı ve "Hür Kardeşlik Örgü-

tü" ile Çin' in "Büyük B ıçaklar", "Beyaz Nilüfer" ve "Kı z ı l Mız-

raklar" gibi gizli derneklerinin de eylen ı.lerinde zaman zaman
teröre başvurdukları baz ı kaynaklarca belirtiltnektedir. (Altu ğ,
1995, 29) (Onulduran, 1987, s. 168-169)

Çağm diğer belirleyici karakteristiği olan kitlesel terör ise
daha çok din ve mezhep çatışmalar ı şeklinde kendisini gösterir.
Fransa'daki Katolik-Protestan çatışmasmı zirveye ulaştıran St.
Barthelemy katliamı dönemi sembolize eden bir örnektir.

2. Devrimci Terörizm Çağı

1789 Frans ız ihtilali ile başlayıp, "Soğuk Savaş "la sona eren
bu çağın terörizm alanındaki belirleyicileri iki grup insand ır:
Karşı devrinıleri önleyebilmek için devlet terörünü icat edip,
adlarını "terör rejimi" ile özdeşleştiren devrimciler ve devrim
yapabilmek için terörü yeniden yorumlay ıp çağdaşlaştıran
anarşist ihtilalciler.

Bu çağdaki siyasal şiddet hareketleri önce ihtilalci kimli-
ğiyle monarşilerin tasfiyesine, laik uluslarla ulus devletlerin
yaratılmasına yönelir, XD(. yüzyıl ortalarından itibaren de
toplumlar ı ve devletleri dönü ştürebilmek için anar şizm kis-
vesine bürünür ve bu yüzy ılın sonlarında "en keskin" anarşistler
modem teröriznıi dünya gündemine getirirler.
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Dönemin karakteristiklerj incelendi ğinde terörizmin özel- rERÖRÜN TARiH İ

lilc ve unsurlarında önemli de ğişimlerin ortaya çıktığı izlenir. VE••

thtilalcilikten terörizme uzanan değişimin hazırlayıcılan ara- DONUŞ UM ETAPL4R İ

smda 1789 İhtilali'ni "zenginle yoksulun sava şı olarak" niteleyen
Babeuf, ihtilalcilerin İndil'i olarak vas ıflandırılan "Eşitlik İçin

Babeufun Gizli Anlaşmas ı 'n ı n Tarih çesi"nin yazarı Buonarroti
ve takipçileri Blanqistlerin (Komünarlar) 1871 Paris Komünü
sıras ında korkunç bir kitle terörü yarattığı Blanqui gibi düşü-
nürler de vardır.

Örgütlenme modelindeki önemli de ğişimlerden ilki Fran-
s ız İhtilali'nin bir döneminde devlet mekanizmasının da bilinç-
li ve sistematik olarak terör yaratmak amac ıyla kullanılmaya
başlanmas ıdır. Dönemi başlatan Frans ız İhtilali, günümüzde
"yukan dün terör." diye isimlendirilen devlet terörü kavram ının
da yaratıcısıdır. İhtilalin, "Konvansiyon Dönemi" adı da verilen
1793-1 799 y ıllar ı, Robespierte ve Kamu Selameti Komitesi'nin
şiddet uygulamaları nedeniyle terörizmin ve terör rejiminin
simgesi haline gelmiştir. Crozier'e göre, "Dehşet yoluyla yöne-
tim -yani yukandan terör ya da devlet terörü- Frans ız Devrinı i'nin
bir yan ürünüdür. E. V. Walter ise Frans ız Devrimcilerin terörü
krallann tiranlığı na karşı halkı n tiranlığı olarak tan ı mladıklann ı ,

terör rejiminin kurbanlann ı n ise an stokrat lar ve devrim düşmanla-
n olduğunu" ifade eder. (Ergil, 1980, s. 1, 23) Yakla şık 300000
kişinin çeşitli nedenlerle tutuklandığı, 17000 kişinin öldüğü
bu dönemde terörizmin siyasi bir araç olarak ortaya ç ıktığını
savunan düşünürler de vardır. (Mango, 2005, s. 12)

Konvansiyon dönemi, her büyük devrimden sonra ortaya
çıkabilen karşı devrim tehdidine yönelik önlemler paketinin
prototipini de olu şturmuştur. Monarşilerle onların işbirlilcçisi
aristokrasi ve kilisenin hakimiyetini yıkarak ulus devletleri
kurmaya çalışan devrimciler, özellikle de burjuva devrim-
cileri, iktidara gelirken çoğu kz terörizmden çok devrim
taraftarlarının yarattığı kitlesel terörü kullanmışlardır ama
iktidara gelir gelmez, kar şı devrimi önleme amac ıyla devleti
teröre bulaştırnıışlardır. Bu anlamda 1917 Dev 'nden sonra
komünistlerin Wrangel ordular ınca gerçekleştirilmek istenen
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TERÖRÜN TAR İ H İ karşı devrimin simgesi Çat ailesine, aristokrasiye ve kiliseye

- -	 VE karşı uygulad ıkları önlemler de, Iran Devrimi'nden sonra
DONU ŞUM ETAPLARI Humeyni'nin Şah yanl ılarına yönelik şiddet hareketleri de

Konvansiyon dönemiyle önemli benzerlikler gösterir. Nitekim

Lewis, "Ortadoğu" adlı kitabında; "Iran 'daki devrimci rejim Avni-

pa'dan başka bir alan ı daha ödünç alm ış tır... ideolojik aç ıdan dü şman

kabul edilen pek çok kişinin acilen yargılanarak idam edilmesi, özel

mülkiyete büyük oranda el konulmas ı, yüzbinlerce erkek ve kad ın ı n

sürgün edilmesi, iktidarın pekiş tirilmesi için uygulanan şiddet, en-

doktrinizasyon ve baskı, Hz. Muhammed ve Hz. Ali örneklerinden
çok Robespierre ve Stalin örnekleri ne çok yakınd ır." Demektedir.

(Lewis, 2005, s. 441)

Sonuç itibariyle, Frans ız ihtilali ile birlikte terörizmi kul-
lanan örgütlerin arasına devlet de katılmıştır.

Örgütsel bazdaki ikinci değişim dinsel maskelerin atılıp,

burjuvanın ya da proletaryarun ideolojik maskesinin kullan ıl-
maya başlamasıd ır. Etnik terör örgütlerinin dini kisveyi üzer-
lerinden tam atamamas ı bir yana b ırakıhrsa, sanki, terörizm de
tıpkı devletler gibi dinin baskısından kurtularak, laikleşmeye
başlamıştır. Ulus devlet kurucusu devri ıncilerin kiMseyi önemli
düşmanlardan birisi olarak ilan etmesinin yan ı sıra, dönemin
teröristlerinin genelde anar şistler arasından çıkmas ı ve anar-
şizmin organize tüm kurumların yanı sıra dini yap ılanmalara

da karşı olması, bu gelişmede etkilidir.

Örgütsel bazdaki son de ğişim ise yine Frans ız İhtilali'rıin
ortaya ç ıkarttığı ulusalcılılc kavramının etkisi altında kalan ve
o döneme kadar imparatorluklar ın tebaası olarak yaşayan bazı
azınlıkların kendi ulusal devletlerini kurma yolunda teröriz-
mi bir propaganda ve savaş tekniği olarak sistematik biçimde
kullanmaya başlamalarıdır. Yani bu dönem, bugün terörist ya-
p ılanmalarm tipolojisinde "etnik terör örgütü" olarak nitelenen
organizasyonlar ın da doğduğu çağdır. Osmanlı imparatorlu-

ğu da etnik terörizmden ilk etkilenen devletlerden olmu ştur.
Ermeniler ise Irlandalılar ve Makedonyalilar ile birlikte etnik
terörün öncüleri olarak adlar ını tarihe yazdırmışlard ır. 1887-

1890 yıllan arasında kurulan Hınçak ve Taşnak (Taşnaksutyun),
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etnik terör ôrgü tlerinin öncüllerindendir. Nitekim, Ta şnaksut- TERÖRÜN TARIHI

yıın'un 1892 yılında hazırlanan programında ihtilalci Ermeni VE

çetelerinin en önemli hedeflerinden birisi olarak; "hükümet DONU Ş UM ETAPLAR İ

mernurlann ı, hafiyeleri, hainleri ve her türlü sömürücüyü terörize
etmek" yer almaktad ır. (Altuğ, 1995, s. 82) Etnik terör örgütleri
çağdaşı diğer terör örgütlerinden farkli olarak dinsel maske-
lerden yararlanmayı da sürdürmüşlerdir. örneğin Ermeni et-
nik terörünün doğumunda Gregoryen (Apostolik) Kilisesi ile
Patrikler Mıgırdiç Huimyan, Nerses Vaı'jabedyan ve Mateos
İzmirliyan'm büyük katlular ı olmuştur.

Bu çağın terör örgütleri; amaç ve ideolojilerine s ıkıca bağ-
lidırlar. Yani, örgüt mensubu gerçek teröristler için "davaya
adanm ış l ık" söz konusudur ve bu nedenle de terör örgütleri
eylemlerini üstlenmekten çekinmezler. Terörizmin bu özelli ği
asimetrik terör tehdidi ortaya ç ıkana kadar sürecektir.

Frans ız İhtilali, siyasal şiddetin suikast gibi bireysel hare-
ketlerden kitle kalkışmasına dönüşümü yolunu da açmıştır.
Aslında bu, siyasal şiddetin amacını ve hedefini değiştirmesi-
nin doğal bir sonucudur. Çünkü siyasal şiddet eski çağlardaki
müstebit hükümdarlar ı öldürerek kötülüğü önleme hedefini
büyütmüş, devleti ve toplumu inand ığı doktrin doğrultusunda
değiştirmeye ve hayalindeki toplumu inşa etmeye yönelmiştir.
Böylesine büyük ve önemli bir hedefe ulaşılabilmesinde gizli
cemiyetlerin ya da tarikatların eli hançerli mistik suikastç ıları
elbette yetersiz kalacaktır. Bu nedenle ihtilalcilerin önderli ğin-
de kitleler terörize edilmeli, kitle eylemlerinin yarataca ğı terör
sayesinde de hedefe ulaşılmalıdır.

Bu gelişim, çağdaş terörizmin halen sürdüregeldiği devleti
ve toplumu etkileme ve değiştirme amaç ve hedefini belirler-
ken, terörün asimetrik boyutunu da belirginle ştirmiştir.

Ancak silahlı ayaklanma tezini savunan Blanquistlerin
Paris Komünü sırasında oluş turdukları terörün ardından ye-
nilgilerinin yeni bir terörizm ve tasfiye kampanyas ı yaratmas ı,
dönemin ihtilalcilerir ıin kitlesel eylemleri sorgulamalanna ve
yeni bir suikast dalgas ının başlamas ına neden olur. 1881-1911
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TERÖRÜN TAR İ H İ yılan aras ında, aralarında Amerikan Başkanları Garfield ve Mc

VE Kinley, Fransa Cumhurbaşkani Carnot, Rus Çar ı . Alexander,
DONU ŞUM ETAP İAR İ İtalya Krali 1. Umberto, Avusturya-Macaristan İmparatoriçesi

Elizabeth ve İspanya Başbakanı Dei Castillonun da bulundu ğu

çok sayıda devlet ve hükümet başkanı öldürülür. Böylece siya-

sal şiddetin gözde eylem türü yeniden suikast olur. Bu tercih
1917 Rus Devrimi'ne kadar sürer.

Bu dönemde devrimci terörizmin doktrini de hazırianır.
Alman radikal Karl Heinzen, Cinayet (Der Mord) adli kitab ında;

kitlelerin müstebitlerin baskısmdan kurtar ılabilmesi için her

türlü şiddetin ve hatta katliam yap ılmasının dahi caiz olduğunu
savunur. Contedi Saint Jorioz da büyük bir olas ılıkla Italyan

menşeli "Carbonari Örgü tü "nün faaliyetlerinden etkilenerek,
gerilla taktikleri ile milli kurtulu ş savaşları stratejisini kaleme

alır ve yazılarında milli kurtuluş hareketlerine kar şı çıkanların
terörist yöntemlerle cezalandırılmasmı önerir. (Altuğ, 1995, s.

61-62)

İtalyan Anar şist Errico Malatesta ise terörizmin propagan-
da boyutunu ilk dile getiren kişi olur ve onun "eylem yoluyla

propaganda" stratejisi terörizmyanda şlarıncaberıimseflir. (Man-
go, 2005, s. 12) Böylelikle siyasal şiddet terörizme doğru yol

alırken şiddet eylemlerinin; örgütlerin amacını ve eylemcileri

kitlelere tanıtmak, kitleleri ve mevcut yönetimi etkilemek için
en güçlü silah olduğu keşfedilir. Bu etkilemenin koşulu ise

eylemdir.

Godwin ve Proudhon çizgisini izleyerek ihtilalcilikten
anarşizme geçiş yapan bir grup eski devrimci, Anar şist Rus İh-

tilalcileri (Narodovoltsy), Halkın iradesi Hareketi (Narodnaya
Volya) ve Sosyal İhtilalci Parti ile ihtilalciliğin terörizme dönü-

şümünü tamamlar. Altuğ'a göre bu dönüşüm Vera Zasuliç'in

1878 y ılında Petersburg Valisi General Trepov'u vurmasıyla

tamanılarur. (Altuğ, 1995, s. 69)

Rus İhtilalcileri, belki de en önemli temsilcilerinden birisi
olan "İhtilalci anarşizmin en şöhretli lideri" (Daver, 1969, s. 23)
Michael Bakunin nedeniyle, anarşist kimlilcleriyle ön plana
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çıkarlar ve onların uyguladıkları terörizm tekriiklerinden pek tERÖRÜN TAR İ H İ
söz edilmez. Oysa ki Bakımirı, 1870'li yıllarda yazdığı "İhtilalin VE

Akaid'i-Kateşizm" adlı eserinde; "seçkin hedeflere yönelik terörist DONU ŞUM ETAPIARI

eylemleri "savunur ve teröristlerin tek amaçlarını da; "acı masızca

imha ve yorulmadan, soğukkanl ı l ıkla her zaman herkesi öldürmeye

hazır olma" şeklinde belirtir. Bu kitab ın bir önemli yönü de
ihtilalci örgütlenme ve eylemci profili aç ısından önemli ve
örıcül kurallar içermesidir. Bakunin'e göre, ihtilalin eylemcisi;
"kaybolmuş, menfaatsiz, eşyasız, özel ilişkileri ve duyguları ve hatta

ismi bile olmayan, toplumla ve düzenle ilişkisi kopuk, kendisini ihtilale

adayan" bir kişi olmalıdır. Böylece Bakunin, terörist profilinin
El Kaide yap ılanmasına kadar değişmeyecek asgari mü şterek-
lerini de belirlemiştir. Terörizm artık bir mesleğe dönüşmekte,
terörist de profesyonelle şmektedir.

Bakunin, bir süre sonra da Sergey Nechayev'in etkisiyle
yaygın terör ve tahrip teorisini geliştirir. "Ihtilalin ilkeleri" adli
kitabında da; "Rus İhtilalcilerinin tahrip ten başka eylem şeklini kabul

edenıeyeceklerini, ihtila! sırasında tasflye edileceklerin önceden belirten-

mesinin ve toplumun sürekli korku ve vicdan azabı içinde tutulmas ın ı n

gerektiğini, ihtilalçilerin taviz vernıeden ve toplumun acılarına kulak

asmadan ihtilali gerçekle ş tireceklerini, Rusıja'n ı n kı lıç ve ateşle temiz-

lenmesi sonucunda kötünün yok edileceğini" ileri sürer.

Bakunin'in takip çilerinden Morozov, Tikhomirov ve Roma-
nenko ise teoriye "siyasi cinayetler" ile "teröristlerin öncü rolünü,

terörün tahrik unsurunu, merkezi otoritenin terörizm karşıs ındaki

zafiyetini, terörün sava ş tekniği olarak kullan ımı n ı ve sistematik terör

uygulamaların ı " katarlar.

Bu katkılar Narodnaya Volya Merkez Komitesi'nin Prog-
ramında da yer al ırken, 1900' de kurulan Sosyal İhtilalci Parti
liderleri de terörizmden yanà tav ır koyarlar. Parti içinde kendi
kararıyla terör eylemleri yapma yetkisine sahip, merkezi ve
hiyerarşik bir yapılanma olan Sava şçı Teşkilat (BO: Boevaya
Organisatria) kurulur. Böylelikle Rus teröristler, modem terör
örgütlerinin El Kaide modelinin ortaya ç ıkışına kadar değişme-
yecek olan örgütlenme sistemati ğini de kurmuş olurlar.
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TERÖRÜN TAR İ H İ 	 Bu yıllarda ortaya ç ıkan Saiksizler (Bezmotivniki) adli bir
-	 VE örgüt, "burjuvalara ölüm" sioganıyla, gelişigüzel terör eylemleri

DONU Ş UM ETAP İARI yapar (Altuğ, 1995, s.81) ve böylece modern terörizmin kitleleri
korkudan paralize eden en önemli özeliği olan "hedeJini rasgele

seçme" de ortaya çıkar.

1920'lerde İrlanda'da etnik terörizm etkinliğini sürdürür-
ken, Hindistan'da "Sihler" de teröre ba şvurmaya başlarlar.
1930'lu yıllarda Mısır'da radikal İslami terör örgütlerinin
öncülleri olan "Müslüman Kardeşler" ve "Genç Mı s ı r" faaliyete
geçer. Terörizmin doğduğu topraklar olan Filistin'de ise Manda
yönetimine karşı etno-dini Yahudi terör örgütleri "Irgun Zvai

Leumi" ve "LEHI" iş başındadır.

Bu çağın terörizminin ayırt edici iki özelliği daha vard ır:
Hedefleri ve amaçları itibariyle büyük ölçüde ulusal ve ulu-
salcı, eylem alanı itibariyle yerel karakterlidir. Yani, Hmçak
ve Taşnaksutyun için hedef Osmanlı imparatorluğu ve impa-
ratorluk yöneticileri, amaç Ermenistan' ın kuruluşu, İrlandalı
"Dinamitçiler" için hedef Büyük Britanya imparatorlu ğu, amaç
bağm ıs ız İrlanda'dır. Talat Paşa gibi bazı üst yöneticilerinin
yabancı ülkelerde öldürülmesinin d ışmda, eylemler de ge-,
nellikle hedef seçilen devletin topraklarında gerçekleşir ve
yereldir. Uluslararas ı terörizm ve küresel tehdit henüz ortaya
çıkmamıştır.

Terörizmin 1945'lerden sonra vazgeçilemez unsurlardan
birisini oluşturacak olan "dış destek" ise henüz belirgin değil-
dir ama Osmanli imparatorlu ğu, özellikle etnik terörizmin
imparatorluklar ın parçalanmas ında nas ıl kullanılabilece ğ i
konusunda "emperyalist ülkelerin deney laboratuar ı " görevini
ifa etmeye başlamıştır.

Bu kapsamda "Pan-Siavist" politikaları uygulamaya koyan
Rus Çarhğı, bir yandan Ortodoksluk gyretiyle Ermeni Hmçak
ve Taşnak örgütlerini destekler, "Tula Fabrikas ın ı n" ve "Tifiulis

Deposunun" ürünleriyle silahland ırıp (Altiğ, 1995, s. 82), 1914-
1915 yıllarında dokuz Ermeni askeri birli ği kurdururken (Le-
wis, 2005, s. 394) diğer taraftan da Petersburg ilimler Akademisi
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araahğıyla üretilen "Kürdistan ve Kürtçülük" sioganlarıyla 1855 TERÖRÜN TAR İ H İ
"Yezdan- ı Şir", 1877 "Bedirhan Osman Pa şa" ve 1912 "Şeyh Selinı,
Şahabettin, Ali" isyn1armı provake eder. Rus desteği öylesine DONU Ş UM ETAP İAR İ

açıktır ki 1912 isyarun ın bastırılmasından sonra kaçan elebaşılar
Çarhk Rusya's ının Bitlis Konsoloslu ğu'na sığınırlar. Kurtuluş
Savaşı sırasında da, Ankara Hükümeti'nin Moskova'ya giden
Bekir Sami Bey Ba şkanlığı'ndaki heyetine Sovyet Dış işleri
Komiseri Çiçerin; Bitlis, Mu ş ve Van' ın Ermenilre verilmesi
yolundaki Sovyet talebini iletir. (Öymen, 2003, s. 97)

Ortadoğu ile giderek daha fazla ilgilenmeye ba şlayan
Britanya İmparatorluğu'nun hedefinde ise hem Ermeniler,
hem de Kürtler vard ır. Yerasimos, Ermeni terörizmi ile ilgili
olarak şunlan yazar; "Türkiye aleyhtarı kampanyan ı n elebaşıs ı
Gladstone'un başbakanlığa gelişi Ermeni komitac ılar için bir başlama

işareti oldu." (Yerasimos, 1977, s. 1012) İngiltere, Anadolu'da
da Binbaşı Nowell arac ıliğıyla faaliyettedir. Bu faaliyetler 1920
Koçgiri İsyanı'nda etkili olur. (Şadilhili Vedat, 1980, s. 30-35)
Kurtuluş Savaşı döneminde de başta Amiral Robeck olmak
üzere Türkiye'de bulunan pek çok İngiliz görevli, Anadolu'da
kurulacak Kürt devletine ve hafta Kürtlerin Mustafa Kemal'e
karşı yürütülen sava şta kullanılmasına ilişkin görüş ve öneri-
lerini Ingiliz Dış işleri Bakanı Lord Curzon'a sunarlar. (Önder,
2005, s. 294-296) İngiltere Türkiye Cumhuriyeti döneminde de
Kürt Milliyetçiliği'ne ilgisini sürdürür. İngiltere'nin Türkiye
Büyükelçisi R. C. Lindsay, 6 Ekim 1925 tarihli raporunda İn-
giliz Dışişleri Bakanlığı'na; "İngiltere'nin, Kürtlerin arzulanndan

olan kendi topraklannda yönetici olarak Kürt ırkı ndan görevlilerin

tayin edilmesi, adaletin dağı tılmas ı, okullarda kendi dillerinde eğitim

yap ıln ıas ı ve Kürtçe'nin resmi dil olarak kullanün ıas ı hususlanna

öncelik verilmesi konuları nda angaje olduğunu" hatırlatır. (Kışlah,
1996, s. 113)

Amerika'da Osmanlı İmparatorluğu'nu etnisite aracılığıyla
bölme yarısına katıl ır. 1820'de "American Board" örgütünün
"bu kudretli günah imparatorlu ğunu tamamen yıkacak .bir sistem

kurmaya" yeminli niisyonerleri aracılığıyla başlatılan Ermesi
azınlığa destek faaliyetleri, 1896 y ılında Erzurum'a ABD Kon-

37



Türkiye ve Terörizm

rERÖRÜN TAR İHi solosu olarak atanan Leo Bergolz'un, Ermeni terör örgütleri ile

- - VE misyonerlerin işbirliğini maskelendirmek amac ıyla görevlen-
DOHU ŞUM ETAPLARI dirilmesine kadar ula şır. (Şimşir, 2005, s. 272, 286)

Çağm etkin devletlerinden Fransa'da Osmanl ı İmparator-

luğu'nun mirasıyla ve bu arada Arap ve Kürt topluluklar ıyla

yakından ilgilidir: Kaçakç ılık Fransız nüfuzunun ve siyasal
gücünün yayılma aracı olarak kullanılmakta, Kürt ve Arap
aşiret reisleri kaçakç ılık faaliyetlerinde yararlan ılmak üzere
sınıra yerleştirilmekte, ayni amaçla Ermeni ve Nasturilerle
ilişki kurulmaktad ır. Fransızlarla Kürtler aras ı ilişkiler ise,
Fransız istihbarat subaylar ının istedikleri anda Kürt çeteleri-
nin Türkiye'ye sald ırmasıru temin edecek derecede gelişmiştir.
(Mumcu, 204, s. 75-76)

Bu çağın terörizm tarihindeki özel önemi birazda terö-
rizmle çözümlenmeye çalışılmış ve halen çalişılan pek çok
uluslararası sorun ve etnik davanın temellerinin bu dönemde
atılmasmdan kaynaklanır. Bunların ilk akla gele ıılerinden birisi
Filistin sorunudur. Biraz iddial ı biçimde ifade etmek gerekir-
se "Küresel leşen Dünya" ya yönelik en büyük asimetrik tehdidi
oluşturan radikal İslami terörizm de, bu ça ğda atılan temeller
üzerine inşa edilir.

Ortado ğu konusunda önemli eserler veren Frornkin bu
konuda şunlar ı söyler:

"Ortadoğu'nun bugünkü durumu hem Avrupal ı devletlerin
onu yeniden biçimlendirmeyi üstlenn ıesinden, hem de Ingiltere ile
Fransa'n ın, kurduklan hanedan, devlet ve politik sistemlerin sürekli-
liğini sağlama bağlayanlanlalarından kaynaklanmaktad ır. İngiltere ile
müttefikleri Birinci Dünya Sava şı s ıras ında ve sonrası nda bölgedeki
eski düzeni bir daha geri gelmeyecek şekilde y ıkmışlard ı; Arapça ko-
nuşulan Ortadoğu'daki Osmanl ı yönetimini onarılmayacak derecede
parçalamışlardır.

Sonuç olarak 1914-1922deki olaylar, Avrupa'n ın Ortadoğu
sorununa bir son getirirken, Ortadoğu'nun kendisinde bir Ortadoğu
sorunu yarat ıyordu... Ortadoğu'da tipik olan şey daha temel iddiala-
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rın ortaya atı lmas ıdı r; İrak, İsrail, Ürdün ve Lübnan' ın... Varolnıa TERÖRÜN TAR İ H İ

hakları da söz konusu edilmektedir. XX. yüzy ı lın şu an ında Ortadoğu, VE

dünyan ın ulusal ölünı kalım savaşlarının hala s ık s ık yapı ldığı bir DONU Ş UM EL4PLARI

bölgesidir... Tartışmalar daha da derindir: Kürtlerin ya da Filistinli

Araplann politik kaderleri gibi görünü ş te çözülmesi olanaks ız ama

belirli konuları n altında, Avrupa'da icat edilip, oraya yerleştirilmiş
olan modern politik sistemin, Ortadoğu'nun yabanc ı toprağında

yaşay ıp yaşayamayacağı gibi dai ıa genel bir sorun yatmaktadı r."
(Fromkin, 1993, s. 567-568)

Devletlerin ve uluslann devrimlerle yeniden inşa edildiği
bu dönemde, eskiça ğlar ın mistik yan biraz ağır basan siyasal
şiddet hareketleri, ihtilalcilikten ba şlay ıp, anarşizmden geçe-
rek terörizme ulaşan bir gelişim gösterirler. Özetle devletler
ve uluslar çağdaşlaşırken, onları hedef alan siyasal şiddet de
tehdidini sürdürebilecek bir dönü şümü gerçekle ştirir.

3. Terörizmin So ğuk Savaş Dönemi

İkinci Dünya Savaşı'nın bitişini takiben terörizm devrim-
ler çağından çıkıp, bir "Soğuk Savaş silalıı na" ve "bir dış politika
ensi-rüman ı na" dönüşür. Bu çağ, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği'nin (SSCB) tasfiye edildiği 1990'h yıllarda terörizmin
küresel asimetrik tehdit haline gelişiyle tamamlanır.

Devrimci terörizm döneminden "Soğuk Savaş " dönemine
Marksist-Leninist veya etnik (ulusalcı) söylemlerle devleti ve
toplumu yeniden yapılandırmay ı hedef olarak seçen ve hedef
seçiminde genelde seçkinci davranarak a şırı şiddetten kaçan,
hücre modeline uygun örgütlenmiş, amaç ve ideolojisine sa-
dakati nedeniyle eylemini üstlenmekten sakınmayan, terörün
bir propaganda silahı olarak davayı tanıtmadaki önemini
kavramış, kısmen dış destekli, ulusal ve yerel bir terörizm
ile dış dünyadan izole olarak kendisini davaya adam ış epey
romantik ve k ısıiıen profesyonel bir terörist profili miras kal-
mıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki ortam ise Birinci Dünya
Savaşı galiplerinin masa ba şında yarattıkları siyasi coğrafya
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TERÖRÜN TAR İ H İ
-	 VE

DÖNÜ ŞÜM ETAPLARI

nedeniyle etnik kökenlerle diri ve mezhep ayr ışmalanna dayah
bir terörizm için son derece elverişlidir.

Henüz üzerinden İkinci Dünya Sava şı'nın yılgınhğmı ata-

mamış olan insanlık ise her şeye rağmen umutludur. Michigan
State Üniversitesi öğretim üyesi John Jacop Nutter bu umut
döneminde Soğuk Savaş 'ın doğuşunu şu sözcüklerle anlatır:
"Pek çok insana göre Il. Dünya Sava şı 'n ı n bitişiyle yeni bir başlangıç
için umut doğnıuş tu, ancak başlayan tek şey ölümcül ve çok ciddi bir
rekabetti." (Nutter, 2005, s. 73) Nutter'in işaret ettiği, birbirlerini
yok etmeye kesinlikle niyetli ideolojilerden kaynaklanan ve
dünya geneline; siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel, askeri vb.
her alanda görülen meydan okumalarla yans ıyan bu rekabet;
ancak nükleer dehşet dengesinin yarattığı evrensel korkuyla
smırlar{abilmiştir.

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu "Stratejik Derinlik" adlı kita-
bmda Soğuk Savaş yıllarmdaki uluslararas ı güç ilişkilerini su
satırlarla anlatmaktadır:

"Devletler uluslararas ı sistemdeki konumlar ı itibariyle stratejik
ve taktik manevra kabiliyetlerine göre dört farkl ı kategoriye aynlabilir:
Süper devletler, büyük devletler, bölgesel güçler ve küçük devletler.
Uluslararas ı sistem içinde gerek çok yönlü gerekse ikili ili şkilerdeki
karşıl ı klı belirleyicilik bu şenıa içindeki konumla doğrudan ilgilidir.

Bu şenıa özellikle iki kutuplu uluslararas ı ilişki modelinin
hakim olduğu İkinci Dünya Sava şı sonrasında belirgin bir şekilde
ortaya ç ıkmış tı r. ABD ve SSCB iki süper güç olarak bir yandan
taktik esneklik alanlarını karşı tarajin stratejik plan lanias ı n ı bozma
yönünde aya rlarken, diğer yandan Jıinterlantlann ı genişletme çabas ı
içine girmişlerdir.

Türkiye, Hindistan, Brezilya, M ı s ır, Arjantin, İrak gibi bölgesel
güçler ise bölgesel etki alanların ı, dış politikaların ı bir süper gücün
konjonktrüel politikalarına bağıml ı kı lnıak zorunda kalm ışlardır. Bu
bölgesel etki alan ı n ı n süper gücün politikalarına uyumlu olmad ığı
dönemlerde ise sistenı taraJindan cezalandırı lnıa tehdidi ile karşı la-
şılmış tı r ki Kıbrıs konusunda uygulanan ambargo, Falkland Savaşı
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ve Körfez Çıkarmas ı bunun tipik örnekleridh'." (Davutoğ lu, 2004, TERÖRÜN TARiH İ
s. 7475)	 VE - -

DONU Ş UM ETAPtARI
Brzezinski ise So ğuk Savaş'ı değerlendirirken; Bu dönemde

Kuzey Amerika ve Avrasya'nın büyük ödül dünya için karşı
karşıya geldiklerini, bu karşılaşmada kazananı dünyaya ta-
mamen hakim olacağını, bir kez zafer elde edildikten sonra
kazananı yolunda durdurabilecek ba şka bir gücün kalmaya-
cağını, bu savaşta her iki rakibin de bir anlamda din savaşları
çağuu hatırlatır şekilde, güdü ınlü devletlerini ve tebaasını
kendi egemenliği altında tutuşunu güçlendirmek için ideolo-
jisini kullandığını belirtir. (Brzezinski, Büyük Satranç Tahtas ı,
2005,s. 21)

3.1. Soğuk Savaşın Nedenleri

Yaklaşık 50 yıl "nükleer deh şet dengesiyle" insanlığı tehdit
edip, dünyayı ABD liderliğindeki Batı Bloğu ve SSCB lider-
liğindeki Doğu Bloğu "Winston Churchill'in deyimiyle -Demir

Perde-" ülkeleri olarak birbirine dü şman iki kampa bölen Soğuk
Savaş 'ın çıkış nedenleri doktrinde tartışmalıdır.

Bu savaşın Sovyet askeri gücünün Bat ı dünyas ını tehdidi
sonucunda başladığını savunanlar olduğu gibi, Soğuk Savaşın
nedenlerini Il. Dünya Savaşı yillarmdaki zorunlu ortakl ık sıra-
sında oluşan karşıliklı güvensizlik ortamına dayand ıran ve hat-
ta 1917 Sovyet Devrimi'nden sonra sosyalist SSCB ile kapitalist
Batı arasında baş gösteren ideolojik sistem uyuşmazliklarına
bağlayaıılar da mevcuttur. (Ataöv, 1969, s. 20-65)

1917 Devrimi'nin hemen sonrasında Amerika ve Büyük
Britanya'nın tepeden tırnağa donattığı Kolçak, Deriikine ve
Wrangel Ordular ı'nm, ayakları üzerinde durmaya çalışan
Komünist yönetimin üzerine sald ırtılmas ınm ve Bolşevik
aleyhtarı faaliyetlerin sonuna kadar desteklenmesinin yaratığı
kan davasm ın SSCB ile Batı arasındaki güvensizlik ortamının
kaynağını oluşturduğu da söylenebilir. 19184921 yıllar ı Ame-
rika-İngiltere-Fransa-Polonya ile yeni SSCB yönetimini kar şı
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TERÖRÜN TAR İ H İ karşıya getiren bu sava ş, Riga Banşı ve Polonya'nın doğu sı-
VE nırıru, dolays ıyla da SSCB'nin batı sınırını belirleyen "Curzon

DONU Ş UM ETAP İARI çizgisi y/e" sona ermiş gibi görünse de taraflar arasında derin
bir güvensizlik ortamı oluşturmuştur.

Taraflar arasındaki kamplaşma karşıhkli eylemlerle süre-
gelmiş, SSCB, batı ülkelerinin 1921 y ılına kadar sürdürdüğü
saldırgan pohtikalara; 1917 Devrinıi'ni "Dünya ProJeler İhtilali"

ile tüm dünyaya yayma,hu amaçla 1919 Mart' ında "T Enternas-

yonal'i (Comintern)" oluşturma ve Almanya ile Macaristan'da
iktidarı komünist hükümet darbeleriyle ele geçirme hamlele-
riyle cevap vermiştir. Ekim 1925 tarihli Locarno Antlaşmalar ı
arifesinde yaymlanan İngiltere'nin dış güvenlik politikalarıy-
la ilgili bir memorandumda yer alan; "Avrupa bugün üç esasl ı
unsura bölünmü ş tür: Galip/er, mağlup/ur ve Rusya... Rusya'ya

rağmen ve belki de Rusya dolays ıyla, bir güvenlik politikas ı tespit

etmek zorunday ız." Cümlesi, bu kampla şmanın boyutlar ını
ortaya koymaktad ır. (Armaoğlu, 1964, s. 479481)

Bu kamplaşma, SSCB'nin komiinist sistemi öncelikle kendi
ülkesinde yerleştirme ve "devrim ihraç" çalışmalarını erteleme
zorunluluğunun farkına varmas ı sonucunda olu ş turduğu
"socializm in one country" doktrini ile geçici olarak dura ğan-
laşmıştır.

Bu durağanlık; İtalya, İngiltere ve Fransa'n ın 1924'de,
ABD'nin ise 1917 Devrimi'nden tam 16 y ıl sonra 1933'de yeni
Sovyet rejimini resmen tanımalar ı sonucunu verir. Yani Bat ı ve
SSCB, Il. Dünya Savaşı'nın başlamas ına sadece 6 yıl kala arala-
nndaki çatışmanın sona erdiği görüntüsünü veren bir detanta
ulaşabilmişlerdir. Bu durumda Batı ile SSCB'nin arasındaki
Soğuk Savaş'ın asl ında 1920'lerde başladığını, 1925-1945 yılları
arasında sadece bir stabilizasyon dönemi ya şandığını söylemek
daha doğru olacaktır.

Ancak bu stabilizasyon dönemi uzun sürmez. Il. Dünya
Savaşı'nın hemen sonras ında Yunanistan iç savaşında Batı ile
SSCB'nin farkl ı kamplarda yer almas ı, Kore Savaşı, Polonya,
Romanya, Macaristan ve Çekoslovakya gibi ülkelerin Kızıl
Ordu ve KGB'nin ortak operasyonlar ıyla kornünistle5tiril-
42



Türkiye ve Terörizm

mesi ve bu operasyon kar şıs ında da ABD'nin Batı Avrupa'da TERÖRUN TAR İ H İ

SSCB'yi engellemeye yönelik askeri bir güvenlik ku şağı oluş- VE••

turmas ı (NATO) ve Sovyetler'in de buna Var şova Paktı'nı DONUŞ UM ETAPLARI

kurarak cevap vermeleri, "Soğuk Savaş "ı başlatan kıvılcınılar
olacak, bloklar giderek kemikleşecektir. Böylece, II. Dünya
Savaşı sırasındaki müttefikler arası konferanslarda İngiltere
tarafından gündeme getinilmesine ra ğmen Amerika'nın sürek-
li reddettiği "nüfrz alanları anlayışı " fiilen yürürlüğe girecek,
Churcill'in "kuvvetler dengesi" doktrininin canland ırılmas ı
yolundaki ısrar ının haklılığı arılaşılacaktır. (Öymen, 2003, s.
79, 105, 108)

Soğuk Savaş'ın çıkış nedenlenini ayr ıntılarıyla tartışmak
bu kitabın kapsamı dışmdad ır. Ancak bu nedenler sonucu
tarafların oluşturduğu karşılı klı güvensizlik esasli strateji ve
politikalar diğer faktörlerle birleşerek, terörizm gibi bir insan-
hk suçunun neredeyse "yan rneşru" bir araç olarak devletlerce
kullanımına ve dış politika enstrümanina dönüşmesini sağla-
mıştır.

Soğuk Savaş'ta Doğu ve Batı Blokları arasında oluşan ölüm-
dil rekabetin nedenlerini ve terörizmin bu dönemde neden
acımas ızca kullanıldığını daha açık şekilde ifade edebilmek
için Ganser'in Tarihçi Denrta Frank Fleming'in"Origins of Cold

War" adli kitab ından naklettiği bir analize yer verilmesinde
yarar vardır:

"Radikal bir kararla kilise vefrodalitenin lağvedihnesi dahil Rus

Devri mi sonras ı yaşanan pek çok sosyal değişim, -dünyadaki muha-

fazakarlar tarajindan zamanla kabul edilebilirdi- Ancak, sanayinin,

işletnıelerin ve toprağın ulusallaş tı nlmas ı -iş te bu kabul edilemez-

di- Rus Devrimi bir daha, asla, hiçbir yerde tekrarlanmamal ıyd ı ."
(Ganser, 2005, s. 88)

3.2. Soğuk Savaş 'ta Terörizmin Kullan ımı

Soğuk Savaş hangi nedenle ç ıkmış olursa olsun bizim aç ı-
nıızdan cevapland ırılnıası gereken soru, Batı Bloğu ile Demir
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TERÖRÜN TAR İ H İ Perde'nin aralarındaki uyuşnüzl ılclarm çözümünde klasik sa-
- VE yaş veya diplomasi yöntemeleü yerine neden teröriz tercih

DONU ŞUM ETAPLARI ettilderidir. Bu soruya cevap verilebilmesi için II. Dünya Sava şı
sonrasmdaki gelişmelere kısaca göz atmak gereklidir.

3.2.1. Savaş Yöntemlerindeki Değiş imlerin
C ay d ir ıc ilığı

İİ. Dünya Sava şı, savaşan ulusların ordularının belirli
alanlarda çatışması esasına dayanan klasik sava ş yörıtemini
değiştirmiş, ülkeleri; askeri, sivil tüm unsurlar ı ve kaynaklar ıy-
la çatışmaya sokan ve bütünüyle hedef haline getiren "topyekun

savaş " stratejisi ortaya çıkm ıştır.

Topyektm savaşın maddi ve manevi bedelinin tüm uluslar
için ödenemeyecek kadar pahal ı olmasııun yam s ıra, Il. Dünya
Savaşı'nm tahribatını henüz onaramayan Batı Bloğu ülkeleri
ile SSCB haildar ında yeni bir topyekun sava şı başlatabilecek
ve sürdürebilecek irade ve moral de kalmamıştır.

11. Dünya Sava şı'nın ABD'nin kullandığı nükleer bomba ile
sona erdirilmesi de dünya uluslar ı arasmda dehşet yaratmış,
bu dehşet kısa bir süre sonra SSCB'nin de nükleer silah tekno-
lojisini elde etmesiyle "nükleer deh şet dengesine" dönüşmü ş tür.
Topyekun savaşın yani s ıra bir de dehşet dengesiyle karşı kar-
şıya kalan devletler bir savaş başlatmak için bir yerine birkaç
defa düşünmek ve sinirli bölgesel savaşlar dışında topyekun
savaş stratejisini terk etmek zorunda .kalmışlardır.

Sonuç itibariyle töpyekun sava şlar, kaybedecek çok şeyi
olan güçlü devletlerin asla göze alamayacaklar ı, sadece zay ıf
devletlerin sonuçlarını karşilayabilecekleri "gözü kara" hareket-
lere dönüşmüş, sarsıcı ve yavaş yavaş ortaya çıkan çatışmalar,
resmi savaşlardan çok daha muhtemel olmaya ba şlamıştır.
Savaşın, resmi olarak ilan edilmiş bir devlet meselesi olduğu
zamanlar artık geride kalmıştır. (Brzezinski, Tercih, 2005, s.
28-29)
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3.2.2. Diplomasinin Başarısızlığı	 TERÖRÜN TAR İ H İ
VE

Brzezinski "Soğuk Savaş " y ıllar ındaki diplomasinin başarı- DÖNÜ Ş ÜM ETAPL4R

sizliğı konusunda da çarp ıcı bir değerlendirme yapmaktad ır:

1945 y ı l ında BM kurulduğunda, örgütün güvenlik alan ında

anlaml ı bir rol oynamas ı için küreselgücün gerçekle rinin sağlanmas ı
gerektiği ana devletler için aç ıkça ortada yd ı . Buna rağmen egemen

devletlerin eşitliği prensibi de tamamen göz ard ı edilemezdi. Uzlaşma

sonucu BM Genel Kurulu'nda tüm üye devletler için oylama eşit-

liği, Güvenlik Konseyi'nde de H. Dünya Sava şı 'n ı n galipleri olarak

ortaya ç ıkan önde gelen beş güç için veto hakk ı sağland ı . Bu formül,

ulusal egemenliğin birkaç güçlü devlet hariç, diğer tüm devletler için

çoğunlukla bir illüzyon olduğunun taktik şekilde onaylanmas ıydı."
(Brzezinski, Tercih, 2005, s. 20)

Bu konuda Davuto ğlu'da Brzezinski gibi düşünmektedir:
"Uluslararas ı hukuk ve bu hukukun öngördüğü organlar Soğuk Savaş
dönemi boyunca -uluslar aras ı - hiyerarşik şemadaki güç dağı lı m ı n ı
aksettirmişlerdir. BM'nin yap ıs ı ve kararlan bu durumun en çarp ıc ı
nıisalidir. "(Davutoğlu, 2004, s. 75)

Savaştan sonra Milletler Cemiyeti deneyunmı..zerine
inşa edilen Birleşmiş Milletlerin (BM) uygulamalar ına bakıldı-
ğında Brzezinski'nin ve Davutoğlu'nun yorumlar ında hakhlık
payınm fazla olduğu ve BM'in kuruluşundaki ideallere karşın
bırakınız bloklararas ı sürtüşmeleri, uluslararas ı çatışmaların
önlenmesinde dahi yeterli başarıyı elde edemediği görülmek-
tedir. Kuşkusuz bu başarıs ızlığın en önemli nedeni öncelikle
Güvenlik Konseyi'nde yer alan veto hakk ı sahibi beş üyenin
uluslararas ı sorunlar ın çözümü konusunda fikir birli ği içinde
olmamalar ı, tersine Konseye Doğu-Batı Blokları kamplaşmas ını
bütün şiddetiyle yans ıtmalar ıdır.

Ancak, bloklar ve uluslararas ı uyuşmazlik ve sorunlar da
devam etmektedir. Il. Dünya Sava şı'ndan muzaffer ç ıkan SSCB
dikkatini Balkanlar ve Ukrayna'ya yöneltmi ş, bu bölgelerde
ayaklanmalar ç ıkartmaya başlamıştır. İ talya ve Fransa gibi
Avrupa ülkelerinde komüiiist partiler yükselmektedir. Bu so-
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TERÖRÜN TAR İ H İ runların halli ve Kızıl Ordu'nun yakm tehdidini durdurabilmek
- - - VE için kaç ınılmaya çalışılan topyekun sava ş ve bazen başar ıs ız

DONU ŞUM ETAPI.AR İ kalabilen açık politik müdahaleler dışında yeni bir çatışma ve
düşmanı yıpratma yöntemine gerek duyulmu ştur.

3.2.3. Soğuk Savaş 'ta Doğu ve Bat ı Bloklarınca
Oluşturulan Strateji ve Taktiklerin Etkileri

A. Stratejiler

"Soğuk Savaş "ın nedenleri, taktik uygulamahrı giderek
terörizmin ac ımas ız kullanımına varacak olan aşağıdaki stra-
tejilerin oluşturulması sonucunu vermiş, her iki blok da bu
stratejileri "Soğuk Savaş "m sonuna kadar uygulamışlarclır.

Bu stratejiler ana hatlar ı itibariyle genellikle a ş ağıdaki
şekilde özetlenmektedirler:

a. Her iki blok da öncelikle kendi etki alanlarmdaki siyasi
coğrafyada asayişi sağlayarak siyasaflejim de ğişikliklerini
önlemek istemişlerdir.

b. Olokların ikinci hedefi, dü şman bloğun kendi etki alanına
sızmas ını önlemek olmuştur.

c.Bloklarm son hedefi ise kar şı bloğa sızarak, istikrarsızlık
oluşturmaktır.

Bu stratejiler do ğrultusunda Batı ve özellikle blok lideri
ABD; kendi bloğundaki ülkelerde komünist partilerin seçim
veya ihtilal yoluyla iktidara gelmesini önlemeye çal ışmış, bu
amaçla bazen diktatörlükleri de desteklemiştir. Batı ülkelerinin
sömürgelerinde ortaya çıkan komünist veya sosyalist tandansli
bağımsızlık hareketleri de bastırılmak istenmiştir. Ayrıca, bu
stratejilerin bir parças ı olarak Doğu Bloğu ülkelerindeki muha-
lif gruplarla ilişkiye geçiiniiş ve bu gruplar desteklenmiştir.

Doğu Bloğu da öncelikle kendi etki alanındaki ülkelerde
ortaya çıkan ve Batı Bloğu ajanları için önemli bir "destabili-
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zasyon" operasyonu fırsatı oluşturan 1953 Doğu Berlin, 1956 TERÖRÜN TARIHI
Poznan ve Budapeş te ayaklanmalar ı gibi her türlü muhalif VE -
hareketi bastırma hedefine yönelmiş, muhalefet hareketleri DONU Ş UM ETAPARI

bazen Macaristan ve Çekoslovakya'daki gibi K ızıl Ordu'nun
doğrudan müdahalesiyle, çoğu kez de ayr ıntılar ı hala tam
bilinmeyen tasfiye operasyonlar ıyla ortadan kald ırılnuş tır.
Ayrıca, Doğu Bloğu; Batı Bloğu'na bağlı İngiltere ve Fransa
gibi ülkelerin sömürgelerinde ortaya ç ıkan anti-emperyalist
ulusalcı hareketlere özel bir ilgi göstermi ş, henüz başlangıç
aşamas ındaki bağımsızlık hareketlerinin liderlerini Mosko-
va'da eğitime alarak ve bağıms ızlık savaşı veren örgütleri her
anlamda destekleyerek, Batı'yı zayıflatmaya ve etki alanını
daraltmaya çalışmış tır.

Her iki taraf da özellikle sömürgelerle ilgili operasyonla-
rmda DYÇ "Düşük Yoğunluklu Çatışma (ünü intensity Confiulict)"

taktiğini kullannıışlardır.

B. Stratejinin Uygulama Alanına
Yans ımas ı (Taktikler)

Yukar ıda belirtilen stratejilerin bloklarca uygulamaya
nasıl yansıtıldığı, yani taktik uygulamalarının neler olduğu
konusunda Batı'da çok say ıda yaym mevcuttur. Demir Perde
ülkelerinin taktik uygulamalar ı ise Batı kaynaklarının aktardığı
kadar ıyla bilinebilmektedir.

a. Batı Bloğu'nun Uygulamaları

ABD'nin Ulusal Güvenlik Anlay ışı'nı irdeleyen Tansi; "11.

Dünya Savaşı 'n ın sonu itibariyle ABD'nin ulusal güvenlik kavra-

ın ı nda birbirleriyle bağlantılı üç değişkenin ön plana ç ıktığı n ı, hun-
ları n ABD'nin; 'çekirdek ulusal ç ıkarlan', 'ulusal güvenlik anlayışı '

ve 'bu anlayışın iç ve dış parçaları ' olarak sayılabileceğini, 'çekirdek

ulusal çıkarlann' Lord Palmerston'un 1848 yı lı nda yaptığı tan ı ma

göre: 'Ulusal Politika İçin Sonsuz ve Nihai Gerekçeler' ad ı verilen;
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TERÖRÜN TARiH İ
VE

DÖNÜ Ş ÜM ETAP İAR İ

fiziksel güvenlik, ulusal değerlerin teşviki ve ekonomik başarı olarak

belirlendiğini,

Bu çıkarları n Duverger'in 'Siyaset Sosyolojisi'adl ı kitab ı nda sö-

zünü ettiği in ıparatorlukların tan ı m ıyla ve ideoloji ve teknoloji ya y ı p.

sürekli genişleme özellikleriyle de örtü ştüğiinü, Hardt ve Negri' nin

de 'İmparatorluk' adl ı yap ı tlannda ABD yayı lnıacı lığı n ı imparatorluk

anlayışına dayal ı bir en ıperyal egemenlik olarak nitelendirdiklerini,

bu doğrultuda, ABD'nin 11. Dünya Sava şı sonrası nda Roma İni para-

torluğu'ndan beri geçerli olan 'barış istiyorsan ız, savaşa haz ı r olun'

(si vis pacem, para bellum) anlayışın ı içselleş tirdiğini,

1945'den sonra bu felsefe doğrultusunda ç ı kartılan Ulusal Gü-

venlik Yasas ı 'nda; ABD'nin dün y ın ı n güvenliğini kendi güvenliğ i,

kendi güvenliğini de dünya güvenliğ i olarak gördüğü lıususunun

açıkça belirtildiğini, böylece dünyan ın; ABD ve dostlan ve dü şn ıanlar

olarak ikiye bölündü ğünü,

Bu anlayışla haz ı rlanan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSQ

NSAM 182 kodlu eylem notas ıyla Kontgerilla Doktrini'nin (Coun-

terinsurgency Doctrine); 'okyanus ötesi ülkelerdeki olas ı komünist

hareketlere karşı sivil silahlı milis güçleri olu ş turulmas ı ve bu güçlere

sabotaj, bombalama ve provokasyon eğitin ı leri verilnıesi' bölümünün

meşrulaştı nldığın ı;

1950 yı l ı nda haz ırlanan NSC 68 kadIn doktrinde de ABD aç ı -

sından risk nıinimizasyonunun 'ABD'nin ç ıkarlann ı n varolduğu

her yerde korunmas ı ' olarak nitelendirildiğini, sonuç olarak ABDnin

küresel güvenliği, ulusal güvenliği olarak gördüğünü" belirtmek-
tedir. (Tansi, 2005)

Tansi'nin analizi iki önemli noktaya i şaret etmektedir.
Bunlardan ilki olan ve ashnda Soğuk Savaş'ın nedenlerinden
birisini oluşturan "en ıperyal egenıenlik', yani "enıpenja1iz ıi"

kavramı ABD'nin "Monroe Doktrini'ni" terk ederek, dünya
imparatorlu ğuna yöneldiğini vurgulamaktadır. SSCB'nin de
Il. Dünya Savaşı'ndaki zaferinden güç alarak benzer bir hedefe
yöneldiği söylenebilir. Bu durumda Soğuk Savaş, iki impa-
ratorluk özleminin ilk çatışması olmaktad ır ve XX. yüzyıl ın
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dünyası, eski devirlerden farkl ı olarak iki cihan imparatorlu- TERÖRÜN TARfRi
na dar geleceğinden, taraflar arasında bir "varolnıa savaşı " VE

söz konusudur.	 DONU Ş UM ETAPI.AR İ

Tansi, analizinde bu varolma sava şının; "sivil silahlı milis
güçlerine sabotaj, bombalama ve provokasyon e ğitimleri verilmesine"
kadar uzandığını da belirtmektedir ki, bu uygulama elbette
terörizmin kullanılması şeklinde adland.ırılabilecektir.

Ganser ise Batı Bloğu'nun Demir Perde'ye karşı kullandığı
bir başka taktiğe değinmektedir:

Batı Bloğu lideri ABD 1947 yılında çıkarttığı Ulusal Gü-
venlik Yasas ıyla, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC: National
Security Conseil) yan ı sıra Merkezi . İstihbarat Ajans ı'na (CIA:
Central Intelligence Agency) bağlı Politika Koordinasyon Bü-
rosu'nu da (OPC: Office of Policy Coordination, daha sonra
Planlama Bürosu: DP) kurmu ştur.

NSC'nin 18.06.1948 tarihli, OPC'ye "örtülü operasyon"

planlama ve yürütme yetkisi veren NSC 10/2 kodlu yönerge-
siyle de Batı Bloğıı 'na bağlı ülkelerde ve özellikle Bat ı Avrupa
ülkelerinde Komünist Partilerin demokratik seçimlerle veya
ayaklanmalarla iktidara gelmesini engellemeye yönelik en
önemli önlem olarak, "S tay Behind" adı verilen gölge şebekeleri
ordular oluşturulmuştur. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Ko-
mutanı'na (SACEUR: Supreme Allied Commander Europa)
bağli Gizli Planlama Komitesi (CFC: Clandestine Planning
Committee) denetiminde olu ş turulan bu gruplar, gelecekte
İtalya'da "Gladio" Fransa'da "Service d'Action Civique: SAC",
Portekiz'de "Aginter Press" gibi isimlerle anilacakt ır. (Ganser,
2005, s. 113-115)

Ganser' ın sözleri aç ıktır:

ABD 1947 yılında açıkça "Örtülü Politik Müdahale, Örtülü
Savaş, Örtülü Operasyon, Dolayl ı Mücadele" denilen uygulama-
yı başlatmıştır. Bu doğrultuda, İ talya'da Komünistlerin 1948
seçimleriyle iktidara gelmesini engellemek amacıyla CIA tara-
fından hazırlanan "Zorin Plan ı " ile Iran Başbakanı Muhammed
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TERÖRÜN TARiH İ Musaddık'm devrilmesi-ni amaçlayan "Operasyon Ajax" ın başa-

VE rıya ulaşmas ı, örtülü savaşı önce ABD, ard ından da diğer baz ı
DOHU ŞUM ETAPLARI Batı Bloğu ülkeleri aç ısından vazgeçilmez kıhnış tır.

Öte yandan örtülü operasyonun sadece tanınuna ve metot-

lanna bakilmas ı dahi, bu mücadele yöntemiyle terörizm aras ın-

daki çok yakın benzerlikleri göstermektedir. Örtülü operasyon;
yabancı bir ülkenin siyasi kararlar ını, liderlerini, kurumlarını
veya otoritesini değiştirmek için yap ılan, yapanlar ın kimlik-

lerinin saklı kaldığı veya açığa çıkan kimliklerin operasyonun
asil planlayıcısını deşifre etmesinin engellendi ği eylemlerdir.

Örtülü savaş operasyonlan ise; politik operasyon, i şbirlikçilerin
belirlenmesi, propaganda ve yanl ış bilgilendirme, ekonomik

savaş ve yarı askeri operasyon olmak üzere be şli bir kademe

oluşturmaktad ır. (Nutter, 2005, s. 73-78, 109-113)

Batı Bloğu, örtülü operasyonlar ı uygularken özellikle;
işbirlikçi temini, propagSda, ekonomik sava ş ve yar ı askeri
operasyonlarda hedef ülkelerdeki her türlü unsurla ve bu arada
meşru hükümetle çatışan teröristlerle de işbirliği yapmaktan

kaçınmamıştır. 1953 y ılında Guatemala'ya karşı uygulanan
"PB/Success" kodlu operasyon, 1961'de Kastro'yu hedef alan
ve "Domuzlar Körfezi Ç ıkarmas ı " adıyla da bilinen "ZAPATA"

kodlu operasyon ve nihayet Afganistan'daki Sovyet i şgaline

karşı Afgan hallunın direnişi örgütlenmeye çalışılırken Taliban

başta olmak üzere radikal İslami örgütlerle ve bugün dünyan ın
her yerinde köşe bucak aranan El Kaide liderleri ile i şbirliği
yapılması, bu konudaki örneklerdir.

Prof. Dr. Ani- Çeçen, bu gelişmelerle ilgili ilginç bir analiz
yapmaktadır:

"Batı l ı lar 'sistem analizi' (System Analyse) denilen bir yöntemi

ve 'savaş oyunlan' (VVar Games) denilen olayı 1950'lerden sonra

geliş tirmişlerdir... Sistem analizinde bir şey vardır; bütün ülkeleri

sistenı olarak ele al ırlar, bir ülkeden siz belli bir out-put'un ç ıkmas ı n ı

istiyorsan ız, o ülkeye bir in-put yüklen ıeniz gerekir. Eğer, bir ülkeyi

karıştırmak, çökertmek, parçalamak... istiyorsan ı z, kullanacağın ı z

en güzel enstrün ıan terördür, terörden başkas ı n ı düşünemezsiniz.
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Türkiye'nin 1950'li y ıllardan sonra ya şadzğı terörün arkası nda.., hep rERÖRÜN TAR İ H İ

Batı l ı ülkeler olduğunu gördük." (Çitlioğlu, 2005, s. 70-71)	 VE

DONUŞ UM ETAPLAR İ

Görülmektedir ki, So ğuk Savaş döneminde Batı Bloğu te-
rörizmi DYÇ ve örtülü operasyon taktikleri ile Doğu Bloğu' na
karşı kullanmış, sadece kullanmakla da kalmayarak, çıkartılan
yönergelerle bu kullaruma bir me şruiyet kazand ırmaya da ça-
lişılmıştır.

"Örtülü operasyon" bugün dahi bölgesel veya küçük dev-
letlerin cezalandırılmasmda kullanılan en etkili yöntemdir ve
dünyanın çeşitli yörelerinde süregelen ulusal/bölgesel terö-
rizm tehditleri hep bu yöntemle beslenmektedir. Ne yazık ki
Türkiye'de sık sık örtülü operasyonlara maruz kalmaktadır.
Bu nedenle bu yöntemin biraz daha yakmdan incelenmesi
gerekmektedir.

Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ 25.05.2005 tarihli bir makalesinde
örtülü operasyon/savaş konusunda a şağıdaki bilgileri ver-
mektedir:

Örtülü sava ş kapsamında gerçekleştirilen kamuoyu şe-
killendirme operasyonlar ı kısa ve uzun vadeli olmak üzere
ikiye ayr ılir. Kısa vadeli operasyonlar da: Yabanc ı bir ülkenin
kamuoyu belirli bir politikay ı desteklemeye zihinsel olarak
yönlendirilir. Bu doğrultuda özellikle yazdı ve görsel yay ın
araçlar ı ile fikri önder kişi/kuruluşlar etkin bir şekilde kullam-
lır. Kamuoyuna verilmek istenen fikir, doğrudan değil dolayli
bir şekilde ancak sistematik bir biçimde verilir. Örneğin, bir
ülkeye karşı herhangi bir önlem alinacaksa ve uluslararas ı top-
lumun buna destek vermesi isteniyor ise o ülkenin uluslararas ı
barış için nas ıl bir tehdit oluşturduğu fikri işlenir. Bunun için
bilimsel makale ve kitaptan popüler kitap çal ışmalarına, gazete
ve televizyon yay ınlarına kadar her şey hazırlanacaktır. Hedef
seçilen devlet sald ırgan, uzlaşmaz ve tehlikeli olarak dünya/
bölge kamuoyuna sunulacakt ır. Kısa vadeli örtülü operasyon-
lar birkaç gün içinde de gerçekleştirilebilir. Hedef kişi, kurum,
ülke ile ilgili olumsuz/olumlu görüşler ortaya konulabilir.
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IERÖRÜN TARiHi 	 Uzun vadeli örtülü operasyonlarda ise çok daha kal ıcı ve
- - -	 VE derin şekilde kamuoyunun etkilenmesi hedeflenir. Uzun vadeli

DONU Ş UM ETAP İARI operasyonlar iç içe geçmiş ve çok boyutlu eylemlerin sistemli
uygulanmas ıdır. Bu operasyonlarda bir devlet içinde kal ıcı
dostluklarla, siyasal karar alıcılar ve askeri ve sivil bürokrasi
de güçlü müttefikler bulunmaya ve/veya olu şturulmaya ça4 ı-
1m Ülke halk ı dost bir halk haline getirilir. Bu kapsaml ı hedef-
lerin gerçekleş tirilebilmesi için edebiyattan medyaya, politik
yaşamdan ekonomiye toplumsal ya şamın bütün alanlar ında
hedef alman toplumu operasyon düzenleyen toplumun yan-
daşı haline getirecek, onun kar şısında etkisiz kılacak eylemler
gerçekleştirilir. Bu tür operasyonlar sadece veya doğrudan gizli
servisler tarafından değil, sivil toplum örgütü görünümündeki
kuruluşlarca da yap ılabilir.

Bir Ülkenin Bir Başka Ülkedeki Menfaatine Olan Eylem-
leri Destekleyici Operasyonlar: Bu tür eylemleri şu başliklar
altında toplamak mümkündür: Yabanc ı ülkelerdeki politik
lider ve etkili çevrelere politik telkinler yap ılır, ileride devlet
yönetiminde etkili olacağı düşünülen kişilerle iyi ilişkiler ge-
liş tirilir ve etki altında tutulmaya çalışılir, siyasal örgütlere ve
STK'lara mali yard ımlar yap ılır, yabancı gazeteci ve medya
kuruluşlarının yard ımı ile örtülü propaganda kampanyalar ı
düzenlenir, dost gizli servislerle teknik yard ım ve eğitim yar-
dmıı alanlannda ilişki kurulur, dost rejimlere isyanc ı güçlere
karşı mücadele edebilmeleri için örtülü teknik ve askeri yard ım
verilir, düşman güçlere kar şı muhalif gruplar desteklenir, bir
bürokratik sistemde baz ı devlet kurulu şları üzerinde yoğun-
laşılarak etkili bağlantilar kurulur.

Türk toplumu gerek "Soğuk Savaş " döneminde gerekse son-
ras ı dönemde örtülü operasyonların en yoğun şekilde hedefi
olmuş toplumlardan birisidir. Türk Devleti, Türk toplumunu
yabancı devletlerin örtülü operasyonlara kar şı savunma ye-
teneği gelişmiş bir devlet değildir. Bu durum, Türk halk ının
yabancı örtülü operasyonlar kar şısında adeta kurban olmas ına
neden olmaktad ır.
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Eski CIA direktörü Stransfield Turner; "Örtülü operasyon TERÖRÜN J4R İ H İ
yabancı bir ülkedeki gelişmelerin seyrini rolümüz ortaya ç ıkmadan VE
etkilemek için gösterdiğimiz çabaları nitelendirir" dedikten sonra DONU Ş UM ETAPLAR İ
"arkas ında bizim olduğumuz belli olmayan propaganda faaliyetleri,

politik eylemler ve gizli paramiliter destek gibi, örtülü operasyon

görevleri CIA'ya verilir" diye eklemektedir.

Özetle, örtülü savaş, istihbarat altyap ıs ı ve kapasiteleri-
ni, yabancı hükümetleri, olayları, örgütleri ve kişileri örtülü
operasyonu düzenleyen ülkenin dış politik hedefleri doğrultu-
sunda etkilemek için kullanılarak yapılan faaliyetlerdir. İngiliz
istihbarat literatüründe "özel politik eylem" Rus istihbarat lite-
ratüründe "etkin önlem" diye adlandırılan örtülü operasyonlar
kültürel faaliyetlerden bir ülke içinde düzenlenen sabotaj ve
suikastlere kadar geniş bir alana yayılırlar.

Örtülü savaş ile savaşın klasik tanıııunın dışına çıkılmak-
tad ır. Savaş geniş kapsamlı, eksiksiz tanım ve uygulamas ı ile
iki ordunun karşılaşması ve çatışmas ı ile sınırlı değildir. Savaş,
devletlerin rakip veya dost devletlere her türlü güç uygulamas ı
sonucunda iradelerini kabul ettirme mücadelesidir. Ordula-
rın kullanılması, geniş kapsamlı savaşın sadece bir aşamasını
oluşturur. Ancak geniş kapsamlı savaşın ustaca yönetilmesi,
son aşamaya, silahlı çatışma aşamas ına gerek b ırakmayabilir.
Etkili bir örtülü savaş, psikolojik-ideolojik sald ır ı hedef al ınan
ülkeye silahlı kuvvetleri kullanmadan s ıcak savaş durumu ya-
ratmadan yerleşmeyi, davetli gibi girmeyi sağlar.

Batı Bloğu'nun örtülü operasyonlar ı 1970'li yıllara doğru
bazı ilginç yöntemlerle zenginle ş tirilmiş ve bu tip operasyon-
ların "yerli işbirlikçilerinin temini" aşamasında hedef ülkedeki
sivil toplum örgütleri (STÖ) ya da İngilizce'deki kullanımıyla
NGO'lar (non govermental organization) "potansiyel işbirlikçi

ada ylan" olarak yer almaya ba şlamışlard ır.

Mustafa Yıldırım, "Sivil Örümceğin Ağında Büyük İşgal" adlı
kitabında bu geli5imi şöyle anlatır:

ABD Senatosu'nun 1967de oluş turduğu Katzenbach ICo-
misyonu'nun önerileriyle ba şlatılan vakıf veya enstitü örtüle-
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TERÖRÜN TARIHI ri altına yerleştirilmiş yeni operasyon, önce sosyalist sistemin
VE çökertilmesinde denendi. Bu amacın yani s ıra Doğu Avrupa

DONU ŞUM ETAPLARI çözülürken, bağımsızlaşan ülkelerde başına buyruk yönetim-
lerin oluşmasını engellemek, üçüncü dünya ülkelerinin Do ğu
Avrupa ülkeleriyle bütünle şmesine mani olmak ve güdümlü
demokrasiler olu şturulmak da isteniyordu. Bu amaçla 1980'li
yıllarda "Project democracsıj" operasyonu ba şlatılırken, çoğu
ABD'ce mali aç ıdan desteklenen hükümet d ışı örgütler de
(NGO) bu operasyona görev ald ı .

1983'de ABD Kongresi'nin onay ıyla Ulusal Demokrasi
Fonu (NED: National Endowment for Democracsy) kuruldu.
Eski CIA görevlisi Ralph MCGEHEE bu kurulu şun işlevini;
'CIA'in çeşitli ülkelere yönelik destabilizasyon operasyonlar ı nda

kullandığı işlevlerin çoğu NED'e transfer edildi.' diye ifade eder.
CİNin örtülü eylemlerine Uluslararas ı Kalkınma Ajans ı (AİD)
ve Birleşik Devletler İstihbarat Ajans ı (USIA) da katılmakta
idiler. Ingilizler de 'Project democracsy'ye Westminister Demok-
rasi Vakfı (WFD: Westminster Foundation Democracsy) isimli
Vakıfla katıldılar. (Yıld ırım, 2006, s. 19-23)

K Doğu Bloğu'nun Uygulamalar ı

SSCB de ABD'nin bu hamlelerine kar şı sessiz kalmamıştır.
Sovyet yöneticiler, komünist blok d ışındaki terörizm faaliye-
tiyle büyük bir siyasal avantaj sa ğlayacaklar ını fark ederek,
terörizmi bizzat uygulamamak kayd ıyla, kendi gizli servislerini
ve diğer bazı Doğu Bloğu ülkelerinin gizli servislerini terörizmi
kullanmak üzere görevlendirmişlerdir.

Bu etapta terörizm iki yöntemle kullan ılmıştır. Bunlardan
ilki NATO ülkelerindeki terörist faaliyetlerin Bulgaristan'dan
silah temini ve Doğu Almanya'da sığınma hakkı verilmesi yo-
luyla teşvikidir. İkincisi de özellikle Büyük Britanya ve Fransa
sömürge imparatorluklar ınin miras ının tasfiyesirte a şamasında
Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya'da ortaya ç ıkan ve terörizmi
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bir savaş yöntemi olarak kullanan anti-sömürgeci ba ğımsızlik TERÖRÜN TAR İ H İ
hareketlerinin desteklenmesidir. (Mango, 2005, s. 14)	 VE

DONU Ş UM ETAPLAR İ
1966 yilmda Havana' da düzenlenen Üç Kıta (Three Conti-

nental) toplantısı, Soğuk Savaş 'ta Doğu Bloğu'nun bir mücadele
stratejisi olarak terörizmi kullanmaktaki kararl ılığını göster-
mesi açısından ilginçtir. Fidel Kastro, Raul Kastro, Salvador
Allende, General G ıap ve Che Guevera gibi marksist liderlerin
katıldığı bu toplantıda; Vietnam modeli iç savaş türlerinin her
kıtada yaratılması, milli kurtuluş hareketlerinin teşvik edilmesi,
demokratik ülkelerde işçi ve öğrenci hareketlerinin desteklen-
mesi, emperyalizm, siyonizm ve kapitalizm ile mücadelenin
artırılması ve marksist ideolojiyle inşa edilecek dünya devrimi-
ni gerçekleştirme yolunda işbirliğinin devamının sağlanması
doğrultusunda kararlar al ınmış, bu kararlar başta ABD'nin
"arka bahçesi" kabul ettiği Güney Amerika olmak üzere, "istik-

bal vadeden" her ülkede uygulanmaya çalışılmıştır.

Havana kararlar ının bir başka yansıması da 1968 y ılında
Avrupa'da ortaya çıkan "Gençlik/Öğrenci Hareketleri"nden son-
ra, bu hareketin kalıntısı radikal unsurlar ın Almanya, İtalya,
Fransa, Belçika ve Türkiye gibi ülkelerde ba şlattığı terörizm
furyasmın dolayli yollarla desteklenmesi olmu ştur. Mango, bu
gelişmeler sonucunda Avrupa'da "Euro-terrorism" olgusunun
ortaya çıktığını, etnik terörizmi kullanan IRA ve ETA'n ın ey-
lemlerinin arttığını, Kızıl Tugaylar, Baider-Meinhof ve Action
Directe gibi ideolojik terör örgütlerinin de faaliyete geçti ğini
ileri sürmektedir. (Mango, 2005, s. 15) Fransa eski Içişleri Bakanı
Marcellin ise, 1968 olaylarında SDS (Student for Democratic
Society, Almanca; Sozzialistiches Deutches Studenbund) olarak
adlandırılan i.htilalci komünist çizgideki d ış destekli örgütlerin
büyük katkısı olduğunu belirtmektedir. (Marcellin, 1969, s. 16,
20,28)

Yukanda belirtilenler, terörizmin kullanılması konusunda
Doğu Bloğu'nun da "ellerinin pek de temiz olmadığı n ı " göster-
mektedir.

işi
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TERÖRÜN TARIH! 	 3.2.4. Terörizmin Sömürgelerin ve

	

VE	 Sömürgeciliğin Tasfiyesinde

	

DÖNÜ ŞÜM ETAPLARI	 Bir Yöntem Olarak Kullanılmas ı

Il. Dünya Savaşı'nın sonuçları ABD ile SSCB'nin impara-
torluk kurma yarışlar ırun yanı sıra başka hesapların tasfiyesini
de gündeme getirmiştir. Bu hesapların en önemlisi sömürgeler
sorunudur.

Savaşın galipleri safmdaki Belçika ve Hollanda bir yana
Fransa ve İngiltere'nin dahi imparatorluk miras ını koruyacak
güçlerinin kalmadığınm, birer "kağı ttan kaplana" dönüştükleri-
nin kısa süre sonra ortaya çıkmas ı, sömürgelerde ba ğımsızlık
savaşlarının uç vermesinin en önemli nedenlerinden birisini
oluşturmuştur.

BM ve uluslararas ı diplomasi sömürge imparatorluklar ının
tasfiyesinde de kayda değer bir başarı gösterememiş, eski sö-
mürgelerin barışçı diplomatik yöntemlerle ba ğımsız devletler
olarak uluslar ailesine katılmasını sağlayacak kararh bir tutum
sergilenememiştir. Bu bağlamda, bir yandan I. Dünya Sava şı
sonrasında Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluk-
larırun tasfiyesinde kullanılan kendi kaderini tayin hakk ı (self
determinasyon) BM Genel Kurulu'nun 1960 y ılında aldığı 1514
saydı kararla ve 1966 tarihli Sivil ve Siyasi Haklar Sözle şme-
si'nin 1. maddesiyle ön plana ç ıkartılırken, öte yandan da bu
hak uygulamaya yar ısıtılamamışhr.

Bunun üzerine Cezayir, Tayland, Umman, Malaya ve Vi-
etnam gibi ülkelerde sömürgecilere kar şı bağımsızlık savaşları
başlamış, bağıms ızlık savaşçıları bu çatışmalarda üstün sömür-
geci ordular ına karşı Mao Çe Tung'u Çin'de ba şar ıya ulaştıran
"Halk Savaştan Stratejisini" yaygın biçimde kullanılmışlardır.
(Kışlah, 1996,s. 39-40) "Halk Sava şı Stratejisi'nin" ilk iki safhas ı
yani "savunma" ve "gerilla" savaşı aşamaları ise tamamen DYÇ
konseptine ve terörizm taktiklerine dayal ı olup, her türlü ör-
tülü operasyonun düzenlenmesine de elverişlidir. Bağımsızlık
savaşlarında bir süre sonra Guillen ve Marighella 'n ın "Kent

Savaşları Stratejisi" de uygulamaya konulacakt ır.
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Dolaysıyla, sömürge imparatorluklar ın tasfiyesi sorunu TERÖRUN TARIHI
çok k ısa süre sonra terörizme tüm unsurlar ıyla en geniş bi- VE - -
çimde uygulanma fırsatını sunmuştur. Bu yöntemin ba şar ıya DONU Ş UM ETAPLAR İ
ulaşmas ı ve bu yolla kazanılan bağımsızliktan sonra kurulan
devletlerin diğer uluslarca tanınmas ı, bağıms ızlık isteyen tüm
sömürge halklar ının terörizmi "tercihli yol" olarak benimse-
melerini sağlamışhr. Bu "tercihli yol" gelecekte çeşitli etnik
azınlıklar tarafından da kullarulacakt ır.

Sömürgelerdeki ba ğımsızlık savaşları s ıras ında terörizmin
bir strateji ve taktik olarak kullan ılmas ı, birbirlerine karşı dü-
zenledikleri örtülü operasyonlarda terörizme başvurmaktan
zaten kaçınniayan Bah ve Doğu bloklarmca da de her anlamda
teşvik edilmiş, böylece terörizm dünya çap ında yaygınlaşmaya
başlamıştır.

Doğu Bloğu sömürge savaşlarına sistematik bir biçimde
yaklaşmıştır. SSCB, 1960'lar ın başından itibaren Batı'nın elin-
den kolonitopraklannı ahp, kendi etki ve gücünü tüm dün-
yaya yaymak amac ıyla "Milli Kurtulu ş Savaşlan Doktrini"ni
bir strateji olarak beiıimserniş, bu tip savaşların, kitleleri Batıl ı
egemen güçlerin ekonomik ve politik boyunduru ğundan kur-
taran "hakl ı savaşlar" olduğunu savunmuş tur. Bir ilginç nokta
da SSCB'nin bu savaşlara doğrudan karışmaktan kaçınması
ve sürekli "taşeron kullanma" yöntemini benimsemesidir. Bu
doğrultuda özellikle Kübalı ve Doğu Alman DYÇ uzmanları,
neredeyse tüm bağıms ızlık savaşlarında yer almışlard ır.

Soğuk Savaş dönemine terörizmin ba ğımsızl ık avaşçilar ı
tarafından geniş ölçüde kullanımı, DYÇ doktrinini de ön plana
çıkarmış, bu doktrin kısa süre sonra Bloklarca terörizme ba ş-
vurulan veya terörizme kar şı kymay ı amaçlayan açık veya
örtülü operasyonların genel taktik mücadele yöntemi haline
gelmiş tir.

DYÇ aslında, 11. Dünya Sava şı'ndan hemen sonra Filistin'de
Haganah, İrgun ve Lechi gibi ba ğımsızlık mücadelesinde askeri
ve siyasi stratejiyi birlikte ve başar ıyla kullanan üç Siyonist te-
rör örgütüyle başa çıkmak zorunda kalan İngilizlerin bir icad ı
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TERÖRÜN TAR İ H İ olup, 1948'de Malaya'da ortaya ç ıkan komünist ayaklar ımada,

- -	 VE Kıbns'ta Rum terör örgütü EOKA'ya kar şı verilen sava şımda
DONU ŞUM ETAP İAR İ ve Aden'de kent terörüyle mücadelede elde edilen deneyim-

lerle zenginleş tirilmiştir. Malaya harekatı sonunda İngilizler
"ATOM" rumuzu ile anılan "Antiterör Harekat Talimnarnesi'ni"

de hazırlamışlardır. (Kışlalı, 1996, s. 46, 47) Adında her ne ka-
dar antiterör sözcüğü yer alsa da bu el kitab ı kontr-terörizm
yöntemlerini de içermektedir.

Burada ilginç bir ironiye de işaret edilebilir. Halen teröriz-
me karşı en etkili mücadele yöntemi olarak kullanılan DYÇ de
tıpkı terörizm gibi Filistin doğumludur.

DYÇ'nin ön plana çıkmas ı, Batı ve Doğu Bloklar ının terö-
rizmi kullanma yöntemleri arasına ilgi alanlanndaki ülkelerde
bulunan terörist unsurlar ı DYÇ doktrinine göre eğitme göre-
vini de eklemiştir. CIA ve Yeşil Bereliler 1958-1 960 yıllarında
Laos'ta "Hmong veya Meo" gerilalarını SSCB'nin desteklediği
Pathet Lao'ya karşı eğitirken, Doğu Bloğu ülkelerinin uzman-
ları da Suriye kontrolündeki Bekaa Vadisi'nde "yedi düvelin"

teröristine DYÇ eğitimi vermişlerdir.

Türkiye de Soğuk Savaş'tan nasibini alnııştır. Dönem öze-
linde Türkiye'deki terörist hareketlerin başlangıcı 1968 öğrenci
hareketleriyle ilişkilendirilebilir. Gerçekten 1968 sonrasmda
önce "sağ-sol kavgası " olarak isimlendirilen ideolojik terörizmle
karşı karşıya gelirımiş, bu kavgada sol terör örgütleri, Doğu
Bloğu'nun Batı kamp ında yer alan her türlü istikrars ızlık ha-
reketine arka çıkmaya yönelik genel stratejisi kapsamında bu
blok tarafından dolayli yoldan, e ğitim vermekle s ınırli olarak
desteklenmiştir.

Türkiye, "sağ-sol kavgas ı "nı sona erdiren 12 Mart1971 Muh-
tıras ı'nın hemen sonras ında da, 1973' de, neredeyse "cilıan şü-

mu!" dış desteğe sahip etnik Ermeni terörizmiyle kar şılaşmıştır.
Ermeni etnik terörüne verilen d ış desteği ifade edebilmek açı-
smdan Fransız terör uzman Claude Moniquet'nin bir aç ıkla-
masına burada yer verilecektir: 1982 yı lında TürkDiplomatlann ı
hedefalan Ermeni terör örgütü ASA LA ile Frans ız yetkilileri aras ın-
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da 'maalesef ınu tat olan' bir anla şma yap ılmış tı. ASA LA Fransa'da TERÖRÜN TARiH İ

herhangi bir harekette bulunma yacak olursa, Frans ız polisi onların VE

Fransa'yı bir üs olarak kullanmas ına göz yumacakt ı . Frans ız hükü- DONU Ş UM ETAP İAR İ

metinin bu göz yummas ı 1983 Tenı muzutüla OrIy Havaalan ı 'nda

8 kişinin ölümü, 52 kişinin yaralann ıas ıyla sonuçlanan büyük bir

katliamla ödüllendirildi." (Mango, 2005, s. 19)

1975'lerden sonra ise ideolojik terörizm çok daha şiddetli
olarak yaşanmaya başlamış, zaman zaman kitlesel mezhep
çatışmalar ına dönme eğilimi de gösteren bu terör dalgas ı 12
Eylül İhtilali ile durdurulabilmiştir. 12 Eylül İhtilali'yle so-
nuçlanan bu dönemde iki geli şme yaşanmıştır: Bunlardan ilki
Türkiye'deki terörizme verilen d ış desteğin silah ve mühimmat
temini boyutunda anormal büyümesidir. İkincisi de Türk te-
rör örgütlerinin bu dönemde organize suç örgütleriyle giderek
gelişen bir işbirliği içine girmeleridir. Uğur Mumcu'nun "Silah

Kaçakçılığı ve Terör" adli eserinde bu gelişmeler tüm ayrıntıla-
rıyla yer almaktad ır. (Mumcu, 1982, s. 31-37, 96-101, 191-212)

Yine bu dönemde radikal İslami terörizm de Türkiye aç ı-
s ından tehdit olu şturmaya ba şlamış tır. Nitekim, 1985 y ılında
iç güvenlik yetkililerince Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK)
üniversite öğretim üyelerine verilen konferanslar ı içeren "Tür-

kiye'de Anarşi ve Terörün Sebepleri ve Hedefleri" adlı kitapta, 1975
sonrasında faaliyete geçen radikal İslami terör örgütü say ısı
sekiz olarak belirtilmektedir. (a. g. e., 5. 88)

Türkiye, 1984 ortalarında da halen en büyük tehdidi oluştu-
ran etnik bölücü terörizmle kar şılaşmıştır. ilerideki bölümlerde
ayrıntılarıyla incelenecek olan etnik bölücü terörizmin Türkiye
versiyonu, teröfizmi insanlık suçu haline getiren tüm unsurlar ı
içinde barınd ıran bir örnek olman ın yanı sıra, çok geniş çaplı
bir dış destekten de yararlanmış tır. Bu kapsamda PKK, Soğuk
Savaş döneminde dünyada pek az terör örgütün "nıahzar ola-

bildiği" bir avantaja sahip olmuş; hem Batı ve hem de Doğu
Bloklarmın desteğini arkasında hissetmiştir. Birbirine düşman
iki ayrı kampta yer alan Yunanistan ve Suriye'nin PKK'ya aynı
döneıüde bütün güçleriyle destek olmalar ı dahi, Türkiye'deki
etnik terörizmin d ış desteğinin şümulünü ifadeye yeterlidir.
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TERÖRÜN TAR İ H İ	 Soğuk Savaş döneminde terörizmin İslam Dünya's ı'ndaki

- - -	 VE gelişinnine bakıldığmda farkl ı yönlerde ilerleyen üç olu şuma
DONU ŞUM ETAPLARI rastlanır. İlk oluşum, terörizmin sömürge konumundaki Müs-

lüman ülkelerde verilen bağıms ızlık savaşlarında bir strateji ve
bir taktik olarak kullanilmasıdır. Daha önceki bölümlerde de
irdelenen bu oluşuma bazen radikal İslami ak ımlar karışmış
olsa da belirleyici çizgi ulusalcıdır. Bu doğrultuda Taheri, % 95' i
Müslüman èylemcilerden olu şan El Fetih'in bile İslami bir terör
örgütü say ılamayacağma işaret eder. (Taheri, 1990, s: 18)

İkinci oluşum Kışlalı'nın "gerici-gelenekçi"olarak s ıniflan-
d ırdığı bir yapilanmad ır ve bu gruba girenler, mevcut sistemi
değiştirerek; yerine kutsal kökleri kendi atalar ına kadar giden
bir dini sistemi kurmayı amaçlamaktadırlar. Bu gruba giren
örgütlerden Müslüman Karde şler, İslami Cihad ve Takfir ya
Hicra, Hizbullah, dini motiflerin yan ı sıra Filistin'de bir Ya-
hudi devletinin yarattığı Arap milliyetçiliğini de kullanarak
güçlenniişlerdir. Nikaragua'nın Kontralar ı ve Afganistan'daki
ban ıhnıh gruplar da bu oluşum içinde değerlendirilebilecektir.
(Kışlah, 1996, s. 36)

Ayni oluşumu irdeleyen baz ı düşünürler de, radikal İslami
terörizmin yükseliş trendinin;"Modernle şnıe projesinin liberal

ve sosyalist versiyonlanndan aradığı n ı bulamayan bir grup Müs-

lüman ı n kendi radikal İslami projelerini hayata geçirme kararı ndan

kaynaklandığı ve Iran İslan ı Devrimi ile Sovyetler Birliği'nin Afga-

nistan'ı işgal etmesinin bu yükseli şe ivnıe kazandırdığı " görüşün-
dedirler. (Tuğtan, 2002)

Kepel'e göre ise bu sürecin "ateşleyicisi" 1990 yılında Ku-
veyt'in Saddam ordular ınca işgalinden korkan Suudi Arabis-
tan'm ABD yönetimindeki koalisyonu yard ıma çağırmas ıdır.
Bu çağrı, radikal İslamcılarca Suudi Arabistan' ın "kutsal top-

rakları n ı n" kafirlerce kirletilmesi olarak yorumlanmış ve Su-
udi hanedanınin meşruiyetini geçersiz k ılmıştır. Bu nedenle
İslami hareketin radikal kanad ı ve onunla özdeşleşen yoksul
kent gençliği, kralliğa ve onun denetimindeki şebekelere sırt
çevirmişlerdir. Ayrıca, Afganistan'da "Cihat sarI ıoşu" olan baz ı
İslamcı gerilla gruplar ı da, Sovyetler Birliği'ni tek başlarına
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devirdiklerine kanaat getirerek, Afganistan tecrübesini dünya- TERÖRÜN rAR İ Ni
nın her yanına şablonlaniaşlar ve Arabistan dahil olmak üzere VE -
dünyadaki dinsiz rejimlerin dü şüşünü hızlandırabilecekleri DONU Ş UM EJAPLAR İ
hayaline kapılmışlard ır. (Kepel, 2000, s. 18-19)

Bu konuda Brzezinski de Kepel gibi düşünmektedir.

Ortadoğu'da İsrail'in ortaya çıkışını engellemeye yönelik
Arap çabalarm ırı başarısız olması, bunun sonrasmda İsrail'in
Filistinlilere kar şı davranışlar ı ve bölgeye Amerikan gücünün
doğrudan veya doğrudan olmayan bir şekilde yansıması, böl-
genin siyasi ve dini olarak daha a şırıcı unsurlar ı tarafından,
kutsal Islam bölgelerinin kutsal safiuliğına karşı bir saygısızlık
(ilk olarak Suudi Arabistan'da, şimdi Irak'ta), Arap insanlar ı-
nın refahina zarar verici bir etken ve Filistinlilere kar şı İsrail
destekçiliğ-i olarak algılanmıştır. Amerika'nın Ortadoğu'ya olan
ilgisinin, aç ık bir şekilde terörizmin Amerika'ya yönelmesinin
ana sebebi olduğu konusundaki tarihi gerçekten kaçmak müm-
kün değildir. (Brzezinski, Tercih, 2005, s. 49)

İslam Dünya's ındaki üçüncü oluşum ise, İslam'm; Batı ve
Doğu Bloklar ının emperyalist çıkarlan doğrultusunda kulla-
nılmas ını amaçlayan bir dizi örtülü operasyonla ili şkulidir.

Üçüncü oluşuma genel olarak bak ıldığında; SSCB'nin
yayılmas ını engellemeye çalişan ABD' • "Yeşil Ku şak" diye
bilinen bir projeyi uygulamaya koydu ğu, SSCB'nin yayılma
istikametindeki İslam ülkelerinde terörist örgütleri her alanda
destekleyerek Sovyetler'e kar şı gerilla savaşma soktuğ-u, proje
tatbikatının en bilinen örneğinin Afganistan'da SSCB ile çatışan
mücahitlere bazen Pakistan ve Suudi Arabistan aracilığıyla,
bazen da CIA tarafından doğrudan verilen destek olduğu
söylenebilir.

Olayı derinlemesine inceleyen baz ı araştırmacılar ise "Yeşil
Kuşağı " uzun soluklu bir proje olarak de ğerlendirirler:

"ABD geçmişte Nası ra karşı Müslüman karde şleri, Sukarno'ya
karşı Sarekat'i İslam'ı, Butto'ya karşı Cemaat-ilslami'yi, Necibullah'n
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TERÖRÜN TAR İ H İ karşı Taliban'ı, İran'daki demokratik ıilusalcı muiıaleJite karşı Şah

VE Peiı levi'yi desteklemiş, petrolü ulusalla ştırmak isteyen Musadd ı k',
DONU Ş UM ETARARI devirmek anıac ı yln da genci mollalara CIA aç ıkça yardım etmiş tir.

Şeyh Ahnıet Yasin de 1971'de 'Mujamah' ı kurarken zengin Arap

ülkelerinin ve FKÖ'nün gücünü nzaltn ıak isteyen İsrail'in desteğini

almış, Seyyid kutub'un ideolojisini izleyen İslami Cii ıad da bu ör-

gütlenme paralelinde kurulmu ş tur. HAMAS da bu örgütlerin üyele-

rinden olu şturulnıuş tur. Müslüman Karde şler'in ideologu Kutub ise

bir süre sonra MI 5 ve CIA destekli NASIR suikast ına kan ş tığı için

idam edilmiş tir. Enver Sedat suikast ına kan şan 'Kör İn ıanı ' lakapl ı
Şeyi: Ömer Abdurrahn ıan da n ıüritleri 1993'de ABD'deki Dünya

Ticaret Merkezi'nin bombalay ıp, altı kişinin ölümüne neden olana

kadar ABD de saklanm ış tı r." (Cumhuriyet, 22-24.06.2004)

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan "Askeri Önlemle Olmaz"

başlıklı bir haberde de, "Worldu'atch Enstitüsü"nce hazırlanıp
TEMA Vakfı'nca da "Dünyan ı n Durumu 2005" ad ıyla bastırı-

lan "Küresel Güvenliğ i Yeniden Tan ı mlamak" konulu bir rapor

özetlenmektedir. Bu rapora göre Worldwatch; "leo politik güç
mücadeleleri yüzünden paramparça olan ve So ğuk Savaş 'ın ardı n-

dan neredeyse tamamen unutulan Afganistan' ı n Talihan rejin ıince

konı nan El Kaide için ideal sığınma yeri haline geldiği, Bin L.adin'in

El Kaide Şebekesi'nin de ABD'nin Sovyet kar şı tı güçleri destekle-

nıesiyle doğduğu, 11 Eylül sald ınlann ı n ise Afganistan'daki yetki

savaşının kaçın ılmaz 'bunıerang etkisinin' bir sonucu oldu ğu" gö-

rüşündedir.

Baz ı araştırmacılar da ABD-radikal İslami terör örgütleri

ilişkisini Afgan aşiretleri bazında değerlendirirler: 1980-90'lar

arasında -Pakistan İç İstihbarat Örgütü- ISI'n ın Gülbeddin Hikmet-

yar'ın liderliğindeki Hizb-i İslanıi-yi Afganistan (Afganistan İslam

Partisi) ile olan ili şkileri sonucu ABD ve Arap Ülkelerinden gelen

silahlarbüyükölçüde Pe ş tunlar'ın G ılzai kolu liderlerine aktar ı lnıış-

tı r. Bu grubun Taliban'la pek çok ortak yönü mevcuttur. En önemli
ortak yanlan da Afganistan-Belucistan s ı n ırı nda yerleşik Durani

A şireti'nden gel meleridir. Taliban, son derece katı Islanıcı olan, Ş
düşman ı Deobandi Aşireti'nin de etkisinde kalm ış ve pekçok Taliban

genci Deobandi medreselerinde eğitilmişlerdir. Böylece Taliban' ı n
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İslam yorumu, Peş tun A şiret geleneği Peş tunvali'dekine benzer TEROR(JN TARIHI

şekilde ilkel bir a şınlığa dayanm ış tır." (Raşid, 2001)	
DONU Ş UM ETAPLAR İ

Kepel ise "Yeşil Kuşak" projesinin boyutunu, geri dönü şü-
münü ve proje tatbikatında yer alan işbirlikçileri ayr ıntılarıyla
anlatır: İran Devrimi'nden sonra saflar ülkesi -Afganistan-
ABD'nin en önenili stratejik destek zemini haline gelmiş tir.
Afgan direnişçilerine verilen yıllık 600.000.000 $'lık yardım
zorunlu olarak Pakistan üzerinden gönderilmekte, Körfez ül-
keleri de direnişçilere aynı miktarda yardım yapmaktad ırlar.
Bu yardımlara "asalak olanlar" suç orarunda bir patlamaya sebe-
biyet verirlerse de, Ruslar Afganistan'da oldu ğu sürece herkes
buna göz yumar. Örneğin, CIA tarafından Karaçi Liman? na
yanaşan gemilerle teslimatı yapılan "muazzam sayıda" hafif silah
direnişçilerin eline geçmeden önce iç piyasaya yönelir, kalan
silahlan direnişçilere ulaştıran kamyonlara ise dönüşlerinde
yine Karaçi'den ihraç edilmek üzere aşiret bölgelerinde ekilen
afyondan üretilen eroin yüklenir. Böylece oluşan suç şebekeleri
Sovyetlerin çekilmesiyle birlikte önce ABD'nin sonra da Arap ül-
kelerinin başını ciddi sürette ağntacak ve "akıllanna estiği yerde"
Cihat' ı yaymaya başlayacaklardır. (Kepel, 2000, s. 163-164)

Görüldüğü gibi ABD'nin "Yeşil Ku şak" projesi, teröriz-
min gelişiminde bir doruk noktas ıdır. Bu projede; suikasttan
teröristlere silah teniinine, organize suç örgütleri i şbirliğiyle
uyuşturucu ticareti yaparak terörizme finansal destek veril-
mesinden uluslararas ı terörist üree kadar her türlü unsur
mevcuttur.

Sonuç olarak 'Soğuk Savaş " döneminde terörizm, Bat ı
Bloğu ile Demir Perde'nin ve bu kamplar ın liderleri ABD ve
SSCB'nin her türlü tahayyülün ötesindeki katk ılanyla büyük
bir dönüşümü gerçekleştirmiş ve gerçekten doruk noktasına
ulaşmıştır.

"Soğuk Savaş " biterken terörizm; imparatorluk kurmak
isteyen devletlerden ba ğıms ızlık sava şçılarına, radikal Is-
lamc ılardan etnik ayrımcılara kadar herkesin, hiçbir sinir
tanımadan ve kendisini herhangi bir hukuk veya etik kurala
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TERÖRÜN TAR İ H İ bağli hissetmeden kullandığı bir silaha dönüşmüş, devletler

- - VE dış politikada bu silahı kendi milli çıkar ve amaçlar ı doğrultu-
DONU ŞUM UAPIARI sunda DYÇ veya örtülü operasyon maskesiyle diledikleri gibi

kullanmaya ba şlamışlardir.

Bu gelişme, terörizmin örgütlerce belli bir amaç do ğrultu-

sunda kullanıldığına ilişkin genel kabulü de ortadan kaldırmış-

tır. Çünkü; bir bölgede teröriznıi kendi ulusal devletlerini ku-

rabilmek veya tanr ının iradesini yerine getirebilmek amac ıyla

uyguladıklarıru sanan terör örgütleri, asl ında çok daha farklı
amaçlar peşinde koşan devletlerin taşeronuna dönüşmüşlerdir.

Bu dönüşüm, terörizmin sadece devletlerin oynayabilecekleri
veya devletlerin sponsorluğunda oynanabilecek bir oyun haline

geldiğini göstermektedir.

Bu anlamda, sadece kendi ulusal, ideolojik, dini, etnik vb.
amacı doğrultusunda terörizmi kullanmak isteyen ba ğımsız
terör örgütleri; ya tasfiye edilerek piyasadan çekilmek veya
oyunu büyük güçler tarafından konulan kurallara uyarak oy-

namak zorunda kalnıışlardır. Böylece, diş destek unsuru her tür
terörizm için olmazsa olmaz bir gereksinim halini alm ıştır.

Geli şmeler doğrultusunda çeşitli devletlerin DYÇ uzman-

larmın ve istihbarat servisi ajanlar ınm terörizm uygulamalar ına

"nı üdahil olnuıs ı " ile terör örgütleri çok daha organize, daha

katı disiplinli, hiyerarşik yap ılanmaları güçlü, eğitimleri üst
düzeyde, istihbaratsilahteçhizat-mühi1tma t gereksinimleri de

bizatihi sponsor devletlerce sa ğlanan yarı resmi profesyonel

örgütler haline gelmişler, dönemsel bir yenilik olarak organize
suç örgütleriyle giderek güçlenen ve sponsor devletçe de des-
teklenen bağlar kurmuşlar, kendi finansmanlar ını sağlamayı
öğrenmişlerdir.

Yine bu dönemde terörizm çok farkl ı hedeflere yönelmiş
görünüyor olsa bile asimda iki hedefe kilitlenmi ştir: Dünya
genelinde; ABD'nin ya da SSCB'nin emperyalizmine hizmet
etmek ve kar şı tarafın emperyalist amaçlar ıru engellemek, böl-
gesel ve ulusal ölçekte ise sponsor devletin ulusal ç ıkarlarının
hizmetkar ı olmak. Bu do ğrultuda Terörizmin propaganda
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gereksinimi de emperyalist amaçlara veya sponsor devletin TERÖRIJN TARiHi
ulusal çikarlarına göre yönetilen bir "psikolojik harp" (PH) si-
lahına dönüşmüştür. Palyatif ve fazla can sık ıc ı olmayanlar DONU ŞUM ETAPtAR İ
dışında hedefi saptırarak eylem koymaya çal ışan ve böylece
PH silahını kendisine ve sponsor devlete çeviren terör örgütleri
ise ASALA-OrIy katliamı örneğinde görüldüğü üzere enterne
ve pasifize edilmişlerdir.

Bu dönüşümler, "devletin teröristleri ve teröristlerin devleti"
kavramlarını da yaratırken, doğal olarak terör örgütlerinin;
ömürlerini, amaçlarını, hedef seçimlerini, uygulayacaklar ı şiddet
derecesini, kullanacaklar ı silahı ve hatta örgütü yönetecek lideri
bile sponsor devletler belirlemeye ba şlamışlardır. Yakın geçmişte
PKK'nın yaşadığı lider değişimi ve bu değişim sonucunda ortaya
çıkan amaç ve strateji değişikliği bu açıdan ilginç bir örnektir.

Devletlerin terörizmle böylesine "içli dış l ı olu şu" Fransız
rntilali'naen sonra devlet terörü kavramını da yeniden günde-
me getirmiş tir. Kanaatiniize göre, So ğuk Savaş'ta devletlerce
kullanan terörizmle, ihtilal dönemlerinde bazen ortaya ç ıkan
devlet terörü aras ında önemli farklar vard ır. Devlet terörü bir
ihtilalle iktidara sahip olanlarca ve genellikle karşı bir devrimi
önlemek amacıyla uygulanan, o ülke ve o ülkedeki karşı devrim
yanhları ile sinirli bir şiddet eylemidir. Bu itibarla iç politika ile
ilgilidir, yerel ve ulusald ır, spontane olarak da ortaya çıkabilir.
Oysa, Soğuk Savaş çağındaki devlet terörü, diğer devlet ve
ulusların karar ve politikalarını Doğu veya Batı Bloklanndan
birisinin ç ıkarı doğrultusunda etkilemek için, tamamen em-
peryalist amaçlarla kullan ılmıştır. Bu nedenlerle de dış politi-
ka ile ilgilidir, uluslararas ıd ır, terörün iradi olarak kullanımı
anlamında da terörizmle özde ş tir.

"Soğuk Savaş " döneminde terörizm kavram ında görülen bir
ilginç değişim de, asimetrilc tehdit oluşturma özelliğinin, yani
genel bir kabule göre "zayıJln silah ı olma" tanımının bir ölçüde
zafiyete uğramasıd ır. Bu vurgulama özellikle sponsor devlet
kullanan terörizm açısından doğru ve kesindir. Zaten "Soğuk
Savaş "ta sponsorsuz "terörizm hizmeti veren" örgütte kalmamış
gibidir. Bu durumda, çağın süper güçlerinin her alanda deste-
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TERÖRÜN TAR İHi ğini alarak terörizm sahnesine giri ş yapan terör örgütlerinin

- -	 VE zayıf ve aciz olduklar ını, tehdit ettikleri devletle toplum aç ısm-
DÜNU ŞUM ETAPI.AR İ dan da asimettik tehdit olu şturduklarını söylemek, gerçeklerle

pek uyuşmamaktad ır. Sponsor devlet desteğindeki terörizm en

azından devlet seviyesinde, eğer süper güçlerce de destekleni-
yorsa devlet üstü bir tehdit oluşturmaktadır ve acizlerin sesi

olma tarumıyla da hiçbir ilgisi yoktur.

Terörizm sahnesine çıktığı 1970'li yıllarda henüz ulusal bir
devlete dahi sahip olmayan etnik Ermeni terörizminin, kos-
koca Türkiye Cumhuriyeti için tehdit haline dönü şümünün

çok say ıda sponsor devletin işbirliği sonucunda gerçekleştiği

düşünüldüğünde, burada vurgulanan de ğişimin önemi daha

iyi aıılaşılabilecektir.

Bu dönemde terörist profili de değişmiş, geçmişin biraz

amatör ve romantik, kendisini davaya adamış eylemcileri, en

azından yönetici kadro itibariyle iyi eğitimli ve tam profesyonel

katillere dönüşmüştür.

Bu dönemle ilgili son bir şey söylemek gerekirse; Batı Bloğu

ve ABD soğuk savaşı kazanmış gibi görünseler de, devletlerin

terörizmi baş tacı ederken, insanlığın uğruna binlerce y ıl savaş-

tığı hukuki ve ahlaki pek çok de ğeri de yok etmeleri nedeniyle,

bu savaşın gerçek galibi terörizm olmuştur. Çünkü devletler

"Pandora'rnn kutusunu açarak" teröriznıi özürlüğüne kavuştu-

rurlarken, onun öneminin ve gücünün farkına varmas ını da

sağlamışlardir.

4. Terörizmin Küresel Asimetrik Tehdit Dönemi

4.1. Küresel Asimetrik Tehdidin
Genel Değerlendirmesi

Literatürde genellikle asimetrik tehdit kavram ırun teme-

linde sald ırganın, muhatabı karşıs ındaki zayı fiiliğma karşılık
göreceli biçimde üstür ılüklere sahip olmasının yattığı, asirnetrik

saldırılann da genellikle muhatabın zaaflarindan yararlan ılarak
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gerçekleş tirildiği kabul edilir. Bu kabule göre, küçük terörist TERÖRÜN TARIHI

gruplarının iletişim, ulaşım ve bili şim sektörlerindeki gelişme- VE - -

lerden de yararlamlarak yarattıkları asimetrilç terör tehdidi; DONU Ş UM ETAP İAR İ

hedef aldığı ülkelerde sivil halkın korkular ın kullanarak, hal-
km yönetime verdiği desteğini azaltnıayı ve siyasal/ ekonomik
istikrars ızlıklar yaratmay ı öngörmektedir.

Bu kabul esas alınarak uluslararas ı asimetrik terörizm;
terör örgütüyle hedefi aras ındaki nitelik ve nicelik asimetrisi
nedeniyle, eylem yeri, zamanı, yöntemi ve kullanılan silahın
sürpriz özelliği taşıdığı, aradaki güç farkırun; çatışma alanı,
örgüt, eleman ve lojistik destek unsurlar ının belirsizliğini ve
gizliliğini bir avantaj olarak kullanan terör örgütünce savaş
hukuku da dahil tüm hukuk ve etik kurallara aykırı davranışın
meşruiyetnedeni olarak deklare edildi ği bir terör türü şeklinde
tanımlana bilir.

Brzezinski "Teirih" adlikitabında asimetrik terör tehdidini ban
psikolcik tahliller de yaparak, ayrıntılarıyla inceler. Ona göre;

Amerikan d ış politikasını askerileştiren ve Amerikan in-
san haklar ı tarifini değiş tiren bu tehdit, silahlar ı sadece "çak:"
olan insanların hayatlar ını feda etme istekleri olup, dünyanın
tek süper devletinin ikilemini ortaya ç ıkarmakta; fiziki olarak
güçsüz, fakat fanatik motivasyon ile donat ılmış düşman ile
nasıl mücadele edilmesi gerektiği sorunu belirginleşmektedir.
Güçsüzler önemli bir psikolojik avantaja sahiptirler: kaybede-
cekleri bir şey yoktur ve inançlarma göre kazanacaldar ı çok
şey vardır. Ayakta durma gücünü dini şevkten ve ülküsel
fanatizmden alan bu güçsüzlerı hayatlannı feda etmeye de
gönüllüdürler. Çünkü; nefret ettikleri şeyleri yok edip, sefil
yaşam biçimlerini feda ettikleri zaman, hayatları değerli olarak
tarif edilmektedir. Buna tezat bir şekilde baskın olan güçlülerin
ise kaybedecekleri çok şey vardır -özellilde de en çok de ğer
verdikleri kendi rahatlar ı- ve bu kaygıları güçlerinin dağıl-
masına neden olmaktadır. Ayncalıklılar arasında panik bir
defa ortaya ç ıktığında, görünmeyenin gerçek potansiyelini ve
güç,süz düşman abartmaya çah şırlar. Güçlüler paniğin verdiği
aşıiı tepkiye kap ıldıklannda, kendilerini farkında olmayarak
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TERÖRÜN TARih İ zayıfların rehinesi durumuna sokarlar. Fanatik zayıflar kendile-
VE rini değiştiremezler, fakat güçlülerin hayatlar ını çekilmez hale

DONU ŞUM ETAPLARI getirebilecek kapasiteleri vard ır. Güçsüzler kendi nefretlerinin
odağmı aşırı sadeleştirerek "Şeytanlaşt ı rırken" hayatım feda et-
meye hazır yeni yanda şlar kazamp güçlenmekte, güçlüler ise
aşırı basitleştirme lüksleri olmadığından tehditleri "şeıjtanlaştı -

np" tek ölçekli hale getirirken, yüzeysel göstergelere odaklan ıp,
gerçek ve tarihsel nedenleri göz ardı ederek zayıflamaktadırlar.
Zayıfiuiğın gücü modern hayatın dört yeni özgün gerçeğinin
sömürülmesine de izin vermektedir: Geni ş çaplı ölümcül imkan
ve kabiliyetler organize ve güçlü devletlerle s ınırlı olmaktan
öteye geçerek nispeten küçük fakat kararlı gruplar ın da özel-
liği haline gelmiştir, dünyanın her tarafına hareket edebilme
kabiliyetleri hızlı seyahat imkanlar ı ve artan göç ile tedbirli
toplumların koyduğu engelleri aşarak, normalde da ğımk yer
altı hücrelerinin planlama ve koordinasyonunu olanaklı hale
getirmiştir, açık toplumların demokratik geçirgenli ği -terörist-
lerin- halk içine girmelerini ve kamuflajlar ını sağlamaktadır ve
son olarak modern toplumun sistemli ve kar şılıklı ba ğımlılığı
zincir tepkiler vermeye yönelik egilirniyle sosyal aksamay ı
ve paniğin hızla yayılmasım tırmandırmaktad ır. (Brzezinski,
Tercih, 2005, s. 64-69)

Uluslararası asimetrik terörizm döneminin" Soğuk Savaş " ın
bitişiyle başladığı konusunda literatürde pek tereddüt yoktur.
Sadece bazı kaynaldarda "Yeni Terörizm" olarak da adlandırılan
bu terör türünün aslında çok da yeni olmadığına, bu olgunun
1980'lerde işaretlerini vererek 1990'l ı yıllarda defalarca kendisi-
ni gösterdiğine, bu gelişmeleri izleyen pek çok Bat ılı istihbarat
servisinin kaynaklar ının büyük bir bölümünü terörizmle mü-
cadeleye ay ırdıklarma değinilmektedir. (Laçiner, 2001)

Bu bakış aç ısıyla asimetrik terör tehdidi veya yeni terö-
rizmin ba şlangıç dönemini 1972 Münih Olimpiyat Oyunlar ı
sıras ında Filistinli terörist gruplar ın İsrail Milli Tak ım ı ' na,
yönelttilderi saldırıya kadar geriletebilmek de mümkündür
ama Filistinlilerin sald ırısı, incelenen çağdaş terörün temel
motivasyonu olan "Cihad" parametresiyle pek uyu5mamak-
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tad ır. Bu nedenle, 1983 y ılında ABD'nin Lübnan, Beyrut'taki TERÖRÜN TARIHI
deniz güçlerine yap ılaıf saldırı, daha uygun bir başlangıç tarihi VE - -
oluşturabilir. Kuşkusuz; 1988 Lockerbie, 1993 New York Ticaret DONU Ş UM ETAPLARI

Merkezi, 1995 Oklahama Murrah Federal Eyalet Binas ı, 1996
Suudi Arabistan, Dahran askeri lojmanlar ı, 1998 Tanzanya ve
Kenya ABD Büyükelçilikleri, ve USS Cole sava ş gemisi, 2001
Dünya Ticaret Merkezi, nihayet İstanbul, Madrid ve Londra
Saldırıları da uluslararas ı asirnetrik terör tehdidinin eylemleri
kapsamında kabul edilmelidir.

Profesör Emre Kongar ise bu yeni terörizmi "Küresel Terör"

olarak isimlendirmekte ve So ğuk Savaş döneminde ABD'nİn
sponsorluğunu yaptığı siyasal İslami örgütlerin "Soğuk Savaş "

sonras ı hedefsiz kalmalarıyla, Ortadoğu savaşım bahane göste-
rerek 11 Eylül saldırılannı düzenlemeleri sonucu küresel terör
dönemine girildiğini, küreselle şme sürecinin sermayeyi küre-
selleştirirken, kaçınılmaz olarak terörü de küreselleştirdiğini
düşünmektedir. (Kongar, 2005)

Tüm bu değerlendirmeler aslında aynı gelişmeye işaret et-
mektedir: SSCB'nin tasfiyesi ile tek kutuplu hale gelen dünyada
terörizm de bir değişim geçirerek, uluslararas ı asimetrik bir
tehdide dönüşmüş tür. Öte yandan bu de ğerlendirmeler do ğ-
rularla birlikte baz ıları amaçli olan yanlışlar ı da bünyesinde
barındırmaktad ı r. Önce doğrulara değinelim:

Bu değerlendirmeler doğrudur çünkü; "Soğuk Savaş " yılla-
nndan farklı olarak terörizm, emperyalist süper güçlerce belirli
bir plan dahilinde belirlenen hedeflere yönelme "yumuşak başlı-
lığından" bu dönemde bir ölçüde vazgeçmiş, hedef belirlemede
daha bağıms ız hale gelmiştir. Terörizmin hedefleri arsma art ık
"Soğuk Savaş "tan sonra "tek tabanca" haline gelen süper güç ve
ona paralel politikalar uygulayan devletler de girmiş, kısacası
terörizm alanında "dokunulmazl ık" faktörü ortadan kailcmıştır.
Çağdaş terörizm "beni topraklannda bannd ı r, davama sahip çık,

sponsorluğumu üstlen, ben de senin ülkende eylem yapmam" esasına
dayalı eski centilmenlik anla şmas ını yırtıp atmıştır. Bu vurgu-
lama en az ından hala yerel ve bölgesel özelliklerini koruyan
terör örgütlerinin d ışında kalanlar için geçerlidir.
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TERÖRÜN TAR İ Ki	 Bu değerlendirmeler doğrudur zira; terör örgütleri iletişim
VE ve ulaşım teknolojilerindeki devrimlerden yararlanarak dünya-

DONU ŞUM ETAPLARI nın her yerinde eylem koyabilme olanağına sahip olmu şlard ır.
Süper güçle ortaklarmın ilgi alanı tüm dünya olduğu için de

terörizmin eylem alanı evrensel hale gelmiştir.

Bu değerlendirmeler, ça ğdaş terörizmin amac ı ve çatışma

alanlar ı dikkate al ındığında da doğrudur. Her ne kadar "Me-

deniyetler İttiflıkı " sioganıyla çağdaş terörizmin bir dinler sava şı
olmadığı, "bazı kötü çocukların vahşeti" olarak değerlendirilmesinin

gerektiği yolunda yoğun ve haklılık derecesi yüksek bir psikolojik
harekat ba şlatılmış olsa da, aslında çağdaş terörizm bir "sisternler

ve değerler çatı şmas ı n ı n" yansımasıdır. Bu "sistemler ve değerler"

kavramı; ulus devlet, ulusal bütünlük, küresel hakimiyet, etnisite,
liberal demokrasi, pazar ekonomisi, enerji kaynaklar ının kontro-
lü, küreselle şme, ulusal ç ıkar, laiklik, ılımlı İslam, Evangelizm,
dini değerlerin dünyay ı düzenlemesi yani şeriat gibi çok say ıda
birbiriyle çelişen alt sistemi/değeri içinde barmdırmaktadır.

Eğer birbirleriyle temelden çeli şen bu değerlerden hangi-
siriin geleceğin dünyasına hakim olacağı veya varlığın sür-
dürebileceği sorusunun cevab ınm verilmesi bir"Iviedeniyetler

Çatışmas ı " anlamına geliyorsa, Huntington haklid ır fakat ek-
siktir; çatışma mevcuttür ama çatışan sadece İslami değerlerle
Hıristiyanliğa ya da Batı'ya has değerler değildir, ulus ve ulus
devlet sistemi küreselle şme sistemi ve bu sistemin jandarma-
sıyla da çatışmaktadır. Çağdaş asimetrik terörizm tehdidi de
bu çatışmanın "şimdilik" sadece bir cephedeki tezahürüdür.

Çatışmanın sadece bir cephesinin tezahürü olan çağdaş
terörizm, bir veya birkaç devlete de ğil küreselleşme gibi dev
bir sisteme sald ırdığı için asimetrik bir tehdide dönüştüğü de
doğrudur. Bu itibarla terörizm, soğuk savaş döneminde büyük
ölçüde yitirdiği "asimetrik tehdit ve güçsüzün silah ı olma" özelli-
ğine yeniden sahip olmu ştur.

Bu değerlendirmeler terörizm ile organize suç örgütleri
arasındaki ilişki açısından da doğrudur. Çağdaş organize suç
örgütleri, uyuşturucu, silah ve insan kaçakç ılığı ile kara para
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aklama faaliyetlerini temel u ğraşı alanı olarak kabul etmekte, TERÖRÜN TARIHI

bu faaliyetler kapsamında da mal temini, ula şım ve dağıtım V - -

ağlarmı dünyanın her yerinde kurmaktadırlar. Bu ağların her DONU5UMET4PLARI

noktasında terör örgütleri de organize suç örgütlerinin teda-
rilcçisi, kuryesi ve dağıtıcı olarak görev yapmaktad ırlar.

Ve bu değerlendirmeler terörizmle mücadele boyutuyla
da doğrudur: Bu çağın terörizmiyle uluslararas ı işbirliği n-
layışıyla mücadele edilmesi gereklidir. Ancak bu gerekliui ğin
nedeni, emperyalist güçlerce ve bazı teorisyenlerce iddia edi-
lenin aksine terör tehdidinin çok büyümesi ve tüm insanl ığa
kastetmesi değildir. Bu gerek, terörizmin çağdaş iletişim ve
ulaşım teknolojisini kullanarak ulusal s ınırları kolaylıkla aşma
imkan ve kabiiyetine sahip olmasının bir sonucudur.

Bu değerlendirmeler yukarıda da belirtildiği gibi baz ı
yanlışları da içermektedir: Kuşkusuz en önemli yanlış, bu
değerlendirmenin terörizmi amaçl ı bir sınıfland ırmaya tabi
tutuşudur. Bu s ınıfland ırmanın hemen arkas ından da yine
aynı klasifikasyonu kullanan bir terörizmle mücadele yap ı-
lanması gelmektedir.

Bu sınıflandırmaya göre; bir uluslararas ı terörizm vardır
ve doğal olarak da bu terörizm uluslararas ı terör örgütlerince
veya amaçlar ı uluslararas ı olan örgütlerce uygulanmaktad ır.
İşte insanlığın esas düşmanı da odur ve dünyadaki tüm demok-
ratik güçler tam bir işbirliği içinde uluslararas ı terör örgütleri
hedefine yönelmelidir. Di ğer terör örgütlerinin hareketleri ise,
hedef ald ıkları ulus devletin gücüne ve bu ulus devletin süper
güçle ilişkilerinin dozaj ına göre ancak; "yerel etnik kalkışma"

savaş ", "bölgesel şiddet", "etnik/dinsel terör" gibi "objektivite-
leri kendinden menkul" kavramlarla değerlendirilebiir. Bu tip
terörizm insanlık ailesini pek de ilgilendirmez, hatta terörün
hedef aldığı ulus devletle süper güç ve diğer uluslararas ı güç
odaklarının ilişkilerinin gerginleştiği dönemlerde bu tip terö-
rizm desteldenebilir bir faaliyet haline de dönü şebilir, terör
eylemleri ulusal kurtuluş hareketi, teröristler de gerilla smıfına
terfi edebilir.
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TERÖRÜN tARiH İ 	 Bu sınıflandırmanın pratiğe nasıl yansıdığı Cumhuriyet Ga-

VE zetesi' nde 2005 y ılı Temmuz ayında Mehmet Faraç imzas ıyla

DONU ŞUM ETAPİARI yayınlanan bir haberde en net biçimde görülebilir. Habere göre;
ABD, Kuzey Irak'taki PKK/Kongra-Gel varlığının sona erdi-
rilmesi için operasyon düzenlenmesini isteyen Ankara'ya "Sa- -

vaş tığı m ız terör farkl ı, bizimki küresel terör, sizinki ise yerel ve etnik

bir hareket. Buna kar şı bir şey yapanuıy ız" cevab ını vermiştir. Bu

haber, aradan uzun bir süre geçmesine kar şılık tekzip de edil-

memiş, tersine ABD, Türkiye/PKK/Kuzey Irak denkleminde
ağırlığını Türkiye'den yana koymaktan hep kaç ınarak; haberin

temel mantığmın doğruluğunu defalarca teyit etmi ştir.

Oysa ki bu değerlendirmenin tamamen aksine yerel ve
ulusal terörizm halen bütün şiddetiyle sürmektedir; sistemle

barışır gibi görünen IRA ve ETA ile ilgili gelişmelerin yönü

kesinleşmemiştir, PKK terörü Türkiye için, Çeçen terörü ise
Rusya için hala en büyük tehditlerden birisidir. Cezayir ve
M ısır'da İslami terör sorunu hala sürmektedir. Üstelik say ılan
bu milliyetçi/etnik, dini ya da ideolojik terörizm tehditlerini
uluslararası terörizmden daha az önemli oldu ğu hiçbir şekilde
iddia edilemez. Çünkü böyle bir iddia; uluslararas ı terörizm

tehdidine maruz devletlerin ç ıkarlannın ulusal/yerel terörizmin
tehdidine maruz ülke ve devletlerin ç ıkarlarından daha önemli

olduğu, ya da yerel/ulusal terör uygulamalan sonucunda can
veren, zarar gören ülke vatandaşlarının, uluslararası terörizmden

zarar gören insanlara göre daha az de ğerli, ikinci s ı nıf insanlar

olduğu gibi savunulmas ı imkansız sonuçlar yaratır.

İşte bu nedenle uluslararas ı asirnetrik terörizm değerlen-

dirmesi vebu de ğerlendirmeye dayal ı sınıflandırma yanl ıştır,
yapaydır ve aslında; terör ve terörizm kavramlar ının tanımı
konusunda da insanlığı bir çıkmaza sürükleyen mantalitenin
bir devamıdır. Çünkü bu değerlendirme terörün; "nas ı l ve nerede

olursa olsun sadece terör olduğu" gerçeğini baştan reddetmekte,

terör s ınıflandırması emperyalist ve/veya ulusal ç ıkarları öne

çıkaran bir subjektiviteye dayanmaktad ır. İşin içine emperya-

list ve/veya ulusal ç ıkarların girmesi de bu yanlışlığın amaçlı
olarak yap ıldığını göstermektedir. Olaya bu bakış aç ısıyla yak-

72



Türkiye ve Terörizm

laşıldığmda uluslararası asin-tetrik terörizm de ğerlendirmesinin TERÖRÜN TAR İ H İ

belirli amaçlarla son yıllarda gündeme getirilen "emperyalist bir VE - -

argünian" olduğunu iddia etmek pek de yanl ış olmayacaktır.	 DONU Ş UM ErAPLARI

Dr. Nihat Ali Özcan Il Eylül sald ır ılarından sonraki geliş-
meleri değerlendirdiği bir makalesinde yukandakine benzer bir
yorum yapmaktad ır: 11 Eylül sald ırılarını takiben uluslararas ı
arenada güçlü ve emperyalist amaçlı devletler terörü küresel ve
yerel olarak yeniden s ınıfland ırırlarken; güçlü batılı devletlere
karşı uygulanan terör küresel, di ğer devletlere karşı uygulanan
ise yerel terör olarak adland ırılmış, bu s ınıflandırma; uluslara-
ras ı yükümlülükleri, mücadele yöntemlerini ve olaylara bak ış
açıs ını da kökten değiştirmiş tir.

Küresel teröre kar şı küresel çözümler aranır ve bu tip
terör mağdurlarma; küresel çapta düzenlemeler yapma, ön-
leyici vuruş tekniğini kullanma, dost-düşman sınıfland ırmas ı
yoluna gitme ve tüm devletleri bu mücadelede i şbirliğine davet
etme ve/veya zorlama hakk ı tanınırken, daha çok etnik mikro
milliyetçi terörle karşılaşan uluslararası arenada yeterli güce
sahip olmayan ve/veya Batılı olmayan devletlere kar şı faklı
tutum ve stratejiler geli ştirilmiş tir. Bu ülkelerde terör olaylar ı
anlayışla karşılanabilmekte, kullanılan terör tekniğinden ve
terör kurbanlarından daha çok olayların nedenleri gündeme
getirilmekte, çözüm olarak da askeri yollar ın dışındaki yön-
temlerin kullanılması ya da teröristle uzlaşma önerilmektedir.
(Özcan, 2004)

4.2. Terörizmin Uluslararas ı
Bir Aktör Konumuna Geli şinin Nedenleri

Uluslararası asimetrik terörizmi tüm dünyay ı etkileyen
bir aktör konumuna getiren çok say ıda neden mevcuttur ve
bu nedenlerin büyük bir bölümü "Soğuk Savaş " dönemindeki
gelişmelerle ilgilidir.-Başlica nedenler ana hatlarıyla aşağıdaki
başlıklar altında irdelenmiştir.
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TERÖRÜN TAR İ H İ	 4.2.1. Batı ve Doğu Bloklarınca

	

VE	 Soğuk Savaş Dönemindö Kullan ılan

	

DÖNÜ Ş ÜM ETAPLARI	 Strateji ve Taktikler

"Soğuk Savaş " döneminde her iki bioğunda haklı veya hak-

siz nedenlerle yekdiğerini önemli ve yakın bir tehdit olarak

algiladığı ve bu tehdit algılamasırun "kendi kampı nda istikran ko-

rumak, karşı kampta ise istikran bozmak" şeklinde özetlenebilecek

bir stratejiyi gündeme getirdi ği, bu stratejinin taktik uygulama-
lanndan birisi olarak da terörizmin başta kamp liderleri olmak

üzere pek çok devlet taraf ından dünya ölçeğinde kullanmaya

başlandığı önceki bölümlerde ayr ıntılılarıyla belirtilmişti.

Terörizmi neredeyse me şrula ştıran bu kullan ım şekli,

şüphesiz insanlığın yüzy ıllar boyunca inşa ettiği pek çok

etik ve hukuk değerin de sonunu getirmiş, "terörist beslemek"

ve terörizmi kullanarak düşman devleti zayıflatmak olağan
ve kabul edilebilir politikalara dönü şmüş tür. Bugün çe şitli

maskeler altında gizlenmeye çalişilan sadece terörün "kabul

edilebilirliğidir". "Kullamlabilirlik" tartışmaları ise, "devletlerin

gücü oran ı nda" ortak anlayışına varılmasıyla Soğuk Savaş dö-
neminde sona ermiştir.

Dünya genelinde bu kadar yayg ın biçimde kullanılan

terörizm de doğal olarak uluslararası bir aktör konumuna
gelmiştir.

4.2.2. Dinin, Radikal İslami

Alcınılarm ve Cihat Felsefesi'nin Etkileri

Literatürde bu başlik altında yap ılan incelemelerde din/
terörizm ilişkisi irdelenirken genellilde Radikal islam ın terörizmi
asirnetrik bir tehdide dönü ştürmesine değinilir. Madrid Kulü-
bü'nün 8-11 Mart2005 tarihleri arasında düzenlediği "Demokrasi,

Terörizm ve Güvenlik Uluslararas ı Zirvesi"nde bu genellemeden

kaçınılmaya çalışilnuştır. Bu bağlamda Marta Crenshaw' ın ko-
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ordinatörlüğünü yaptığı Politik Açıklamalar Çalışma Grubu din TERÖRÜN TAR İ Hi

/terörizm ilişkisini şöyle değerlendirmektedir:	 VE

DONU Ş UM EtAPt.ARI

"Dini doktrin, doğrudan bir sebepten çok terör için bir gerekçe

ya da 'seferberlik arac ıdı r'. Örneğin, politik ya da ekonomik statii-

kodan lıoşnutsuzluk, radikal Islamc ı grupları n desteklenmesine yol

açar. A şı rı dinciliğin kendisi politik radikalizmin bir sebebi değildir.

Dini yap ılan itirazlar, stratejik bir tercihi tayin edenlerden ziyade

potansiyel seçn ıenlerin anlayacağı terinıler aras ı bir çatışmay ı nıey-

dana getirme ya da ten ı sil etme yolu olmaya nıüsaittir. Çok say ıda

faktörün terör tercihine katkı sı vard ı r. Bunlar aras ı nda dini doktrin

fikirleri kadar, şiddetsizliğe ya da terör dışı ndaki bir şiddete (gerilla

savaşlan gibi) doğru bir değişim olmas ı ilı timalindeki hayal k ırıklığı
da vard ı r. Dini gerekçeler, s ıkl ı kla, milliyetçilik ve özgür irade gibi

açıkça politik olan diğer hedeflerle birle şir".

Aym toplantıya iş tirak eden Maryland Üniversitesi öğre-
tim üyesi Robert Gurr'un koordinatörlüğü yaptığı "Ekonomik

Faktörler Çalışma Grubu" ise;

"Radikal doktrinlerin insanlann durumların ı nas ı l yorumla-

dıklann ı, kendilerini harekete geçirn ıeye çal ışan çabalara nas ı l yan ı t
verdiklerini ve alternat ifpolitik faaliyet stratejileri yapacaklan tercihi

etkilediğini, terörist örgütlerin kişilerin ekononıik zafiyetinden doğan

soru nlanna ideolojik mesajlarla cevap vernıeye çalıştıkların ı, yayg ı n
şikayet ve gerginlikleri terörizmi de kullanabilecek ölçüde şiddetli

bir n ıücadele başlatnıak üzere politik gündeme çevirebilen karizma-

tik liderlerin varlığın ı n da terörist hareketlerin ortaya çıkmas ında

önen ı li etken olduğunu, köktenci milliyetçilik, cilıat doktrinleri ve

Hinduizm gibi akı mların etkilenmenı iş insanların fikirlerini 'neyin

mümkün, neyin izin verilehilir ve neyin gerekli olduğu' hakk ı nda

şekillendirebileceğini, bu tür ideolojilerin militanlar ı; fedakarlıkla-

rın ın bu dünyada olmazsa diğerinde ödülü olacağına ikna ederek,

'ödül-maliyet rasyoların ı ' değiştirebildiğini, hayatlan h ızl ı nıoder-

nizasyonla bozulan insanlann özellikle kökten dinci ideolojilere açık

oldukların ı, geleneksel normlar, sosyal şablonlar ve kin ılikler tehdit

edildiğinde insanları n dine veya şanl ı -efsanevi bir geçmişe ya da

vaat edilmiş gelecek için nostaljiye dayal ı yeni radikal ideolojilere

dönebileceklerini, ideolojilerin uzak yerlere yay ılmış gruplannfaali-

75



Türkiye ve Terörizm

TERÖRÜN TAR İ H İ yetlerinin koordinasyonuna yard ı mc ı olduğunu ve bu bazda cihatç ı

- -	 VE doktrinin de İslamcı nıilitanları n Müslüman dünyan ın genelinde

DONU ŞUM ETAPLARI 	 dışlanan insanlarla bağlantı kurulmas ı işlevini yerine getirdiğini"

belirtmektedir.

Yine Madrid toplarıtısmda Jessica Stern' in koordiriatörlü-

ğündeki Kültür Çahşma Grubu'nca da din/terörizm ili şkisi

incelennıiştir. Bu grubun sonuç bildirgesinin konuyla ilgili
bölümünde de;

"Küresel kökten dinci akı m ı n, küresel kitle iletişim araçlarıyla

yaygı nlaşan küreselle şnıe çağı n ın, henı ifadesi ve Jıem de belirtisi

olduğunu, bu akı m ın kültür bozulmas ı ndan kaynaklandığı n ı, ku-

şatma altı ndaki geleneksel kültürün bir ifadesi olmadığı n ı, ama

küreselleşmenin ve kökten annman ın bir yans ı mas ı olarak kabul

edilebileceğini, küresel köktendincilerden etkilenen gençlerin; ata-

ların ı n kültürel standartları yla ilgisi kopuk insanlar oldukları n ı ve

onları n kendi kimliklerini kültürel ten ıelinden ayrı lan köktendinci

kültürde buldukların ı, yap ılan ara ş tırn ıalann da köktendinci örgüte

katılanların başlangıçta aşırı dindar olmadıkların ı ve radikalleşnıenin

örgüt içinde gerçekleş tiğini ortaya ç ıkarttığı n ı,

'Kashalı ' adı verilen ve 'birinci dünya şehrinin bünyesinde barınan

üçüncü dünya şelıri' olarak nitelenen gecekondu bölgelerinin; kendile-

t-ini çevreleyen ulusal kamu alanlarından duygusal bakın ıdan oldukça

uzak alanlar oluş turduğunu ve bu bölgelerde oturan bireylerin; 'resn ı i

vatandaşlık, şahsi ayniyet, hüviyet ve bağl ı lığın çeşitli medeni halleri

konusunda' sorunlu ve tehlikeli gruplarca dine yöneltildiğini, kı rsal

toplulukları n da küresel köktendincihiğe Iıassas olabileceklerini,

Hizb-üt Taht-ir ve Tebliğ Cenıaati gibi kendileri şiddet uygula-

mayan, hatta şiddeti meşrulaş tırmayan ve sözcülüğünü yapnuıyan

baz ı grupların, radikal ideolojiyi ve cihat ruhunu geliş tirerek terörist

örgütlere 'giri ş kuru luu' görevini yapt ıkların ı " vurgulamaktad ır.

Madrid Kulübü'nün oldukça aynnt ılı artalizleri ayrılc tutuluT-

sa, Soğuk Savaş döneminde sömürge yöne timlerinden kurtulma-
ya başlayan İslam ülkelerinin hem kapitalizmi temsil eden eski
sömürgecilerine duyduklar ı tepki sonucu hem de So ğuk Savaş
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yıllarında ilişkiye geçtikleri Komünist ideolojidenbekledikleri fay- TERÖRÜN TAR İ H İ

dayı temin edememelerininyaratt ığı hayal kınkhğıyla "Devr-i	 VE

detteki islam " seçeneğirıe yöneldikleri, bu yönelişin dünya çapında DONU ŞUM ETAP İAR İ

bir İslam Devleti olu şturma amacıyla "cihat felsefrsini" yarattığı, bu
felsefeye inanan "mücahitlerin" terör taktiklerini dünya ölçe ğinde
kullanmalarının da uluslararası asimetrilc terör tehdidini ortaya
çıkarttığı ve böylece terörün uluslararas ı bir enstrümana dönüş-
tüğü, literatürde genel kabul gören bir yorumdur.

Kepel ise Radikal İslami akımlar ı "onun tabi riyle; l'islamisme:

Islamc ı l ık" bütün boyutlarıyla incelediği "Cihat" adım taşıyan
kapsamlı kitabında Radikal İslami hareketin 1960'lar ın sonunda
Mevdudi, Kutup ve Humeyni gibi ideologlarca . başlatıldığını,
bu hareketin 1973 Arap-İsrail savaşı, 1979 İran Devrimi, Kör-
fez Savaşı ve Afganistan savaşı aşamalarından geçtiğinL1966
yılında Seyyid Kutup'un Nasır tarafından idam edilmesinin
Radikal İslam ile Arap milliyetçiliği arasındaki bağları sem-
bolik olarak koparttığmı belirterek bu alandaki geli şmeyi şu
satırlarla anlatır:

"Dinin özel ya şam alan ı na çekilmesi modern dünyada geri dö-

nü şü olmayan bir kazan ı m gibi görünürken, Islami bir devlet kurmak

isteyen, bu uğurda Kuran üzerine and içen, Allah davas ı için kutsal

savaş anlam ı na cihat talep eden ve nıÜitanlann ı kent halk ı ndan dev-

şiren siyasi grupları n aniden ortaya ç ıkışı, doğruluğundan ku şku

duyulnıa yan birçok kesin yargı lan da sarstı . Bu gruplar ilkin, deh şet

dolu bir infiale yol açt ı lar; Islam Dün ya's ı 'nda olduğu gibi Bat ı 'da

da sol ayd ınlar gözünde, bunlar fa şizmin dinsel bir türevini te şkil

ediyorlard ı; liberallere göre ise Orta çağvari bir fanatizmin Jıortlay ı-

şı n ı " (Kepel, 2000, s. 12-26)

Prof. Dr. Mim Kemal Öke de "Küresel Toplunı "da Radikal
islamın gelişimine değıru..

"Soğuk Savaş 'ın bitimi ile bağlantı s ızl ık ve sosyalizm, sömürge-

cilik karşıtı n ıücadeledeki cazibesini kaıjbetnı iş tir. Bu ideolojik boşluk,

birbaşkaldı nfelsefesi olarak, Islami söylem tarajindan tazn ı in ve tela,f1

edilmektedir. Islam' ın, Orta Doğu ve Asya gibi geleneksel be şiklerin

ötesinde, diyelim Afrika'daki çekiciliği bundan olsa gerektir. Üçüncü
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TERÖRÜN TAR İ H İ Dünya'da, 'ezilmişler' hidayet için değil, statükoya karşı bayrak kal-

- - VE dırd ıklan için sözüm ona yeşil sancağm altı nda toplanmaktadırlar.

DONU ŞUM ETAPLARI Çünkü İslam, onlara bu davalannda sosyal hareketlilik ve. itici bir

manevi güç sağlamaktadır. Belki de bu 'ruhsal limand ır". (Öke,

2001, s. 88)

Görüldüğü üzere yukandaki analizler daha çok İslami ra-

dikal akımlar ının doğuş nedenini irdelemektedir ve genelde
vardıkları sonuç kapitalizm ve sosyalizmden beklediklerini bu-
lamayıp, boşlukta kalan Müslüman kitlelerin, ikincil faktörlerin
de etkilemesi sonucu ç ıkışı İslam'da aramalar ıdır.

Varılan bu sonuçla bu kitapta cevaplandir ılması amaçlanan
soru arasında bir nüans farkı vardır. Bu kitap açsından önemli
olan Müslüman kitlelerin radikalizme yöneli ş nedenlerinden
daha çok radikal İslamc ıların terörizmi genel bir strateji olarak
neden benimsedilderidir.

Bu soruya "kolaycı " iki cevap verilebilir. İlk cevap radika-
lizrnin bünyesel özelliklerinden güç alacakt ır ve radilcalizmin
doğası gereği siyasi şiddete ve teröre yönelmesinin çok kolay
olduğu söylenecektir. Ama bu cevab ı karşı bir argümanla ge-
çersiz kılmakta çok kolayd ır: Sadece radikal olduğu için evrensel
boyutta asimetrik tehdit haline gelen bir başka hareket yoktur.

İkinci cevap ise kolay olmakla birlikte risklidir; İslami inanç
sisteminden kaynaklanan nedenlerle Radikal İslami hareket
hedefine varabilmek için terörizmi bir strateji olarak içtenlikle
benimsemektedir.

Bu tezin savunucularmdan birisi olan İngiliz yazar Reeve
bu konudaki aç ıklar; İslam, dünya'nın tek
önemli siyasal dini olma özelliği ile; din ile devlet arasında bir
ayırım gözetmeden hayatın her alaruru düzenleme iddiasına
sahiptir. Bu iddias ını hayata geçirebilmek için de iktidar ı ele
geçirme hedefine yönelir. iktidar, yani siyasi güç elde edildi ğin-
de de şeriat yani İslam hukuku uygulamaya konulur. İslam' ın;
teokrasi, fetih (gaza) ve Hıristiyan (Batı) değerlerine yönelik
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toleranss ızhk esasli ve "karşı /in: yok etme" hedefiili felsefesi, rERÖRÜN TAR İ H İ

Radikal islamın da kaynağını oluş turur. (Reeve, 2001)	 VE

DONU ŞUM EJAP!AR İ

"Tarihin Sonu ve Son Insan" adli ünlü eseri incelendiğin-
de, Francis Fukuyama'nm da ayn ı tezi savunduğu görülür.
Fukuyama özet olarak; Liberal Batı Demokrasi'si ile İslam' ın
dayandıkları temeller ve değerler itibariyle birbirleriyle uyu şa-
mayacak sistemler olduğunu, pek çok Islam ülkesinde Radikal
İslami akımların ya da İslami parametreleri esas alan siyasi
partilerin ılımlı ve Batı değerlerini savunan siyasal partilerin
elinden siyasal iktidarı almalarının bu gerçeği vurguladığını,
Radikal İslami ak ımın çeş itli nedenler sonucu demokratik
yöntemlerle iktidara sahip olamad ığı İslam ülkelerinde de Bat ı
anlamındaki demokrasiler için önemli bir tehdit olu şturduğunu
ileri sürer. (Fukuyama, 2000)

Bir anlamda Huntington'un ünlü "Medeniyetler Çatışmas ı "

tezirürı üzerine inşa edildiği temellerle de paralellik arzeden
bu kolay cevaplar ın, başta Türkiye olmak üzere önemli İslam
ülkelerinde bu günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili taraflar ı
ayrık tutulmak kayd ıyla, en azından tarihsel uygulamalar bö-
lümüne karşı dini tahlil ve argümanlara başvurmadan da iki
güçlü örnekle itiraz edilebilir:

ilki; ba ş ta, emperyalist gereklerle Islam' ın yay ılması
idealini birleştirerek "gaza" felsefesiyle dünyay ı fethetmeye
yönelen Osmanlı imparatorluğu olmak üzere, tarihte kurulan
İslam devletlerinden hiç birisi yönetim sistemleri k ısmen "şer'i

esaslara" dayandığı ve çağın felsefesine uygun olarak fetih,
yağma gibi şiddet yöntemleri uyguladıkları halde sistematik
olarak teröre başvurmamışlar, sömürgeleştirdikleri Hıristiyan
ulusları ve değerlerini yok etmek bir yana, onlar ı ve değerlerini
korumak için yönetim usulleri icat etmişlerdir. İkinci itiraz ise
önemli bir İslami mezhep olan Şii'ler üzerinden yapılabilir; Şler
İmam Hüseyin'in Kerbela'da ölduruldüğü MS 680 yılindan İran
İslam Devrimi'nin gerçekleştiği 1979'a kadar; "dünyadan çeki!-

ne, iktidardan ve siyasetten uzak durma" felsefesi doğrultusunda,
müstebit hükümdarlarca bask ı altında ezildilderi dönemlerde
dahi siyasal şiddet ve terörden uzak durmu ş, Muhammed El
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TERÖRÜN TARiHi Mehdi'nin"Gaybet"ten dönü şünü beklemişlerdir. Bu itirazları
VE özetlersek; İslami inanç sistemi "saf' haliyle kitleleri terörizme

DONU ŞUM ETAPLARI yöneltebilecek özel bir güdüleme yaratmamaktad ır.

Bu tartışmadan sonra radikal İslamcılar ın terörizmi genel
bir strateji olarak neden benimsedikleri sorusuna verilebilecek
en akla yakın cevab ı bulabilmek için Radikal Islami doktrine ve
bu doktrini kuran teorisyenlere biraz daha yak ından bakmak

gerekecektir.

Teorisyenlerin Sunııı .ncülerinden Seyyid Kutup'un Radi-
kal İslam doktrini "hakimiyet" ve "ubudiyet (itaat)" temellerinde

milliyetçiliğe ve milliyetçiliğin unsurları olan; ulus, millet, lider,
ordu, parti, siyasal ideoloji gibi kavramlara yapılan sald ınlarla

başlar ve milliyetçili ğin y ıkıntılar ı üzerinde bir İslam ümmeti

kurabilecek bir "Kuran nesli" hayal edilir. Kutup'a göre Is-
lam'da tek hakim (egemen) Allah, adil yönetim ise Allah' ın
vahiylerinden olu şan Kuran' ı esas alan yönetim biçimidir.
Bu esas dışında hangi siyasal ideoloji olursa olsun başka bir
esaa dayanan her türlü devlet ve yönetim anlay ışı "şerr" dir

ve batıld ır. Görüldüğü gibi Kutup daha ba şlangıçta "gemileri

yakkdır." onun sald ırılarından ilk nasibini alanlar ise Arap
Milliyetçiliği ve Nas ır olmuştur.

Radikal İslami ideolojinin bir di ğer Sünni öncüsü Mevdu-
di'nin de ilk hedefi milliyetçilik ve milliyetçi seçkinlerdir. Hele
onların Batı'dan esinlenenlerinden nefret eder ve o da Kutup
gibi İslam Devleti savunuculuğu yapar. Hayalindeki İslam
toplumunun hakimiyeti Allah adına icra eden İslami şeriat

devleti tarafından "yu kandan a şağıya" yöntemiyle kurulaca ğına
inanir. İslam devlet anlayışı dışında devleti yöneterek Allah'ın
hakimiyetini gasp edenlere kar şı bir savaş yöntemi olarak ci-
had ı öneren Mevdudi aynı zamanda dini bir siyasi mücadele
ideolojisine dönüştüren kişidir. (Kepel, 2000, s. 38)

Radikal İslami teorinin Şii kanadında modern çağlarda
da isimleri iyi bilinen Ali Şeriati ve Ayetullah Humeyni yer
alır. Şeriati; "Mustazafları n (acizlerin/nasipsizlerin) Allah' ı ad ıyla"

formülüyle Şiilerin 1300 yıllık "dünyadan çekilme, iktidardan ve
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siyasetten uzak durma" felsefesini yıkmaya başlar ve fakir ve TERÖRÜN TARIHI
ezilmiş kitleleri müstebit hükümdara kar şı silaha sarılmaya VE
davet eder. Kepel, onun Marksizm'in s ınıf mücadelesi teorisini, DONU Ş UM ETAPLAR İ
herkesin anlayabileceği bir şekilde İslami dile tercüme ettiğini
söyler. (Kepel, 2000, s. 43)

Radikal İslam teorisyenlerinin İslami devlet özlemini
uygulamaya geçiren kişi ise Humeyni'dir. "Mustazaflann"
direrıişini Şii din adamlarının geleneksel gücüyle birle ştirerek
"Velaye tifakih (fakihlerin yönetimi)" kuramın hayata geçiren ve
halkı monarşiyi devirmeye ve fakihlerin yönetiminde bir din
devleti yaratmaya çağıran Humeyni, Iran Islam Devleti'nin de
kurucusu olur. İran İslam Devleti'nin kurulu ş yıllanndaki ülke
içine yönelik sistematik terörizm uygulamalar ı ve Türk aydın-
larının da nasibini ald ığı dışa yönelik terör motifiili devrim
ihraç programı aynı zamanda barışçı Şiilerin"endoktrinizasyon"
sonucu terörizme yönelmelerinin de hikayesidir.

Verilebilecek cevab ın tam olarak netleşebilmesi için Müs-
lüman Kardeşler örgütü'nün eski bir mensubu, Ürdün ve Kral
Abdülaziz üniversiteleri öğretim üyesi, "Silahl ı İslami Mücade-
le" doktrinin kurucusu ve baz ı kaynaklara göre de Usame Bin
Ladin'in de hocas ı olan Filistinli Abdullah Azzam'm "Dar'ül
Islam' ın Savunulmas ı " başlikli fetva broşürüne k ısa bir göz at-
mak gerekecektir. Azzambu bro şürde; Dar'ül Islam'a dü şma-
nın girmesi halinde "cihat" ın şahsi zorunluluk haline gelmesi
esası üzerine Afganistan cihad ını bina eder ve dünyadaki bü-
tün müminleri, gerekirse kendilerini yönetenlere direnerek bu
dilıada katilmaya çağırır. Hemen ardından da cihat görevinin
Afganistan' da kazanılacak zaferle sınırli kalmayacağını, Müs-
lümanlardan alınmış olan her toprak yeniden Müslümanların
eline geçinceye kadar süreceğini belirtir. Hedefleri de Filistin,
Buhara, Çad, Eritre, Somali, Filipinler, Birmanya, Güney Ye-
men, Taşkent ve Endülüs olarak s ıralar. Bu çağrı üzerine dün-
yanın her yerinden binlerce "müstakbel mücahit" Afganistan'a
doğru yola çıkar. (Kepel 2000, s. 165-167)

Radikal İslami terörizmin bir başka uygulayıcısı olan Hiz-
bullah lideri Şeyh Hasan Nasrallah da cihat stratejisinin alanda
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TERÖRÜN TAR İ H İ nasıl uygulanması gerektiğini ortaya koymaktad ır: "İsrail'e karşı

- - - VE savaşaınaıjız, çünkü orduları, donannuıları ve nükleer seçenekleri var,
DONU ŞUM ETAP İARI o halde yapabileceğimiz tek şey ölümü enselerinde hissettirmektir"

(Muhammed, 2003)

Taheri, İslami radikalizmi ve kendi tabiri ile "kutsal terörün

içyüzünü" inceledi ği"Hizbullah" adlı eserinde, önce "İslami terö-

rizm" adını verdiği olgunun özelliklerine de ğmır..na göre; Is-

1am! terörizm, ça ğdaş ideolojileri tüm fornılarıyla reddetmekte,

kendisini "silah elde bir yabancı " olarak görmektedir. Bu nedenle

başka terör hareketleriyle temas kurmamakta ve taktik hedef
paylaşımına yanaşmamaktad ı-r. Genellikle dini liderlerce yöne-

tilen İslami terör örgütleri de politik amaçlar güden di ğer terör

örgütleriyle kıyaslandıklarında, kendilerini aşağılanmış hisset-
mektedirler. Islami terörizm, kesin bir zafere ula şırıcaya kadar

bir "Kutsal Savaş olarak tasarlanm ış ve uygulamaya konulmu ş "

bir harekettir. "Amaç aran nınbah kılar" inancma ve dolays ıyla

Makyavelist bir prati ğe sahiptir. Bir diğer özelliği de, inanç
doktrininin hem devletleri ve hem de ki şileri kapsamas ıd ır.
Bu bağlamda Allah' ın düşmanlarını öldürmenin ve kafirleri
Islanilyet'le ölüm arasmda bir seçim yapmaya zorlaman ın
her münıinin olduğu kadar her "Islam Devleti"nin de görevi

olduğunu savunur. İslamc ı radikal hareketler "Ağyar'ın" yok

edilmesinin Cihad ya da kutsal sava ş yoluyla gerçekleştirilmesi
konusunda da hemfikirdirler.

Taheri, tezini desteklemek için Radikal islam ın bazı li-
derlerinin görüşlerine de kitabında yer verir. Bunlar arasında

Müslüman ICardeşler'in kurucusu Şeyh Hasan El Barına' nın;

"Hançer, zehir ve tabanca... Bunlar Islam' ı n dü şmanları na karşı
silahlarıd ı r". Iran'daki Radikal İslami hareketin önemli lider-
lerinden Muhammed Nevab Safavi'nin; "Tanrı ya tamamen tes-

lim olnıarnn ötesinde hiçbir değer tan ınııyoruz. Öldürme yin derler.

Fakat her şqpen önce Allah bize nası l öldüreceğimizi göstermi ş tir.

Inanc ım ızın zaferi için gerektiğinde öldürmeliyiz. Kand ı nna, aldat-

mu, hile, komplo, çal mu ve öldürme kullanacağı m ız araçlard ır". Ve

"Tes pihlerinizi atı n ve silah al ın. Tespih sizi sakinleştirir, silah ise

düşman ı susturur". Radikal İslami öğretirıin en önemli ideo-
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logiarından Seyyid Kutub'un; "Bu bahçenin yaratıs ı, onu nas ıl TERÖRÜN TARIHI

kullanacağım ız ı da bir din halinde gönderdiği enı irlerle bildirmiştir. VE

Bu ilahi direktıfin ana fikri, bahçede yetişen yabani otları kökünden DONUŞUM ETAPİARI

söküp atmak. Bunu kim yapacak? Her birimiz." Sözleri de vardır.
(Taheri, 1990, s. 23-27, 29, 40, 45,71)

İslam, siyasal şiddet ve terörizm faktörlerinin yekdiğer-
leri üzerindeki etkileri Doç. Dr. Erol Göka ve Uzman Psikolog
Sevinç Göral' ın "Arap Dünyas ı ve Şii Örneğinde Uluslararası iliş-
kilerde Dinin Rolü" isimli ilginç makalelerinde sosyo-psikolojik
faldörlerde dikkate alınarak incelenmiştir:

Göka ve Göral bu makalelerinde özet olarak;

"Arap grup varl ığı ve grup kimliği bağlam ında Arap kimliğinin

en belirgin niteliğinin ve ayn ı zamanda da gurur vesilesinin 'son

peygamberin soyundan gelme' inan ışı olduğunu ve etnik kimliğin

apoleti olarak taşındığın ı , bu inancın Arap bireylerin psikoloji5ini çok

derin ve kal ın bir şekilde etkilemesi nedeniyle de Arap grup varl ığı n ın
daha çok din ile çerçevelendiğini,

Artp toplumsal belleğine kazı nan ilk dönem Islam Fetihleri son-

rasında Osmanlı tabiyetinde geçen günlerin ve Arap etnik kimli ğinde

pusuya yatıp kimlik çatışması s ı rası nda harekete geçebilecek pek çok

travman ı n, israil-Filistin çatışmasında da kendisini gösteren güçlü

kardeş kavgas ı geleneği ile birlikte Arap kimliğinin olumsuz parça-

lann ı oluş turduğunu, ancak enteresan paradoksik psikolojik bir me-

kanizmayla olumsuz travmaların Arap kimliğinin olumlu yanlarına

daha çok vurgu yap ı lmas ına ve öne çıkanI malarına neden olduğunu

ve Araplann ya şadıkları kötü günleri; yüksek ulvi hasletlere sahip

bir topluluğunun Tanrı tarafindan s ı nanması için bir vesile olarak

kabul ettiklerini,

Arap kimliğinin bir başka önemli belirleyicisinin de Batı, Amerika

ve semitizm karşıtı düşünceler olduğunu, Arap ülkelerinde ABD'nin;

az gelişmiş ülkelerde askeri, ekonomik veya psikolojik harekata (PH)

dayalı manüpülasyonlar yapan zengin ve güçlü emperyalist bir ülke

olarak algılandığın ı ve Israil'in varlığın ın teminatı ve dayatıcısı olarak

görüldüğünü,
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TERÖRÜN TAR İ H İ	 Bu bakış açıs ıyla da dünyan ın içinde bulunduğu kaotik durumun

- - -	 VE tek nedeni olan Batı yı temsil eden şeylani güç şeklinde vas ıfland ınl-
DOHU ŞUM ETAP İAR İ dığın ı, bu kabulde İslamiyet'in Arap kimliğindeki bask ı n etkisinin

ve uluslararası ilişkiler sistemi içinde Arap-Amerikan uçla şmas ı nda

temsil edilen grup psikolojisinin inkar edilemez etkilerinin görüle-

bileceğini,

Başlangıçtaki 300 yıl dışı nda Arap tarihinin sön peygamberin

soyundan gelmenin övünç ve gururunu çekinmeden ta şıyacak başa-

nlara sahip olmamas ın ı n, tersine; korku, tedirginlik, başansızhk ve

iç çatışmalarla dolu bir tarih görüntüsü vermesinin, tarih boyunca

da Islam' ın Bayraktarl ığı görevinin Arap olmayan milletlerce yap ı l-

ması n ın İsrail karşısındaki ba şansızlıklarla birleşerek olumsuz Arap

in ıaj ın ı daha da güçlendirdiğini, bu nedenlerle Araplann sağlıkl ı bir

grup ve millet psikolojisi geliştirenıediklerini, tersine fazla övünüle-

meyecek tarihsel geçmişin ve güncel yenilgilerin Araplann ve -hatta

kendi ulusal kimlikleriyle ban şık olmamaları nedeniyle Islam kim-

liğini ön plana çıkaran diğer dünya Müslümanlann ı n- seçilmişlik

narsizmlerini büyük ölçüde zedelediğini, 1991 Körfez Savaşı 'n ın ise

hem Arap narsizmi ve hem de 'Tek Arap dünyas ı ' fikrini, tamiri

imkansız ölçüde yaralad ığın ı, gelinen son noktada Arap kimliğini

destekleyen 'seçilmişlik' duygusunu zedeleyen en önemli faktörle-

rin: ABD'nin Irak'a pervas ızca saldı np, tüm Araplann liderliğine

soıjunn ıak isteyecek kadar güçlü ve görkemli bir benlik alg ısına sahip

bir Arap liderin -Saddam' ın- rejimini çok kısa sürede yok etmesi ve

El Kaide'nin nezdinde Arap olma ile terörist olmaya özdeşleş tiren

bir ideolojik propaganda kampanyas ı n ı n (ün dünyada ba şarıyla

yürütülmesi olduğunu,

Konu Iran ve İranl ılar bazında değerlendirildiğinde de:

Körfez Sava şı baş lang ıc ı ndaki 'Orta Doğu'daki parçalay ıc ı
unsurlar olan etnik ve mezhep farkl ı lıklann ın kullan ı m ı na dayal ı '

ABD politikalann ı n yanlış lığın ın; Şii unsurların ABD işgaline tepki

göstermesi ve bu tepkinin neredeyse bir Şii milletinin olu şumunu

gündeme getirmesiyle anlaşıldığın ı,

Öte yandan Şiilerin 1200 yı ll ık 'Gaip olan İnıanı 'ın beklenmesi;

İmam-ül Zaman'ın ortaya çıkacağı zamana kadar geçecek 'Büyük
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Yokluk' döneminde de yap ı labilecek bir şey olmadığından devlet yöne- TERÖRÜN TAR İ H İ

ticilerine itaat edilmesi ve yönetimin me şruiyetinin asla sorgulanma- VE

masi' yolundaki inançlann ı n Humeyni'nin 'Velayet-i Fakih doktrini DONUŞUM ETARARI

ve Imamet öğretisi' ile kökünden yıkıldığı n ı ve eski inanc ı n yerine;

objektif koşullann sağladığı imkanlarla 'Büyük Yokluk' döneminde

de bir şeyler yapılabileceği anlayışının yerleştirildiğini, gelenekten

büyükbir kopu şu gerçekleş tirerek Şiilerin dünyaya bakışını değiştiren

Velayet-i Fakih doktrininin Iran/ilan derinden etkileyen, ku şatıcı bir

anlayış olduğunu, Iran'ın bu doktrine dayanan Islam Cumhuriyeti'ni

kurarak; dinsel inançlann ın geleceğini dahi, Islam Cumhuriyeti'nin

geleceğine endekslediği ve sonuçta Iranl ı/ann başansızlığa asla kat-

lanamayacak bir toplumsal psikolojide karar k ıldığın ı, bu nedenle de

Iran'ı n bu toplumsal psikolojiye uygun bir meydan okuma siyase-

tini diğer devlet ve toplu mlardan soyutlanma riskini de göze alarak

uluslararası arenada sürdürdüğü, İran'ın 'Hakk'ı ' ve dünyan ın geri

kalan ın ı n 'Şeıjtan'ı 'yaniABD'yi simgelediği bu politikan ın; halkın

Devrime ve Islam'a inanani yitirmemesi anlam ında doğru sayılabi-

leceğini", ileri sürmektedirler. (Göka-Göraip, 2003)

Lewis de Radikal İslami akımlarm gelişmesini han öme-.
ğiyle irdelemektedir:

"Iran 'daki devrim, devrim ad ı verilen önceki süre çlerin aksine,

Islami Devrim ad ı n ı almıştır. -Devrimin liderlerine göre- Islami yet

sembol ve sloganlardan ibaret değildi ve devrimci liderlerle sözcü/erin

yorumlayışlanna göre de vanlacak hedefleri belirliyor.., mücadele

edilecek dü şmanları tan ıml ıyordu. Bunlar ülke dışında kafirler, ülke

içinde 'mürtetlerdi.' Devrimcilere göre 'mürtet' onlann gerçek Islam

yorumlanna inanmayan, kafir ve yabanc ı yöntemleri ithal ederek

Islam toplumunu ve onun içinde ya şadığı hukuk ve inancı yıkan tüm

Müslümanlar ve özellikle Müslüman hükümdarlard ı . Iran'daki Islam

Devrimi'nin ve bu tür hareket/erin yerleşeceği başka ülkelerdeki ama-

cı, Müslüman ülkelere ve halklara yabanc ı hakimiyetindeyk.en zorla

kabul ettirilen tüm yabanc ı ve kafir birikimleri yok etmek ve gerçek

ilahi kudreti Islami düzenini getirmekti" (Lewis, 2005, s. 440)

Çitlioğlu ise Radikal islamın kökenlerini incelerken;

"Radikal islam ın; Müslüman ülkelerde siyasi iktidar ı devrim

ya da darbe yoluyla ele geçirerek, toplumun devlet aracı lığıyla Isla-
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TERÖRÜN TAR İHi mileştirilmesini ve son çözümde İslamiyet'in tüm dünyaya egemen

VE olmas ın ı amaçlad ığın ı, Radikal İslam doktrininin demokrasiyi;
DONU ŞUM ETAPLARI enıpenjalizmin Müslümanları oyalamak ve yozla ş tı rmak için icat

ettikleri kirli bir oyun olarak gördüğünü, Kuran'da Hizbullah d ışı nda

bir parti yer almadığı ndan çok partili demokrasinin de olamayaca-

ğın ı savunduğunu, toplumun bilinçlendirilmesiyle siyasal iktidar ın
demokratik yolla elde edilmesinin bir zaman kayb ı, diyalog ve tür-

tışnıan ın ise uzlaşnıayı ve ödün vermeyi gerektiren ve sonuçta da

Allah yolu ve Kuran hükümlerinden uzaklaş tı ran yöntemler olarak

aşağılandığın ı,	 -

Radikal islam ı n amacına ulaşabilmek için cihat yöntemini kul-

landığın ı ve sonuç almada en etkili yol olan siyasal şiddeti bir amaç

ve gereklilik olarak kabul ettiğini, bu yöntemin ikinci a şaması nda da

kitlelerin baskı ve şiddet kullan ı m ına dayal ı eylemlerle sindirilerek,

getirilen yeni düzeni kabuk zorlanacaklann ı,

Hasan El-Benna ve Seyyid Kutub gibi Hizbullalıi ideologhirdan

etkilenen Radikal İslami hareketin nıiladı n ı n Mıs ır'da İngiliz işgaline

cihad yöntemiyle bağımsızlık mücadelesi veren 'İhvan-, Müslinı in:

Müslüman Karde şler Örgü tü'yle' başlatı lmas ı gerektiğini, M ıs ı r ve

Suriye'de uygulanan Sosyalizm-İ slam karnıas ı devlet modelinin de

Arapları başarıya ula ştıramamasın ın, ulus devlete dayal ı yöntemlerle

bir yere varılamayacağı inancın ı yerleş tirdiğini ve 'ümmet birliği'

düşüncesini savunan 'İttihad-ı İslam' doktrini ile birlikte 'İslam Bir-

liği ve Dayan ışma' doktrininin ve bunları uygulayacak kurumların

ortaya çıktığın ı,

İran'ın devrin ıden sonra kendisiyle özdeş ülkeler yaratarak bir

cephe olu şturma arzusuyla uygulamaya koyduğu 'devrim ihrac ı '

politikası ile Keşmir sorunu, Afganistan' ı n işgali, Arnavutluk, Bos-

na, Kosova ve Çeçenistan'da Müslümanlara yönelik etnik temizlik

hareketlerinin bu doktrini ve dayan ışma arzuların ı gü çlendirdiğini"

söylemektedir. (Çitlioğlu, 2005)

Radikal İslam doktrininin Sünni ve Şii kurucularının
görüşleri, bu görü şlerin uygulamaya yans ıma biçimleri ve
tarihçilerle uzmanlar ın yaptığı değerlendirmeler, radikal
İslamcilarm terörizm stratejisini neden seçtikleri konusunda
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verilebilecek en akla yak ın cevabm bulunmas ı için bir analize TERÖRÜN TARIHI

tabi tutulduğunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılabilecektir.	
DON U ŞUM ETAP İ ARI

Radikal islamcılar, önce bütün dünyay ı ve bütün devletleri
"dost-düşman" sıruflandırmasina, yani Radikal Islam terminolo-
jisine göre "hakk-şerr" ayr ımma tabi tutmaktadırlar. Bu ayrınu
yaptıktan sonrada mantıkli bir akıl yurutmeyle, kendi cephe-
lerinigüçlendirip, rakip kampı zayıflatabilmek için "düşman ya
da şerr" kabul ettikleri yônetim sistemlerine sahip Müslüman
ülkelerde iktidarda bulunan İslam dışı ve çoğunlukla Batı kö-
kenli ideolojilere dayalı rejimleri yıkarak bu ülkelerde yönetimi
ele geçirme öncelikli hedefine yönelmektedirler.

Bu faaliyet kapsamında, Radikal İslam ideolojisine ba ğli
legal veya illegal örgütlenmelerin müsait ortam oluşturduğu
ülkelerde demokratik seçim yöntemleriyle iktidara gelmek,
böyle bir ortamın oluşmadığı ülkelerde ise "şerr" ideolojiye
dyali yönetimi, gerektiğinde "devü ihraç" ve terörizm tak-
tikleri ile yıpratmak ve zayıflatmak stratejisi kullanılmaktad ır.
Radikal İslam bundan sonra ikinci öncelikli hedefini olu şturan;
geçmişte Müslüman toprağı olmakla birlikte bugün işgal altın-
da olduğunu ilan ettikleri ülkelerde işgale son vermek amac ına
yönelmektedir.

Radikal islamın genel amac ı doğrultusunda "düşman ya da
şerr" olarak kabul edilen hedefler; radikal İslamcıların savaş-
ma imkan ve kabiliyetleriyle kıyaslanamayacak ölçüde güçlü
olduğundan, klasik yoruma göre "zayzfin silah ı " olan terörizm
bir mücadele stratejisi, terör uygulamalar ı da mücadele takti-
ği olarak benimsenmekte, böylece asimetrik terörizm tehdidi
oluşturulmaktadır.

Asil amacın gerçekletirilmesinde ve bu amaca yönlik
genel stratejide kullanılan en önemli yönternlerden birisi de
insanların dini inançlannın, etnik kitlelerin yani etnisitenin
ise hassasiyetlerinin tahriki ve yaşadıkları sorunların halli
için "İslam Devleti ve ümmet" modeli çözümünün sunulması
olmaktadır. Bu anlamda Göka ve Göral' ın analizlerinde de işa-
ret ettikleri gibi; ulusal kimliğini oluşturmada sorunlar yaşayan
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TERÖRÜN TAR İ H İ Arap toplulukları ve binlerce yıllık devlet geleneklerine rağmen

- - -	 VE Şeraiti ve Humeyni gibi Radikal Islam doktrincilerince kafalar ı
DONUŞUM ETAPtARI karıştırılarak dini ve ulusal kimlikleri karmaşıklaştırilan Şiiler,

Radikal islamın hedefi olan Müslüman ülkelerde de; mevcut
sistem tarafından tatmin edilememeleri nedeniyle ulusal kim-
likle bağları zayıf kişiler Radikal İslam teorisine bağlanabilecek
ve uygulama genelinde terörizmin taktilderini kullanmaya ko-
laylıkla sevk edilebilme olas ılıkları yüksek gruplar olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Çünkü, bu insanlar ın kendilerini dışlayan
uluslararası veya ulusal sisteme olağan yollarla yönelttikleri
talepler ya tatmin edici bir cevapla kar şılaşmamıştir veya sis-
temin verdiği cevapların yeterli olmadığı, çeşitli radikal inanç
ve ideolojilerce bu insanlara empoze edilmiş tir. Bu nedenle
sistemle kavgaya girmek, şiddet uygulamak ve terörizm tak-
tiklerine başvurmak bu insanlarca tek çıkar yol olarak kabul
edilmektedir ya da bu insanlar şiddet ve terörizmin tek çıkar
yol olduğu konusunda şartlandırılmaktadırlar.

Cevap verilmesi gereken bir ba şka soru da Radikal isla-
mın kendi müşteri kitlesine karşı terörizm uygulamalarının
haklılığını nasıl savunduğudur. Ergil'in"Türkiyede Terör ve
Şiddet" adlı kitabında yer alan analizler, bu sorunun cevab ı-
nı kolaylaştırmakla birlikte, özellikle Taheri'nin analizinde
aktardığı Radikal Islam ideologlar ının görüşleri de, Radikal
islamın hedef kitlesini oluşturan militanlara "kaflrleri öldür"

emrini verdiğini açıkça göstermektedir.

Ergil'in analizlerine göre;

Radikal İslam, çoğu uzun bir sömürge geçmişine ve dolay-
sıyla da ezilmişlik ve adaletsizlik sendromuna sahip ve bu send-
romları hem Soğuk Savaş yıllarında Batı ve Sovyet kamplarının
istismar politikalar ı, hem de başarısız ulus devlet uygulamalarıyla
da daha da güçlendirilmiş olan Müslüman kitlelerin'byJi gereksiz

ve giderilebilir adaletsizliği" algılamalannda çok önemli bir rehber
olmuş, bu adaletsizliği giderebilmenin yolu olarak da kitlelere;
direnişi, şiddeti ve giderek terörizmi önermiştir. Radikal Islam,
Müslüman kitlelerin"lceyft gereksiz ve giderilebilir adaletsizlik" so-
rununu çözebilmek için kendilerinden çok daha güçlü devlet ve
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sistemlerle çatışmaları yani asimefrik tehdit oluşturmalan gerek- TERÖRÜN TARIHI

liliğinin dini dayanağını hazırlayarak, uygulanan terör taktikle- VE -

rinin "haklı lığını " yaratmış, sorunlu kişi ve kitlelerin yaşadıkları DONU Ş UM ETAPLARI

bunalınılardan arınmalanyla cihad yöntemini kullanarak şehadet
mertebesine erişip; bu dünyada "kahraman ", öbür dünyada da
"aziz" olmalarını temin edecek yeni bir düşünce ve inanç sistemi
kurmuştur. Sonuçta da Müslüman kitlelere "saygıdeğer bir Öğesi

olabilecekleri"; İslam toplumu ve İslam Devleti olarak adlandırılan
yeni bir düzen vaat etmiştir. (Ergil, 1980, s. 39-48)

Doğruya en yakın cevap olduğuna inandığımız bu de-
ğerlendirmeler dikkate al ındığında, Radikal Islami akımların
terörizmi bir strateji olarak benimsemelerinde "saf İslam 'in" her
hangi bir etkisinin olmadığı, kitleleri terörizme motive eden
faktörün Radikal Islami doktrin ya da siyasi Islam felsefesi
olduğu ortaya çıkmaktadır. Mango da,"Il Eylül'ün mimarlan-

n ın ilhamlann ı İslam dininden aldıklann ı iddia etmelerinin" İslami
terör mefhumunu yeniden piyasaya ç ıkardığını, oysa tarihin
teröristlerin çeşitli dinlere mensup veya dinsiz olabildikleri-
ni gösterdiğini, bir teröristin işlediği cinayeti dini sebeplere
bağlamas ının siyasi emeller için dinin kötüye kullanılması
anlamına geldiğini belirterek, görü şümüzü doğrulamaktad ır.
(Mango, 2005, s. 83)

Öte yandan, Radikal İslam Felsefesi ile Batı kökenli insan,
demokrasi ve devlet konulu felsefeler aras ında çok ciddi anla-
yış farkları bulunduğu, bu iki felsefenin"Medeniyetler Ittifak ı
gibi bir ölçüde konjonktrüeive az da olsa "siyasi show" kokan
girişimlerle giderilemeyeceği görülmektedir.

4.2.3. Küreselleşmenin Etkileri

Bu bölüm asimetrik terörizm tehdidinin olu şumunda Ra-
dikal İslamın etkisinü özel koşullar altında yeniden irdelenme-
sini içermekte, ancak bu kez Radikal İslama batılı bakış aç ısı ve
jeopolitikle birlikte XXI. yüzy ılın en önemli fenomenlerinden
birisi olan "küreselleşme" de eşlik etmektedir.
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TERÖRÜN TAR İ H İ	 1990-91 yıllarında "Soğuk Savaş " sona . ererken Batı Bloğu
-	 VE ideolojisi Demir Perde'nin ideolojisine üstünlüğünü kabul et-

DONU ŞUM ETAP İARI tirmiştir. Bu galibiyet, küreselleşmenin sponsorluğunda, tek

süper güç ABD'nin koruyuculu ğu ve önderliğinde, Batının ve

uluslararası sermayenin tartışılmaz patronluğuna dayanan yeni

ve evrensel bir "toplum mühendisliğinin", yani çok bilinen adla-

rıyla "Küreselle şme"nin ya da "Globalizm"i başlangıç noktasını
da oluşturmuştur. Türkçe'ye "küreselleşme" olarak yerleşen

bu yeni kavranıla terörizmin ilişkisini çö zebilmek için k ısa bir

tanının yap ılması gereklidir.

Rana SezM bir makalesinde Anthony Giddens'in yorumu-
nu aktarmaktad ır: "Küreselleşme, modernitenin en temel sonucu-

dur" (Sezal, 2001).

Öke "Küresel Toplum" adlı kitabında, iletişim devriminin
anahtar görevini yaptığı küreselleşmeyi ana hatlar ıyla "toplum-

lar arası ilintileri s ıklaştıran, çoğaltım bir süreç" olarak tanınılar ve
bu kavra ının "tarihin olmasa bile coğrafijan ı n sonunu getirdiğini"

vurgularken, asıl amacın .dünyay ı "global bir köy" haline getir-
mek olduğunu söyler. Hemen arkasından da Rosenau'nun bir
değerlendirmesine yer verir: Küreseile şme, hem parçalay ıcı
ve hem de bütünleyici diyalektiği birlikte ifade etmektedir ve
bu nedenle amacı kısaca parçalayarak birleştirme (fragmenta-
tion-entegration: fragmegration) şeklinde özetlenebilir. (Öke,
2001, s. 2-3)

Küreselle şme/ terörizm derıklemirti tam anlamıyla çözebil-
mek için Öke'nin tanımının değilse bile Rosenau'nun de ğer-
lendirmesinin de bir ölçüde "Türkçeleş tirilmesi", özellikle de
küreselleşmenin kimi ya da neyi parçalamak ve bu parçalan
nerede, hangi koşullar altında birleştirnıek istediğiııin irdelen-
mesi gerekecektir.

Küreselleşme, gücünü aldığı "neo-liberal" ekonomik doktrin
ve uygulamalarıyla birlikte incelendi ğinde aşağıda özetlenerek
verilen gelişmelerin amaçlandığı görülür:

a. Milli devlet, ekonomi ve kamu yönetinıi"global düşünüp,

lokal hareket etmelidir".
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b. Lokalizasyonu sa ğlayabilmek için merkezi devlete ait TERÖRÜN TARIHI

hizmet ve yetkilerin büyük bir bölümü "suhsidiyarite; yerellik" VE -

ilkesi doğrultusunda devredilecek hizmet ve yetkiyle ilgilen- DONU Ş UM E İAPLARI

dirilebilecek halka en yak ın yönetim birimine aktar ılmah, bu
aktarım devredilen hizmet ve yetkilerle ilgili karar fonksi-
yonlarının da yerele verilmesini sağlayabilecek ve gelecekte
siyasal anlamda yerel yönetimi gerçekle ş tirebilecek kapsamda
olmanda.

c.Küresel Yönetişim (Global Governance) kavramı uyarın-
ca ülke sorunlarının halimde resmi ve özel kurumlarla kişile-
rin birlikte davranması ilkesi kabul edilmeli ve bu ilkeye göre
"üçüncü sektör" adı verilen; uluslararas ı kurumlar, hükümet
dışı kuruluşlar, yurttaş platformları ve çok uluslu şirketlerin
ulusal karar nekanizmalarma katılması ve bunlar aras ında bir
yönetim ortakliğı kurulması temin edilmelidir.

d. Küresel yönetişim kavramını tamamlayan "Doğru/Yararlı
Yöne tişim" (good governance) kavramı uyarınca da, Uluslara-
rası Para Fonu (İnternational Monetary Fund: IMF) ve Dünya
Bankası'nın stand-by anlaşmas ı imzaladıkları ülkelere önerdik-
leri doğrultuda bir kamu yönetimi reformu yapılmalı, reform
stratejisi; merkezi ülkelerinin yerelleştirilmesini, yerelleşen
ülkelerin bölgeseile ştirmesini ve bölgeselle şen ülkelerde de
kamu hizmetleri de dahil olmak stratejik tüm alanlann özel-
leştirilmesini sağlamalıdır.

e. Ulus devlet ve güçlü ulusal ordu kavramları tartışmaya
açılmalidır.

f. Milli yurttaşlık bilincinin yerini küresel bir bilincinin
alması ve böylece; "çok kültürlülük, alt kültür kimliği, etnisite ve
farkl ı kimi iklerin farkhl ıklannm tanin mas:" kavramlar ının tartışı-
labileceği bir ortamın yaratılması, bu gelişmeler sonucunda da
etnik farklilıl larm milli devletin potas ında eritilmesi görüşü-
nün reddi sağlanmalı, "lokal ya da yerel, folklorik özgünlükleriyle
küresele ç ıkartılmal ıdı r".

g. Ulusal egemenlik ve ulusal ekonomi kavramlar ı; piyasa
entegrasyonu, uluslararas ı sermaye hareketleri, yerellik (subsi-
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TERÖRÜN TARiH İ diyarite) ve azınlık hakları kavramları hayata geçirilerek yeni-

VE den yorumlanınah1 bu yorum do ğrultusunda ulus devletlerin
DONU ŞUM ETAPİARI rolü azaltılmalı, ulusüstü ekonomik merkezlerde alinmakta

olan kararlar ulusal ekonomi odakları yerine doğrudan yerel

merkezler ve yönetimler eliyle yürütülmelidir.

h. Kapitalizm/ sanayi ötesi bilgi toplumuna gçi şte bir
handikap olarak görülen kamu yönetimi ve personelinin ulus
devlete yönelik inanç, güven ve faaliyetleri; "global çağda hayati

konunun kişinin sı rnn olduğu ve ulus devlet s ı nırlann ın hayatiyet

vasfirn kaybettiği" anlayışıyla gözden geçirilmelidir.

Bu analize göre küreselleşmenin parçalamak istedi ği varlık
üniter ulus devlettir ve ulus devletir ı "çok kültürlülük, alt kültür

kimliği, etnisite ve farklı kimliklerinfarkll? ıkltlflflZfl tanrnmas ı " ilke-

lerine göre parçalanmasıyla ortaya çıkacak etnisite bazli küçük

devletler "global köy" denilen ortamda bir araya gelip birleşecek-

ler, böylece Rosenau'nun deyimiyle"fragmegratiofl" sağlanacak,

dünya küreselleşecektir. Ama, böyle önemli bir amaç dünyadaki
gelişmeler kendi haline b ırakıldığında gerçekleşemez.

0 nedenle de küreselleşmeriin gerçekleşmesini engelleyen

faktörler tamamen ortadan kald ınimah, asgari olarak da küre-
sel düzen yararma güdümlenmelidir. Yeni düzen olu şturulduk-

tan sonra da devaminı sağlayacak güven ortamı kurulmalıdır.
Bu koşulların gerçekleştirilmesi dünya genelinde eski düzeni

• yıkıp kalıntılarını teniizleyebilecek, yerine kurulacak düzenin
de güvenliğini sağlayabilecek bir "jandarma n ın" varlığını ge-
rektirmektedir. Dünya jandarmaligi rolüne de, So ğuk Savaş
sonras ının tek süper gücü ABD soyunmu ştur.

Küreselleşmenin bu amac ı, hemen anlaşılacağı üzere, en

azından mikro milliyetçi terörizmin t ırmanışını tetildeyen en
önemli etkenlerden de birisidir.

Sezal'm yiikanda bahsedilen makalesinde hem küreselleş-

me olgusunun yarattığı değişimler özetlenmekte ve hem de yu-
kandaki analizi doğrulayacak vurgulamalar yap ılmaktad ır:
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Realist teori'nin 'high/low politics'ayrımına dayanan bir bakış JERÖRÜN TAM İ

açısıyla uluslararası ilişkiler incelendiğinde; 11. Dünya Savaşı 'n ın
bitiminden 1990'lara kadar geçen sürede 'Genel ideolojik Tablo' ya 

DONU ŞUM ETAPLARI

(Wetbild) bakanları n gördüğü yaln ızca iki kutup ve kutuplararas ı çe-

kişmelerdi. Hakim anlay ış; uluslararası ilişkilerin anarşikortam ı nda

her ulusun kendi devleti tarajindan temsil edilip hekas ı n ın sağlandığı
ve uluslararas ı ilişkilerin devletler aras ı ilişkilerce belirlendiği idi.

Bunlann dışı ndaki ekonomi ve ülkelerin içişlerine ilişkin konular ise

7ow politics' kapsam ında görülüyordu.

1990'larda ise ikincil politikalar 'high politics' haline gelirken;

'yükselen kimlik politikalan'veetnikçat ışmalarve küreselleşme temel

tartışma konulan oldu.

Ayn ı dönemde, ulus devletlerin çökü şleri alkışlanmaya, küresel

güçlerin önce ekonomik sonra siyasal alanlan ele geçiri şleri zafer

ilan edilip, kutlanmaya ba şlandı. Artık, ulus devlet, üç temel unsu-

ru olan; toprak, egemenlik ve insan toplulu ğu ile birlikte a şınmış,

ulus-altı, ulus-üstü ve ulus-ötesi akı mlar karşıs ında çölcüş aşamas ı na

gelmişti.

Bu yeni düzenin hakimi ve yöneticilerinin 'tek çıkan bir bütün

olarak dünya ekonomisi olan' be uluslar ötesi bir felsefeye  sahip ço-

kuluslu şirketlerce desteklenen bir 'ulus ötesi kapitalist s ın ıf olduğu

iddia ediliyordu. Bunlar, dünya uluslanna birbirlerinden nasıl ay-

rıldıkları açısından değil, birbirlerine nasıl benzedikleri dü şüncesiyle

bakmakta, bir ülkeyi diğerinden ayıran sın ırlann Ekvator'dan daha

gerçek olmadığı na inanmakta ve bir zamanlar hayali olarak çizilmi ş
olan bu sı n ırlann, silinip, tekrar hayal edilebileceğini tekrarlamak-

tadırlar". (Sezai; 2001)

Bu bölümde anlat ılanlar, küreselleşme ile Radikal islamın
hedefleri arasında bir paralellik olduğunu da göstermektedir.:
Her ikisi de tamamen farklı amaçlarla olsa bile, aynı hedefe yani
ulus devlete yönelmişlerdir; birisi ulus devleti yıkmak, diğeri
ise parçalamak istemektedir. Öyleyse, hedefleri aynı olan küre-
selleşme ile Radikal Islam neden çatışmalcta ve yekdiğerlerini
tehdit olarak algılamaktadırlar?
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TERÖRÜN TARiH İ	 Bir anlamda daha çok "devlet teorisiyle" ilgili gibi görülen,

- - -	 VE ancak çözümlenmeye çalişılan terörizm! küreselie şme denk-
DONU Ş UM ETAPI.ARI lemiyle do ğrudan ilgili olan bu sorunun cevab ını bulabilmek

için bazı çağdaş stratejistlerin ve düşünürlerin görüşlerini in-
celemek gerekecektir. Ancak ondan da önce jeopolitikle ilgili
önemli bir noktaya işaret edilmelidir.

Radikal islamın dünyaya baluşı irdelenirken, amacının
Dünya' daki bütün Müslümanlar ı ümmet anlayışıyla bir İslam

Devleti çatısı altında birleştirmek oldu ğu ve hatta bu amacm

eskiden İslam toprakları olan, ama bugün farklı dinden dev-

letlerin sınırları içinde bulunan; Filipinler, Filistin, Ta şkent,
Birmanya ve Endülüs gibi yerlerin, kurulacak Islam devletine
ilhak edilmesi gibi dini-emperyalist hedefleri de kapsadığı be-

lirtilmişti. Radikal islamın nihai hedefini olu şturan muhayyel

İslam devleti; Türkiye'den başlayarak, bütün Ortadoğu'yu,

Afrika Kıtası'nın kuzey bölümünü, Rusya'nın güneyini kapsa

makta ve Güney Doğu Asya'ya kadar uzanmaktad ır. Hatta, bu

devletin topraklar ı içinde Endülüs ad ıyla, Ispanya'nın güney

bölümünü sınırları içine alan bir batı eyaleti de bulunacaktır.

Bu muhayyel İslam devletinin s ınırları bir Dünya haritasına

uygulandığında ilginç bir sonuç ortaya ç ıkar: Bu alan; İngiliz je-

opolitikçi Mackinder' ın "Dünya Adas ı " (Pivot Area/Heartland)
ve Amerikalı stratejist profesör Brzezinski'nin de "Avrasıja"

adını verdikleri coğrafi alanla önemli ölçüde çak ışrhaktadrn

Mackinder, "Kara Hakimiyet Teorisi" adı da verilen jeopolitik
teorisinde özet olarak; Doğu Avrupa'ya hakim olanın Volga

Nehri'nden başlayıp, Orta Asya ve Sibirya'ya kadar uzanan
Merkez Bölgesi' ni kontrol edece ğini, bu bölgeye hakim olanın
Asya, Avrupa ve Afrika'dan oluşan "Dünya Adası "ru kontrol

edeceğini, Dünya Adası'na hakim olanın da tüm dünyayı kont-

rol edeceğini savunur. (Türkiye'de Anarşi ve Terörün Sebepleri ve

Hedefleri, 1985, s. 11)

Bir dönemBaşkanCarter' ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı
görevini yapmas ı nedeniyle ABD'nin savunma ve dış politika

alanlarının sorumluluğunu, da yüklenen, sıradan bir akade-
misyen-stratejist olarak kesinlikle değerlendirilmemesi gereken
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Brzezinski ise Mackinder' ın sınırlarını çizdiği bu coğrafi alan ı TERÖRÜN TARIHI

"Avrasya Iütas ı " olarak adland ırır ve; Amerika'n ın küresel VE

üstüiılüğünün doğrudan "küresel üstünlük mücadelesinin sür- DONU Ş UM ETAPLAR İ

dürüleceği satranç tahtas ı " olarak vasıfland ırdığı Avrasya'daki
hakimiyetinin ne kadar süre ve ne kadar etkili sürdümldü ğüne
bağlı olduğunu, ABD için Avrasya stratejisinin; Amerika'nın
eşsiz küresel gücünün kısa vadeli korunmas ı ve bunun uzun
vadede kurunısallaştırılmış işbirliğine dönüştürülmesi "siyasi,
sosyal, ekonomik kuru nilarıyla küreselleşme" şeklindeki iki Ameri-
kan çıkannı koruyarak, jeostratejik aç ıdan dinamik devletlerin
amaca yönelik yönetimini ve jeopolitilc olarak katalizör devlet-
lerin dikkatle el altında tutulmasını içerdiğirıi, eski imparator-
lukların acımasız çağmı çağrıştıran bir terminoloji kullanmak
gerekirse, yayılmacı jeostratejilerin üç büyük ön ko şulu; gizli
anlaşmaları önlemek, güdümlü devletlerin güvenlik aç ısın-
dan bağlılıklarını devam ettirmek, tebaalan itaatkar kılmak,
koruma altında tutmak ve barbarlar ının bir araya gelmelerini
önlemek olduğunu belirtir. (Brzezinski, Büyük Satranç Tahtas ı,
2005, s. 53, 63)

Görülmektedir ki baz ı yazarların "Lanet Polonyal ı " sıfatını
yakıştırdıklan Brzezinski, Amerikan çıkarlar ını ve bunlar ın
Radikal islamın da bir bölümünün yönetimine talip olduğu
Avrasya Kıtası ile ilişkisini anlatırken açık yürekliuikle dav-
ranmakta, pek de diplomatik olmayan bir lisanla ABD'nin
dünya hakimiyetini sü rdürebilmesini teminen Avrasya'daki
önemli ülkelerin yönetımını .dümleyeceğini, ikinci derecede
önemli devletleri ise hakimiyeti altında "el altında" tutacağını,
kendi hakimiyetini sarsabilecek anla şmaları önleyeceğini, bu
amaçlarla Avrasya'nın jandarmalığı görevini üstelenerek k ıta
halkını itaatkar hale getireceğini ve barbar olarak isimlendirdiği
Amerikan çıkarlarına karşı kitlelerin de bir araya gelmesine
izin vermeyeceğini ifade etmektedir.

Brzezinski stratejisinde Radikal İslama da değinir: Ameri-
ka'nrn üstünlüğüne Müslüman kökten dindilerden gelebilecek
olası bir karşı çıkış bu istikrars ız bölgedeki sorunun bir kısmı
olabilir. Bu kökten dindiik, dini istismar edip Amerikan tarzı
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TERÖRÜN TARiH İ hayata karşı düşmanlık yaratarak ve Arap-İsrail çatışmasını
-	 VE -kullanarak pek çok Batı yanlısı Ortadoğu devletini baltala-

DONU ŞUM ETAP İARI yabiir. Bunun sonucunda Amerika'nın bölgesel çıkarlarını,

özellikle Basra Icörfezi'nde tehlikeye atabilir. Ancak, siyasi

bağlilığın ve mutlak bir Müslüman gücün olmamas ı, Müslü-

man köktendincili ğin karşı çıkışını jeopolitik özden mahrum

bırakacalctır. Böylece kendisini da ğınık şiddet ile ifade etmesi

daha olası olacaktır. (Brzezinski, ü. g . e., s. 81)

Huntington, Robert Kaplan ve Fukuyanıa gibi Batılı teo-

risyenler de "Batı ve diğerleri" (West/Rest) söylemi ile Radikal

İslam ile küreselleşme arasındaki bu çekişme ve çatışmaya

katılmış, çatışma nedenlerini izaha kalk ışmışlardır. Ancak bu

izah çalışmaları bir noktada bu çatışmayı güçlendirip süratlen-

dirmiştir. ABD'nin SSCB'nin çöküşüyle birlikte kaybettiği "dış
politika eksenini" de yeniden yaratmaya çaliştıklan iddia edilen

bu teorisyenlerin bir anlamda İslami radikalizmi İslamiterö-

rizme dönüştüren "katalizörler" görevini yerine getirdiklerini

söylemek çok da yanlış olmaz. "Medeniyetler Çatışması ", "Yük-

selen Anarşi" ve "Tarihin Sonu"nun yazarları olan Huntington,

Kaplan ve Fukuyanıa eserlerinde ileri sürdükleri; 'Insan ın tarih

sel evriminin son a şaması liberal demokrasi ve kapitalizmdir", " İslam

Uygarlığı da dahil, baz ı uygarlıklar tarihsel gelişimleri gereği liberal

kapitalist bir sistem kuraniazlar", "Liberal kapitalist sistemi kurmakta
başans ız olan kavin ılerin sonu Batı Afrika ülhleri gibi olacaktı r"
şeklinde özetlenebilecek söylemleriyle, Islam Dünyas ı'na

adeta zorunlu bir "Batı Dü şmanlığı " dayatnıışlardır. Çünkü,

onların mesajlar ı, Radikal Islamcilarca "Ya Batı 'n ı n değerlerini

ve sistemini kabul edin ya da hepiniz öleceksiniz"! şeklinde anla şıl-
mış ve zayıfın silahı olan terörizm stratejisini seçme kararının
haklılığını "ku tsayarak" "Cihad"a dönüştürmüştür. "Cihad"m

Batılı düşünürlerin diilendirdikleri küreselle şmenin mesaj ına

cevabı da çok serttir: "Büyük Şeytan" ABD'nin simgelediği Batı
sistemi mahvedilecek ve insanlığa Islam'ın toplumsal modeli
alternatifsiz bir seçenek olarak sunulacakt ır. Böylece terörizm,

Batı'nın sistemiyle birlikte tüm kazanmilann ı da yok etmeyi
amaçlayan, kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış ve gerçekçi bir

zafer umudu da olmayan "desperadolar" un yürüttüğü bir sava-
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şa dönüşmüştür. (Kongar 2005, Öke 2001, s.86-87, Göka-Göral TERÖRÜN TARIHI

2003, Sadowski 1993)	 VE

DONU ŞUM ETAPLĞ RI

Batılı teorisyenlerin düşünceleri sadece kağıt üzerinde
de kalmamış, politik demeçlere de yansımıştır. örneğin eski
NATO Genel Sekreteri Willy Claes'e göre: "Batı için bir zamanlar

Komünizm nas ı l bir düşman ise, bugün İslami irtica da öyledir".

(Öke, 2001, s. 85)

Çatışmanın diğer tarafında yer alan Müslüman topluluklar
açısından ise küreselleşme kimlikli emperyalist sald ırının nasıl
algılandığı, Başkan Bush'un kurduğu 11 Eylül Komisyonu "nun
sonuç raporunda açıklikla ifade edilmektedir. Bu raporun "Sü-

rekli Büyüyen İslamcı Terörün Önlenmesi" bölümünde; ABD'nin
İslam dünyasına yaptığı büyük yard ımlara karşılık, bölge ül-
kelerinin gözünde olumlu bir imaj ı olmadığı, Müslümanların
2/3'ünün ABD' ııin ülkelerine sald ıracağı endişesi taşıdığı, İs-
lami Cihad anlay ışının da ABD'yi İslam karşıtlığı ile suçladığı
belirtilmektedir. (The 9/11 Commission Report, Final Report of
the National Conımission on Terorist Attacks Upan the United
States, Kongar, 2005)

Batılı teorisyen ve politikacıların tüm bu çabalan sonuçta
Radikal İslamcılara yaramış tır. Çünkü, Radikal İslaımn en
önemli terörist örgütü olan El Kaide de Dünyay ı Müslümanlar
ile Haçlilar ve Siyonistler arasında bir savaş olarak algılamakta
ve Ümmetine öyle sur ımaktadır. (Çitlioğlu-Erkmen, 2005)

Madrid Kulübü'nün daha önce sözü edilen toplant ıs ında
da küreselleşme/ terörizm ilişkisi çeşitli çalışma gruplarmca
irdelenmiştir. Crenshaw, Politik Açıklamalar Grubu'nun bu
konuyla ilgili olarak vard ığı sonuçlan şu sözlerle açıklamak-
tadır:

"Terör sebepleri dahili olduğu kadar uluslararas ıdır. Da/ta önce

küreselleşmeye, uluslarüstü gizli itt ıfaklarm eylemlerini kolayla ş tır-
dığı yönünde atıfta bulunulmuştu. Teknolojideki gelişmeler, bunların
hareket kabiliyetini ve dahili ve harici ile ti şimlerini geliştirir. Devlet
sın ırlann ın güçsüzlüğünden ve seyahat hacminin safiiliğından ya-

rarlan ı rlar".
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TERÖRÜN TAR İ H İ	 Maryland Üniversitesi ö ğretim üyesi Gurr'un koordinatör-
VE lüğü yaptığı Ekonomik Faktörler Çalışma Grubu ise bu konuda

DÖNÜ ŞÜM ETAPtARI daha ayrmtil ı bir analiz yapmıştır:

"Küreselleşme, terörizm içinde olanak ve saikleri oldukça ge-

nişletmekte., terörist stratejilerin örgütlenmesini, finansman ı n: ve

sürdürülmesini kolayla ştı rmaktadır. Global ekonomiye ba şanl ı enteg-

rasyonun karşı tı; daha az rekabetçi, geliri düşen veya sabit kalan ve

sonuçta artan işsizliği, politik gerginliği ve dinsel köktenciliği yaşayan

'zayıf küreselcilerin' artmas ıdı r. Bir kı s ı m Afrikalı ve Müslüman

ülke son 25 yıldır istikrarlı bir şekilde 'küreselleşen ıemektedir'. Genel

etkiler, eşitsizlik artışı ve ülkeleraras: sosıjal kutuplaşmadı r. Böylece

artan eşitsizlikler, faillerinin refah ı n daha eşit dağı tı nıı adı altı nda

mazur göstere bilecekleri terörist eylemlere neden olabilir.

Ayrıca küreselle şmeye karşı .bir kültürel direniş vardı r ve kültü-

rel sı n ı rların geçirgenliği ile piyasa kültürünün küresel yay ılnıas ı,
bazı militanlar taraJindan 'yabanc ılann içeri süzülmesi ve kültürü

kirletmesi' olarak yorumlannıaktadı r. Böylece, daha sonra ortaya

çıkabilecek; kültürü ve toplumu yabanc ı etkisinden ten ı izlemeyi

amaçlayan milliyetçi veya radikal dinci hareketler için bir aklama

Jirsatı yaratı lmaktadır.

Küreselleşme; yerleşik toplumlarda çoğu politik olarak başka

yerlerdeki akrabalar ı na bağl ı olan yeni azı nl ıklar yaratmakta ve

böylece işçi ve göçmenlerin 's ın ıraşan' hareketlerini kolaylaştı rmak-

tad ır. Militanların, bilginin ve; hükümetler, diyasporalar ve politik

sempatizanlardan gelen paran ı n terör örgütüne aktann ı : kolaylaş-

tı rmaktadı r. Küreselleşmenin kaynakların ı olu ş turan boru lıatlan ve

iletişim ağları gibi 'Yumuşak lıedefler' oluş turmaktadır.

Küreselleşmenin etkileri, politik ağlarla organize suç örgütleri

aras ındaki bağları da geliş tirmekte, bi' geli şme bir yandan politik

eylemle suç aras ı ndaki ayrım ı bulan ıklaş tı rnmktiı, öte yandan da

teröristlerin motivasyonunu ve uluslararas ı mücadeleye karşı di-

ren çlerini arttırmaktadır. Böylece Mincheva'n ın Balkan terörizmi

ile uluslararas ı terörizmin etkileşimini ifade etmek için kullandığı
sözcüklerle 'uyum evlilikleri' ortaya ç ıkmaktadı r. Bu bağlamda,

çoğu Bosnalı Müslün ıan ve Arnavut lvlaJijas ı üyesi olan çok say ıda-
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ki Bal/canl ı terörist, Vahabizme adanmak için değil, para lcazarnnak TERÖRÜN TAR İ H İ

için küresel terörist ağın bir parças ı olmaktadırlar. Bjorgo; militan VE - -

gruplann liderlerinin veya hiziplerin çoğu kez elde ettikleri maddi DONU ŞUM ETARAR İ

çıkarlara zarar vermesi nedeniyle politik çözümlere kar şı çıktıkların ı
vurgulamaktad;r.

Nihayet kiJreselleşme; özellikle -güney yar ı mküresindeki- hü-

kümetlerin ulusal ekonomi üzerindeki kontrol güçlerini aza/tarak,

hukuku uygulama kabiliyetlerini de zayıflatmakta ve her ikisi de

dolayl ı unsurlar olarak terörizmi kolaylaş tırmaktad ır".

Gurr'un Ekonomik Faktörler Çali şma Grubu, görüldü ğü
üzere küreselle şrne/ terörizm ilişkisini incelerken organize suç
örgütleri/terörist gruplar ili şkisini de mercek alt ına almıştır.
Özel bölümünde bu ilişkiler ayrıntılarla incelenecektir.

Bu noktada artık küreselleşme/ terörizm denklenıine cevap
yenilebilir: Radikal İslami terörizmin hedef olarak küreselleş-
meyi seçmesi, her ikisinin de aynı jeopoltik alanda yani Avrasya
Kıtası ile ilgili amaç ve hesaplar ının doğal bir sonucudur. Her
ikisi de farkh güdülerle ve farklı araçlar kullanarak Avrasya'nm
tümünde ya da belirli bir bölümünde hakimiyet kurmak iste-
mekte, bu müş terek istek de bir çatışma yaratmaktad ır. Jürgen
Habermas, bu menfaat çatışmasmı açıkça dile getırı.. "Medeni-

yetler Çatışması teması arkas ı nda gizlenen Batın ın; petrol kaynakla-

rından yararlanmaya devam etmek ve enerji ihtiyac ın ı güvence altı na

almak gibi açık maddi çıkarlarıdı r". (Habermas, 2004)

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse; iletişim ve ula-
şım teknolojilerindeki devrimlerin küreselleşmeyi olanakh hale
getirmesinin yani s ıra terörizmin uluslararas ı bir enstrümana•
dönüşmesinde de etken olduğu kuşkusuzdur. Ayrıca, genel kü-
reselleşme konsepti terör örgütleniyle organize suç örgütlerinin
ilişkisinin gelişmesine ve böylece terörün finansman ve lojistik
olanaklarını genişletmesine de olanak vermektedir.

Öte yandan da küreselleşme; kapitalist ve sosyalist ide-
olojilerde aradığını bulamayarak Radikal İslami yorumlarda
çıkış arayan Müslüman kitlelerin bir bölümünür ı "iman koşulu"
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TERÖRÜN TARIHI haline getirmeye başladığı ümmet ve İslam devleti modeli ile
- -	 VE küreselleşmeriin dayattığı; Batılı idealler, Hıristiyan değerler,DONU Ş UM EJ4PLAR İ 

"Coca Cola demokrasisi", "Amerikan tarz ı hayat" ve "uluslararas ı
şirketlerin Mc World evrenselliği"ne dayalı düzen arasmda bir
çatışma da yaratmaktad ır. Küreselleşme ile Radikal İslanıın
hayali alanlarında ortak noktalar bulunmamas ı da, bu çatış-
mayı var olma veya yok olma kapsamında ölümcül bir tehdide
dönüşmektedir. Ancak, Madrid Ekonomik Faktörler Çal ışma
Grubu'nun da belirttiği gibi küreselle şme; özellikle az gelişmiş
veya gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerinde i şsizliğin ar-
tışı ve fert başına düşen gelirin azalmas ı gibi olumsuz etkiler
yaratarak bazı ülkeleri "za yıfküreselleşmeci"ye dönüştürmekte,
bu da sonuçta radikal dini veya milliyetçi terörü tahrik etmek-
tedir. Yani asimetrilç ölümcül tehdit, sadece dini ya da kültürel
direnç kaynakli olarak yorumlanamayacakt ır ve çok önemli
maddi/ekonomik nedenleri de mevcuttur.

Çatışan taraflardan küreselleşme, dünyanın tek süper gücü
sıfatıyla "jandarma" yetkilerini kullanma hakk ını kendisinde
bulan patronu ABD'nin her türlü teknolojik imkan ve kabi-
liyetinden yararlanmakta, diğer taraftaki Radikal İslam ise
siyasal birlik ve teknoloji zafiyetlerinin yerine "iman, ümmet,
cihat ve şahadet"i koyarak sava şa katılmaktadır. Çatışmanın ta-
raflar ı arasında Radikal İslam aleyhine tam anlamıyla bir güç
asimetrisi söz konusu oldu ğundan, Radikal islamc ılar, Soğuk
Savaş 'ta terörizme ilişkin kısmi kayıtlamalann bizatihi dev-
letler tarafından ortadan kaldırılmas ından ve ulaşım/iletişim
teknolojilerindeki devrimlerinden de yararlanarak terör tak-
tiklerini en uç s ınırlarda kullanmaktad ır.

Çünkü Radikal islamcılar küreselleşmenin dayattığı siste-
mi; geleneksel askeri veya politik yöntemlerle yıkamayacakları,
dönüştüremeyecelçleri ya da dahil olma imkanlar ının bulun-
madığı bir düzen olarak görmekte ve sistem dışında kalaııların
hıncıyla sistemi yok etmeye yönelmektedirler.

Bu bölüme son verilmeden önce küreselle şmenin bir
açmazma da değinmek gerekir. Yukar ıda da işaret edildiği
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gibi küreselleşme de tıpkı Radikal Islam gibi ulus devlete sal- TERÖRÜN TARIHI

d ırmakta, ancak Radikal İslam'dan farklı olarak ulus devleti VE - -
etnisite esasmda parçalayarak tedricen yok etmeyi ye ğlemek- DONU ŞUM EAPtAR İ

tedir. Bunun nedeni ulus devletlerin bir anda yıkılmasıyla, et-
nik devletçikler ve küresel düzen kuruluncaya kadar geçecek
dönemde oluşacak güç bo şluklarının yaratabileceği kaostan
korkulmasıdır.

Ancak, Radikal islamın ümmet ve İslam devleti amacının
önündeki en önemli engel de ulus devlet modelidir. Çünkü bu
model, dayandığı laiklik ilkesi gereği ümmet ve İslam Devleti
modellerini baştan reddetmekte, dini kimli ği kişisel baza in-
dirgeyerek milli kimli ği ön plana çıkarmaktadır. Ulus devletin
bu kuruluş ideolojisi de, milli kimliği reddeden ümmet veya
etnisite esaslı doktrinlerin önündeki en büyük engeli olu ştur-
maktadır. Bu durumda küreselleşme ulus devlete saldırarak
bir anlamda ümmet ve Islam devleti modellerinin de önünü
açmaktadır.

Bu paradoksun izahı bir ölçüde Brzezinski'nin Radikal İs-
lam tahlilinde de yer alan "Ancak siyasi bağl ı lığın ve mutlak bir

Müslüman gücün olmamas ı, Müslüman köktendinciliğin karşı çıkı-
şın ı jeopolitik Özden mahrun ı b ırakacaktır". Cümlesiyle yap ılabilir.
Daha açık bir deyişle Radikal İslam, küreselleşme açıs ından
tehlike oluşturabilecek siyasi bir varlık olarak görülememekte,
küreselleşmenin hedefini de daha çok Radikal islam ın ele silahlı
müritleri oluşturmaktad ır.

Küreselleşme/ulus devlet/Radikal İslam çatışmasında,
küreselleşmenin ağırlığının Radikal İslam'dan yana olmasa bile
İslami devlet idealirıi pek de dışlamayan "ı lı mlı Islan ı " gibi "net>

zuhur" ve ne olduğu pek de anlaşılamayan düşüncelerden yana
konulmasmın bir başka izal-u daha olabilir: Radikal islam ın si-
lahları bırakması sağlariabilirse, Islami Devlet Teorisi; BOP ya da
GOP gibi projelerle ehlileştirilebilecek ve küreselleşmeye uyumu
sağlanabilecek bir kavramdır. Aynca, İslami devletin; milliyetçiliği
ve ulus devleti baştan reddetmesi de küreselle şmenin ulus devleti
yok etmek felsefesiyle uyumludur. Oysa ki ulus devlet teorisi,
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TERÖRÜN TAR İHi küreselleşmeyle taban tabana zıt ulusal kimlik ve ulusal çıkar
VE

DÖNÜ ŞÜM ETAPLARI 
anlayışına sahiptir. Öyleyse, gerçek dü şman da ulus devlettir.

Cihangir Dumanlı, ABD Deniz Harp Akademisi ö ğretim
üyesi Thomas P. H. Barnett' ın "Dıe Pentagon's New Mhp: Penta-
gon 'un Yeni Haritas ı " adlı kitabının tanıtımını yaparken, yazann
tartışılan konuyla ilgili önemli görü şlerine de yer vermektedir.
Barnett'a göre;

"Soğuk Savaş sonrası dünya düzeninin olu şturulması nda en
önemli husus düzenin kurallar ı n ı n (rule set) konulmas ıd ır ve 11
Eylül sadece bu gereksinimi kolayla ş tı rmış ve somutlaştı rnıış tır. 11
Eylül'e kadar dünyada bir karışıkl ık hakinıken, bu tarihten sonra
saflar belirginleşmiş tir.

Barnett, dünyayı da küreselleşme bazı nda ikiye ayı nr: küre-
selle ş meye bağlanan ve kurallanna uyan bir çekirdek (Functioning
core), küreselleşmenin dışı nda kalan ülkelerden olu şan çevre (non
integrated world, gap). Ona göre çevre ülkeler, yabancı sermayeyi
çekemeyen, genelde ham maddelere sahip, teokmtik, kadın ı toplumdan
dışlayan, yasa d ışılığın egemen olduğu, Batın ın sosyal değerlerini
kabul etmeyen ülkelerdir ve Türkiye'de bu bölümde yer almaktad ı r.
ABD'nin göre vi çekirdeği mümkün olduğu kadar genişletmek, çevreyi
ise küçültmek suretiyle küreselleşmeyi gerçekten küresel yapmak ve
çevredeki milyar insan ı daha iyi koşullarda yaşatmaktır. ABD'nin
düşman ı, İslam değil, küreselleşmeye bağlanmak isten ıeyenlerdir. Kü-
reselleşmeye hayat veren ideallere göre kurulmu ş tek devlet ABD'dir
veküreselleşmeABDnin tarihe birhediyesi olup, Amerikan rüyas ın ı n
dünya çap ında gerçekleşnıesidir.

Küreselleşme için şu dört akış hiçbir engele takılmadan devam et-
nıelidir: Çevreden çeki rdeğe insan akışı, çevreden çeki rdeğe enerji akışı,
eski .çekirdekten (ABD Avrupa) yeni çekirdeğe (Çin vb. büyük ülkeler)
sennaye akışı ve ABDden çevreye güvenlik ihracı . ABD çevreye hürriyet
ve modem bir yaşam önennekte karşı lığında ise çekirdeğin güvenliğinin
sağlanmasın ı istemektedir. ABDnin rolü küreselle şnıenin koruyucusu
olmaktır". (Dumanli, 2004)
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Kongar da Cumhuriyet Gazetesi'nde 2005 y ılında yayın- TERÖRÜN TARIHI

lanan bir dizi için haz ırladığı makalesinde bu paradoksa ve VE - -

küreselleşmenin öngördü ğü devlet modeline değifımiştir. DONU ŞUM ETAPİARI

Kongai, Fukuyama'n ın son kitabı "State Building, Governance

and World Order in the Twenty-First Century=Devlet Kurma, XXL

yüzyı lda Yönetişim ve Dünya Düzeni "ni değerlendirirken şunlar ı
söylemektedir:

"Genişletilmiş Ortadoğu Projesi'nin (GOP) arkasındaki beyin-

terden biri olan Fukuyama, önceleri SSCB'nin çökmesiyle insanl ık
tarihindeki evrimin sona erdiğini ve tarihin bittiğini, dünya poli-

tikasın ı n devletin küçültülmesi yönünde olduğunu ilan ediyordu.

Son kitab ında ise: Hiçbir uluslararasıfederal örgütlenme ya da ulus-

lararas ı örgüt, dünya üzerindeki yoksulluk, terör, uyu ş turucu gibi

sorunlarla ulus devletler kadar etkili biçimde mücadele edemez. 11

Eylül'den sonraki dönemde dünya politikas ın ın temel sorunu devleti

geri çekmek değil, tam tersine onu güçlendirmektir. Gerek tek tek

toplumlar, gerekse tüm dünya insanl ığı için, devletin yok edilmesi

bir ütopyan ın değil bir felaketin başlangıcıdı r' diyor.

Fukuyama'n ın sözünü ettiği küçük,fakat etkin bir devlet. Dün-

yadaki devletleri 'devlet fonksiyonların ı n yayg ınlığı ' ve 'devletin

gücü'ölçütlerinigöre sın ıflandıran düşünür, Türkiye ve Brezilya gibi

ülkeleri 'fonksiyonları yaygın ama güçsüz, Fransa ve Japonya'y ı ise

'fonksiyonları yaygın ve güçlü' devlet kategorisine al ı or. Fukuyama,

ABD'nin dünya çapındaki terör, uyu şturucu ve yoksulluk gibi sorun-

larla savaşması içinde GOP Projesi gibi ortakl ıklar öneriyor".

Mithat Çelikpala ise "Yeni Dünya Düzeninde Bar ışın Inşası ?"

başlıklı makalesinde ABIY nin"doğal olarak da küresejleşmenin" kabul
edebileceği devlet modeli konusunda ilginç ipuçlan vermektedir:

"11 Eylül sald ırıları yla birlikte uluslararas ı terör ve teröristler,

uluslararası uyuşturucu ve insan ticareti ağları gibi yeni unsurlar

birden bire küresel düzeni bask ı altına alan yeni tehditler olarak gün-

deme oturuverdi. El Kai4e ve Hizbullah gibi gruplar da mücadelenin

merkezine oturtulan asli unsurlar olarak tan ı mlan ınaya başladı . Bu

ğruplann doğmasına sebep olmasa da yaşamasın ı ve hatta güçlenerek

bir tehdit olarak ortaya çıkmas ın ı sağla yan faktör olarak ise düşkün
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TERÖRÜN TAR İ H İ ya da aciz devletler 'zay ıf veya başarı sız devlet' (weak-failed state) de

- VE denilen kavramlar karşı m ıza çıktı. İrak, Afganistan ve Kuzey Kore
DONU Ş UM ETAPLARI gibi 'lıaydut' devletlerinin yan ı na bunlar da eklendi.

Bir devletin aciz ya da düşkün devlet olarak nitelendirilmesinin

kıstaslan nedir? Genel olarak fiziksel s ın ı rları içerisinde kontrolü

sağlayanıayan ya da meşru güç kullanma tekelini kaybeden ya da

başka unsurlara kaptı ran, dolay ısıyla etkin olamayan hükümet veya

iktidarlann hüküm sürdüğü/sürmeye çal ış tığı devletler bu kategori

de değerlendirilebilir. Ayr ıca ortak karar alma süre çlerinin işlemediğv

işletilemediği, iktidarın otoritesinin a şı ndığı, kamu hizmetlerinin ye-

rine getirilemediği, çevre ülkelerle ve uluslararas ı toplumla sağlıkl ı ve

düzgün ilişkin in kurulamadığı ülkelerde bu çerçeve de değerlendiri-

lebilir. Benzer bir biçimde s ın ı rl ı da olsa ulusal egemenliği üzerinde

bir takı m kı sıtlanıalara muhatap olan, İrak örneğinde olduğu gibi

belli bir süre hava sahas ın ı kontrol edemeyen ya da Afganistan gibi

isteği dışı nda yabana askeri güçlerin işgaline uğrayan ülkeler de bu

çerçeveye oturtulabilir.

Bu kavram ı kim somutla ş tıracaktı r? Asl ı nda, Dünya Banka-

sı 'n ı n 'baskı altındaki düşük gelirli ülkeler' gibi yaklaşık 30 ülkeli

listesi, Ingiliz Uluslararası Geliş tirme Kurumu'nun 46 ülkeli 'hassas

ve kınlgan ülkeler' listesi gibi bu türden s ın ıflandı rma ve değerlen-
dirmeler. mevcuttur. CIA 'n ın benzer amaçla haz ırladığı bir listede de

20 civarında ülke yer almaktadı r.

Bush da 2002 Eylülü'nde yapt ığı bir konu şmada; '11 Eylül
olayları bize güçlü devletler gibi Afganistan benzeri zay ıf devletlerin

de ulusal çık.arlanm ıza büyük bir tehdit olu şturabileceğini öğretti.

Yoksulluk, zayıf kurumlar ve yolsuzluk zay ıf devletleri s ı n ı rları
dahilindeki terörist ağların ve uyuş turucu kartellerinin tehdidine
maruz b ı rakmaktadı r. Bu bağlamda terörle ve teröristlerle mücadelede
özellikle üzerine durulmas ı gereken konulardan biri, bu türde zay ıf
devletlerin zafiyetlerinin ortadan kald ırılarak, sorun yaratmayacak
güçlü, organize, özgür ve serbest giri şinıe önem veren, demokratik
ulus devletlerin olu şturulmas ı ve bu yap ıların korunmas ıdı r.'diyerek
bu konuya verdiği önen ıi ifade etmiştir.

Bu düşünceler ve Bush'un direkt ıfleri doğrultusunda faaliyete
başlanm ış, 2004 bahar ında Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC)

104



Türkiye ve Terörizm

kararıyla Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 'Yeniden Yap ı landınna rERÖRÜN TAR İ H İ

ve istikrar Koordinatörlüğü' adıyla yeni bir yapı oluş turulnıuş ve VE

bu kurumun aciz devletleri belirleme anıacıylaJftaliyette bulunmas ı, DONU ŞUM ETAPLAR İ

STK'larla ortak projeler yürütnıesi öngörüln ıüş tür. Bu resmi kurum

dışında bir de 'Barış Vakji' (17w Fund for Peace) isimli; dü şkün ve

aciz devletlerden kaynaklanan anla şmazl ık ve çatışmalar konusun-

da uzman olduğunu iddia eden bir vakıfça hazı rlanan ve 'Foreign

Policy'nin Temmuz-Ağustos 2005 sayıs ında yayı nlanan 'Düşkün

Devletler İndeksi' (Failed State Index) var. indeks, Hollanda Leiden

Üniversitesi'nce ülke içi şiddetin ve siyasi baskı n ı n bulunduğu ül-

keleri göstermek için haz ırlanan 'Dünya Çatış ma ve Insan Halkları
Haritas ı 'n ı esas al ıyor. Vakıf bu haritada BM üyesi 191 devleti 12

siyasi, ekonomik ve sosyal temel gösterge ye göre değerlendiriyor

Mayıs-Aral ık 2004 döneminde ülkelerle ilgili olarak uluslararas ı ve

bölgesel bas ı nda yer alan haber ve dokümanlar, puanlamada rol oy-

nuyor. Sonuçta vakıf üç temel kategoriye ayrılan 60 ülkeyi kapsayan

bir indeks saptı yor.

Bu üç kategori: kritik durumda, tehlike altında ve sı n ı rda ülkeler.

Ama aslı nda her üç kategoride yer alan ülkelerin tamam ı başarıs ı zl ı-
ğa veya çökmeye aday/eğilimli olarak değerlendiriliyor. Bu ülkelerin

tümünün gözetim altı nda tutulmas ı öngörülüyor. Kategorize etme

sadece hangi ülkeye daha öncelikli müdahale edilece ği ve bu müdaha-

lenin nas ıl olacağı konusunda bir anlam ifade ediyor ve yol gösterici

nitelikte. Indekste yer alan ülkelerin önemli bir kısnıı Afrika'da ve

liste Müslüman ülkeler ağırl ıklı, Orta Doğu ülkelerinin hepsi de
listede. Ilk 10'da ki ülkelerden 7'si Afrikal ı . Aynca; Fildişi Sahili,

Yemen, Afganistan, Benglade ş, Venezuella, Özbekistan'da listede

yer alıyor.

Ve Türkiye'de 60 ülke aras ında 49. sırada yer al ıyor. Türkiye

ile ilgili değerlendirmede; devletin me şruiyetini kaybetmesi ve suç

eğiliminin/oran ın ı n artmas ı 10 üzerinden 9.7, demografik sorunlar

9.0, dengesiz büyüme 9.0, bölünmü ş seçkinler 9.1 puanla değerlendi-

riliyor ve Türkiye toplant 86.1 puanla aciz devlet olma s ın ırı nda yer

al ıyor. İndeksin başındaki Fildişi Sahili'nin toplam puanı ise 106.0.

irak, 103.2 puanla 4., Suriye 91.5 puanla 28., Azerbaycan 85.7 puanla
50., Iran 83.7 puanla 57. ve Rusya 83.5 puanla 59. s ırada. Gürcistan

ve Ermenistan ise listede yok." (Dumanlı, 2004)
105



Türkiye ye Terörizm

TERÖRÜN TAR İ H İ	 Madrid'de Crenshaw'un Politik Aç ıklamalar Grubu da

- - -	 VE "Düşkün devletler" sorununu gündemine alarak, tartışmıştır:
DONUŞUM ETAPLARI

"Uluslararas ı sistemin bir başka endişe kaynağı da çökmü ş ya da

'baz ı çatışmalara bağlı olarak' zay ıflamış devletlerdir. Merkezi hükü-

metlere sahip olmayan ya da ülkesi veya ulusu üzerindeki kontrolünü

koruyamayan hükümetlere sahip, ba şarısız olmu ş ya da olan devletler

radikal ittıfaklara ev sahipliği yaparlar ki; bu hem istikrarı engeller

ve hem de başka hedeflere terör ihraç eder. Uzaıjan kimlik çatışmaları
ve istikrars ızl ık, terörist grupları n içinde barınak bulabileceği yaban-

cı laş mış gruplar yaratan mülteci ve göçmen dal galan üretir. Yerel

şartlardaki hoşnutsuzluk uluslararas ı sistemle -küreselle ş me-- yer

değiştinniş tir. Bu nedenle de bu şartlar uluslararas ı toplum için

ciddi bir problemdir".

Tartışılan konunun bütün ayrmtılarıyla anlaşılabilmesi

için Cumhuriyet Gazetisi yazarı Ergin Y ıldızoğlu'nun değişik

tarihlerde kaleme aldığı iki haberin özetlerine de bir göz atmak
gerekir:

1. "ABD'nin yeni konumunu açıklayan belgelerden birisi de

18.03.2005 tarihli ve Savunma Bakan ı Donald Rumsfeld imzal ı
'ABD'nin Savunma Stratejisi' ba şlıkl ı dokümandı r. Bu dokünıanda;

ABD'nin halen savaşan bir ulus olduğu ve güvenlik sorunlarıyla karşı
karşıya bulunduğu, bu sorunların uluslararas ı işbirliğiyle aşı lnıas ı
halinde uluslararas ı bir güvenlik ortam ın ın yaratılacağı, böyle bir

ortam ın sağlanabilmesi için ulus devletlerin güçlenmesi gerekti ği

ancak bu güçlenmenin ulus devletin egemenliğini belli bir sorumlu-

lukla kullanmas ına bağl ı olduğu saptanıalan yer al ıyor.

'Ulus devletin egemenliğinin sorumlukla kullan ı lması ' sapta-

masın ın açı l ım ı için doküman dikkatle incelenirse, bu sorumlulu ğun

bileşenlerinin; içeriği ABD'ce tan ı mlanan bir özgürlük anlay ışı,

serbest piyasa ekonomisi ve rekabetçi pazar uygulamas ı, ABD'nin

uluslararası harekat kabiliyetinin engellennıemesi veya zorlaştınlma-

nıas ı ve belirli bölgelerde ulusal hegemonya kurn ıaya kalk, şı l n ıamas ı
olduğu görülüyor".

2. "23.01.2004'de Washington Post; Pentagon bünyesinde

doğrudan Rumsfeld'a bağ l ı olarak olu ş turulan 'Stratejik Destek
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Seksiyonu' <Strategic Support Branche, SSD> adl ı bir örgütün var- İ ERÖRÜN TAR İ H İ

lığı n ı duyurdu. Bu yeni yap ılanma, Pentagon'un istihbarat açısından V( -

CIA'ye bağl ı lığını azaltnıayı hedefiuliyorve 2005 y ıl ı itibariyle 'yük- DONU şUMETAPLARI

selen hedef ülkeler' adı verilen 12 1w def ülkede görev yap ıyor. Başı na

fanatik bir Müslüman aley!ı tan olan General Boykin' ı n getirildiği

bu birim, Pentagon bünyesinde yer aldığı ndan Kongre denetiminden

de etkilenmeden, askeri ve siyasi alanlarda çal ışabiliyor. Bir ay sonra

yine ayn ı gazetede yer alan bir ba şka makalede, SSD'nin görev aldığı
ülkelerdeki ABD büyükelçilerinden de bağımsız olarak faaliyet göster-

diği ifade  ediliyor. Washington Tin ıes'da da ayn ı günlerde çıkan bir

başka yaz ıda SSD'nin hedefülkelerdeki terörist örgütlerin istihbarat

etkinlikleri ve propaganda faaliyetlerini de görev kapsam ına aldığı

belirtiliyor" (Yıldızoğlu, 2005).	 -

Barnett' ın de tıpkı Brzezinski gibi "dobra dobra" yaptığı;
"ABD'nin küreselleşme koşullanna uyumlu bir İslami anlayış veya

yönetim modeliyle sorunu yoktur. Sorun küreselle şmeye karşı ç ıkan-

lardı r. Batı 'n ın sosyal değerlerini reddedenlere yaşam hakk ı verilme-

yecektir". Açıklaması, Crenshaw'un grup çal ışmasında, Sezai,
Kongar, Çelikpala ve Y ıldızoğlu'nun makalelerinde irdelenen
"global köye uyumlu devlet modeli" ile birlikte değerlendirildiğin-
de daha çok "devlet teorisi" ile ilişkili olduğu söylenebilecek bu
tartışma, bir anda çağdaş terörizm ve asimetrik terörle yak ın-
dan ilgili ve çok tehlikeli baz ı dönüşüm sinyallerinin varl ığını
ortaya koyar hale gelmektedir.

a. Küreselleşme, Radikal islamın kendisine yönelttiği
terörizm tehdidini, Afganistan cihadmdan arta kalan İslami
militanların boşluğu düşmesiyle bir ölçüde ilgilendirilebilecek
olan konjonktrüel ve sinirli bir olay olarak görmeye meyledebi-
lecektir. Eğer, Radikal İslanıı ve militanları tatmin edebilecek,
küreselleşmeye de uyumlu İslami Ümmet ve İslami devlet
modelleri icat edilebilirse, Radikal İslam sorununun kökenle-
rini ve sonuçlar ın izlemek küreselleşmedilerin ilgi alanından
çıkacaktır.

Tarihi gerçekler de bu doğrultuda olup, İslam'm en radikal
yorumların yapan Vahabiler'in Suudi Arabistan' ı geçmişte ve
halen ABD'nin yakin dostu pozisyonunu korumaktad ır.
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Bu durumda, Radikal İslami terörizmin tek hedefi laik,
ancak nüfusunun büyük bölümü Müslümanlardan olu şan
ulus devletler olabilecektir. Ancak, bu aşamada küreselleş-
meye uyumlanan Radikal İslami terörizm tehdidi, küreselleş-
medilerin ve dolaysıyla Batı'nın tehdit algılamalarırun dışında
kalacaktır.

b. Ulus devlet ideolojisi ile küreselle şme ideolojisi aras ın-
daki çözümlenmesi mümkün olmayan; ulusal kimlik/etnik-
dini kimlik, ulusal ç ıkar/ulus üstü güçlerin ç ıkarları veya
ABD'nin ç ı kan, ulusal sınır/liberal rekabetçi pazar s ınırı ve
ulusal özgürlük anlay ışı! küreselci özgürlük anlayışı çatışmas ı
da süregelecektir ve bu nedenle de ulus devlet, küreselle şme
ile küreselleşmenin patronu ABD'nin yönetip, güdümleyebi-
leceği şekilde yeniden yap ılanmsı konusunda baskı altında
tutulacaktır.

c.Madrid Çalışma Grupları'nın da işaret ettikleri gibi, bi-
zatihiküreselleşmenin bünyesinden kaynaklanan nedenlerle;
oluşacak siyasal, ekonomik, sosyal bunal ınılarla ulus devlet-
lerin zayıflatılması bu aşamada da sürdürülecek, böylece ulus
devletler giderek düşkün devletlere dönüşecekkrdir.

Bu tahlil önemli üç tehlikeyi içermektedir:

ilki; küreseUeşmenin, Radikal İslam ile olan kavgas ını bi-
tirebilmek adına ulus devletlerin s ırtından bazı fedakarlıklar
yapabileceğinigö stermektedir. Yard; Radikal islamın ilgi ala-
nına giren devletlerden özellikle nüfus ço ğunluğu Müslüman
olanların, Radikal İslam'ca da beninısenebilecek şekilde devlet
yap ılarını yeniden inşa etmeleri istenebilecektir ve bu istemin
adı da "Ilımlı İslam Devleti" olacaktır. Konjonktür laik-Müslü-
man ulus devletlere iki seçeneği dayatacaktır: Küreselleşmeriin
ve Radikal islamın ortak kabullerine mahzar olmu ş yeni devlet
modelinin kabulü ya da küreselle şme tarafından artık "yerel"

olarak kabul edilece ği kesin olan Radikal İslami terörizmle ül-
kenin kendi imkan ve kabiliyetleri dahilinde mücadele etmesi.
Üstelik, ikinci seçeneğe yönelen ulus devletlerin terörizm teh-
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didiyle gerektiği şekilde mücadele edebilmesi de; "insan hrıklan TERÖRUN TAR İ H İ

ihlali", "self detenninasyon hakk ı ", "ulusal bağıms ızl ık savaşı ", "ye- VE

rel etnik hareket" gibi çok say ıda argümanla engellenebilecektir. DONU ŞUM ETAPLARI

Bu seçeneklere uygun davranmayan devletler ise baz ı "küçük"

sorunlarla karşılaşarak, Barış Vakfı gibi STK'lar tarafından ve
hatta gerekiyorsa do ğrudan ABD Dışişleri Bakanlığı "Yeniden

Yap ılandırnıa ve istikrar Koordinatörlüğü"nce resmen; "Türkiye:

S ı n ırda devlet", "Suriye: Kritik durumda ya da J ıaydut devlet" ilan
edilebileceklerdir. Nasıl olsa, bu tip sorunlu devletlerin içinde
Barış Vakfı gibi STK'Iara yeterli doküman sağlayabilecek yerli
STK'lar ve medya kurulu şları da bulunabilecektir. Böylece bu
devletler, küreselleşmenin, doğal olarak da ABD'nin öncelikli
hedefleri haline geleceklerdir.

İkinci tehlike daha da büyüktür:

Barış Vakfı gibi sivil toplum kurulu şları yada ABD Dışiş-
leri Bakanlığı'nın uyarılarına karşılık, hala küreselleşmenin
ideallerine ve modellerine kar şı çıkan ulus devletlerin; etnik
veya dini ya da mezhepsel hassasiyetleri gözden geçirilebile-
cek, var ise; bu devletlerin ulusal etnik veya dini terör örgütleri
"fevkalade müsaadeye mahzar örgü t" statüsüne alınırken, terörün
dış destek unsuru bütün gücüyle ortaya konacaktır. Bir başka
olasılık da böyle bir ulusal terör örgütünün mevcut olmamas ı
durumunda, etnik veya dini ya da mezhepsel hassasiyetlerin
bir ulusal terör örgütü yaratılincaya kadar provake edilmesidir.
Sonuç itibariyle ulus devlet yap ısında direnen ülke bir şekilde
"Dü şkün Devletler İndeksine" dahil edilecektir. Nasıl olsa, bu
sorunları çözebilecek So ğuk Savaş yillarmdan kalma konseptler
de mevcuttur ve üstelik bu tip "örtülü operasyon ları " yapabilecek
"SSD" gibi yeni örgütler de kurulmu ştur.

Bu, bir komplo teorisi değildir: Bugün Türkiye'nin ya-
şamakta olduğu PKK sorununu ve Suriye ile Iran'da ba ş
göstermekte olan ayr ılıkçı Kürt Hareketleri'ni aynen yans ıt-
maktad ır.

Üçüncü tehlike ise ortaya çıkması kuvvetle muhtemel bir
sonucu içermektedir:
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TERÖRÜN TAR İ Hi	 Küreselleşmenin halen Irak'ta uygulad ığı, İran'a karşı da
- - -	 VE  uygulamayl planladığı strateji aynen ve küreselleşmeye dire-

DONU ŞUM ETAPLARI nen ulus devletleri de kapsayacak şekilde sürdürülürse; küre-
selci güçler, Radikal İslam sorununu çözmek isterken, ondan
çok daha büyük bir tehdit yaratabilecek ulusalc ı direnişlerle
karşilaşabileceklerdir. Üstelik il ınili İslam Devleti tedavisiyle
radikal dini terörizmin tam anlamıyla sona erdirileceği, etnik-
milliyetçi terörizmin de dengelenece ği düşüncesi de kesinlik
içeren bir reçete değildir.

Nitekim, Madrid-Stern Kültür Çal ışma Grubu; milliyetçi
terörist gruplar ın köktendincilere her zaman kendi "saiklerini"

en basit anlatınıla "satabileceklerin i", Çeçen terörizmin bunun
çarpıcı bir örneği olduğunu vurgulamaktad ır.

Radikal islami/etnik milliyetçi terörizmin i şbirliği konu-
sunda Brzezinski'nin "Büyük Satranç Tahtas ı "nda yaptığı Tür-
kiye'nin doğusu ve İran'ın kuzeyinin yanı s ıra; Ermenistan,
Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan,
Kırgizistan ile Afganistan ve Güneydo ğu Rusya'nın bir bölü-
münü de kapsayan bir "Avrasya Balkanlan" projeksiyonu da
Madrid-Stern Çalışma Grubu ile "ters aç ıdan paralel", ancak
aynı kanaate ulaşan bir sonuca varmaktad ır:

"Her ne kadar eskiden Sovyet Cumhuriyetler olan devletlerin

hepsi ve Afganistan çoğunlukla Müslüman nüjüsa sahipse de, genelde

Sovyet Döneminin ürünü olan siyasi seçkinleri laik bak ış açısı na

sahiptir ve devletler resmi olarak sekülerdir. Ancak nüjüslan ilkel,

geleneksel kabileci kim likten daha modern millifarkrndalığa kaydıkça

yoğun İslami bilinçle dolmaları muhtemeldir. Aslı nda yeniden Rusya

de birleşmek ve kafirin denetimine girmek konusunda direnmeye ka-

rarlı, gittikçe yay ılan yeni milliyetçiliği harekete geçiren itici gücün

İslami direniş olmas ı muhtemeldir" (Brzezinski, 2005, s. 187).

Bu sorunun daha aç ık bir şekilde ortaya konulmas ı istenir-
se; ulus devlet kimliklerini korumak isterken bir anda radikal
dinci veya etnik terör tehdidiyle kar şılaşan ulus devletlerde
ulusalcı dirençlerin etnik-milliyetçi ve radikal dini terörün
birbirini tetiklemesi ya da işbirliği içine girmeleriyle kitlelerin
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kontrolsüz tepkisine dönü şebilmesi ve sonuçta eski ça ğlarm TERÖRÜN TAR İ Hi

"din katliamlarm ı " andırır spontane bir toplumsal terör olgu- VE

sunun ortaya ç ıkabilmesi pekala mümkündür. Dünyanın bü- DONIJ ŞUM ETAPLAR İ

tün güçleri bir arşya gelse de, böyle bir kitlesel terörün ulusal
s ınırlarda tutulabileceğini düşünmek ise, fazla iyimserliktir.
Öte yandan söz konusu ulusalcı veya ulusalc ı/ radikal dinci
dirençler küreseileşme ile çatışmaya girdiklerinde de aynen
Radikal İslam gibi önemli bir güç asimetrisi ile de kar şılaşacak-
larından, asimetrik terör tehdidi kendili ğinden doğacak ve bu
sefer dünya gerçekten ciddi tehlikelerle karşılaşabilecektir. Bu-
gün Irak'ta ABD'r ıiıı ve ortaklarmın karşılaştığı direnç, Radikal
islamın hak ortamını kullanmas ının ötesinde, mezhep baz ında
ortaya konulan, ancak ulusal kayg ıları da içeren bir terörizrndir.
İran'ın ABD planlanna karşı verdiği tehdit cevapları da; Stern
Çalışma Grubu'nun ve Brzesinski'nin de i şaret ettiği gibi hem
ulusalcı ve hem de dini direnç motifleri içermektedir.

Sonuç olarak şunu söylemek mümkündür: Küreselle şme,
hayata geçirilmesi insanlığın "global senııaye, enerji krnjnaklannrn
kontrolü, Avrasya hakimiyni, süper güç, s ı n ı rda ve luıydut devlet,

ulus ötesi şirketler" gibi çıkar kokan kavranılardan sıyrılarak,
ulus üstü değerleri gerçekten benimsemesine endeksli bir
idealdir. Bu ideali bir süper gücün veya uluslararas ı sermaye-
nin çıkarlar ı doğrultusunda zorla gerçekle ştirmeye kalkmak,
terörizmi, dinsel veya ulusalc ı "ya da her ikisi birlikte" bir genel
direniş konsepti haline dönüştürebilecek ve uluslar ailesi o
zaman çok daha büyük tehditlerle karşılaşabilecektir.

4.2.4. Mikro Milliyetçilik ya da
Etnisitenin Yükselişi

Samuel P. Huntington ünlü "Medeniyetler Çatış mas ı " teori-
sinde küreselleşmenin etkilerini incelerken kanaatimlze göre
baz ı haklı değerlendirmeler yapar: Etkinliği artan küreselleş-
me ile küçiilen dünyada kültürlerin daha fazla etkile şim ve
iletişim içine girmesi; bu kültürlerin kendi varlıklarını, yani
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TERÖRÜN TAR İ Hi grup varliğını keskinleştirmeleri ve diğer kültürlere göre fark-

- -	 VE lılıklarının ay ırd ına varmalar ına neden olmu ş, 'farklı l ık/ann
DONU ŞUM ETAPEARI farkına vanlmas ı da" giderek bu farklıl ıkların abartılmas ına yol

açmış, böylece çatışma yaratan bir toplumsal psikoloji ortaya
çıkmış tır. Bu gelişim, küreselleşmenin ulus devletleri zay ıfla-
tıcı ekonomik ve toplumsal etkileriyle birleşerek, bir yandan
ulus devletlerin içinde köktenci yakla şımların ve aşır ı uçlaşmış
toplumsal hareketlerin ortaya ç ıkmas ına ve çoğalmasına, diğer
yandan da ulusal s ınırları aşan kimliklerin oluşmasına yard ım
etmektedir. Mikro milliyetçilik ya da etr ıisite denilen kavram
böyle karşımıza ç ıkmaktadır.

Huntington konuyla ilgili olarak çok da yeni bir 5ey söy-
lememektedir. 1789 Frans ız Devrimi'yle gündeme gelen ulus
devletlerin kurulmas ı ideali farklı etnik kökenlerden gelenlerin
ya da ayrı din ve mezheplere inananların hepsinin ayr ı bir
ulus devlet kurmalar ı şeklinde uygulamaya yans ıyamamış-
tır. Sayılamayacak kadar çok tarihi, coğrafi, siyasal, kültürel,
ekonomik, vb. nedenin zorlamas ıyla; oluşan veya oluşturulan
ulus devletler içinde farkl ı etnik kökenden gelen, farklı din ve
mezheplere mensup insanlar, az ya da çok mutlaka yer almış ,
imparatorluk miras ı devralan ülkelerle, büyük devletlerin çıkar
hesaplarına göre masa başında s ınırı çizilen -devletler de ise,
etnik, dini veya mezhepsel birlik gibi özelikleri dikkate alma
imkanı olmamış veya olamarmş tır.

Sonuçta, "ulus devlet=Iıon ıoje ı toplu n ı " denklemi kurulama-
mıştır. Devletlerin kuruluş doktrinleri ile milli güvenlik strate-
jileri de uzun bir süredir farkl ı etnik kökenden gelen, farklı din
ve mezheplere mensup insanların oluşturduğu ulus devletlerde,
etrıisiteler, dinler ve mezhepler aras ındaki farklılıkların gideri-
lememesi halinde sorun yaratarak devletin ve ülkenin bütün-
lüğünü tehlikeye sokabileceğinin bilincindedirler. Bu tehdide
karşı bir yandan; "azınl ık statüsü", "ulusal kimlik", "resmi dil" gibi
barajlar oluşturulurken, diğer yandan da "etnik, dinsel ve kültürel

mesafe/erin daraltıln ıası " başliğı altında önlemler geliştirilmeye
çalışılmıştır. Huntington'un bu gerçeğe eklediği, küreselleşme
olgusunun ulus devletin kuruluş doktrininin ve milli güvenlik
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stratejilerinin önlemeye çahştığı tehdidin yakınlaşmasma ve TERÖRÜN TARIHI

şiddetlenmesine neden olduğunu ilan etmesidir. 	 VE

DONU Ş UM ETAPLAR İ
Terörizmin tarihçesini anlatmaya çal ışırken de değindi-

ğinıiz gibi etnik milliyetçilik, XIX. yüzy ıl'da belirginle şıniş
ve 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar devam eden süreçte
"imparatorluklann ilk tasfiye dalgas ı n ı n yarat ıln ıas ında" rol oy-
namıştır. H. Dünya Savaşı sonrası "inıparatorluklann ikinci tasfiye
dalgas ı " oluştuğunda da etnik milliyetçilik yeniden sahneye
çıkmıştır. Etnik milliyetçilik, sahne aldığı her dönemde kendi
ulus devletini kurmak istedi ğinde "kaideten" şiddet ve terör
üretmiştir. istisnai olarak da "selfdeterminasyon" gibi ilkelerin
uygulanması sonucu barışçı yöntemlerle yeni ulus devletler
oluşmuş tur. Ama böyle istisnaların gündeme gelmesi bile
çoğu kez etnik milliyetçi şiddetin zorlamas ıyla olmuş tur. Bu,
işin doğası gereğidir; imparatorluklar ya da devletlerin top-
raklarının bir bölümüne talip olanlara kolaylik göstermesini
beklemek, devlet olman ın "tabiatına aykı n"d ır. Sonuç itibariyle,
bu tasfiye dalgaları da etnik sorunlaım tamamen çözülmesini
sağlayamamıştır.

Huntington'un küreselleşmenin süratlendirdiğini ilan
ettiği etnisite ya da mikro milliyetçilik ise, eski dönemlerin
etnik milliyetçili ğine göre biraz daha farklidır. Bu farkı, baz ı
düşünürlerin bakış açısıyla yans ıtmaya çalışacağız.

Küreselleşme trendinin mikro ınilliyetçili ğin en önemli
"tetikçisi" haline gelmesi olgusunu araştıran Öke tahliinde;

"Soğuk Savaş sonras ı uluslararası altından devletlerin s ı n ırları
içine giren çatışmaların etnik söyleme dayal ı terörizmi gündeme getir-
diğini, bu terörizmin kendi etnik kimliğini de yarattığın ı ve hedefaldığı
devletin ötesinde oluşturduğu istikrars ızl ıkla dünyan ın güvenliğini
de tehdit etmeye başladığın ı, bu tehdit nedeniyle pek çok devletin ku-
rulu şunu sağlayan selfdetenninasyon ilkesinin bile küresel kaosa yol
açacağı endişesiyle sorgulandığın ı ve etnisiteıjle bu kavran ı arasındaki
bağın 1993 Viyana Dünya Insan Hakları Konfrransı 'nda alı nan; self
determinasyonun sadece barışçı n ıetotlara dayanması ve ilgili ülkenin
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VE

DÖNÜ Ş Ü,M ETARARI

toprak Stünlüğü ile siyasal birliğini bozmadan uygulanması gerektiği

yolundaki kararla koparı ldığı n ı,

Geçmiş te devletlerin etnisiteye kar şı uygulad ıkları asimilasyon,

telıcir ve jenosit gibi önlemlerin Çağdaş dünyada kolayca uygulana-

man ıas ın ın yan ı sıra, etnisitenin ortak kimlik olu ş turmaya yönelik

tüm yakla şımları 'ayrı kimliği yok etmeye yönelik yakla şımlar şeklinde

algılayıp' reddetmesinin de etnik terörizmi tetiklediğini, baz ı teoris-

yenlerin ise SSCB'nin çökmesiyle ideolojik şemsiyenin etnisitenin

üzerinden kalkmas ın ın, ideoloji ile bastırılan etnik grupların öjkele-

rini ifade etme ve bu öflceyi eyleme dönü ştürme olanağı bulmalann ı

sağlayarak mikro milliyetçiliği tırmandırdığı n ı düşündüklerini,

Orta Avrupal ı bazı düşünürlerce ileri sürülen; 'kendi dilinde

eğitim, medya yayın ı yapma gibi az ınlık haklanmn, ancak gruplara

kolektıfhak kavram ı içinde tamn ı rsa etkin olarak kullan ı labileceği, bu

hakları n bireylere tan ınmas ı nın bir önemi olnıayacağı 'görü şiinün de

etnik terörizmi etkileyerek etnik bölünnıelere neden olduğunu, hak-

km kolektıf olarak tanındığı grupların bir süre sonra l ıalk statüsüne

geçtiklerini iddias ıyla self determinaşypna yönelip, devletlerin toprak

birliğini tehdit ettiklerini,

Sosyolog Touraine' ı n ise; farkl ı l ı kların tan ınması n ı n kendi ba-

şı na işleyen bir ayrı mc ı lığa yol açabileceğini, bu durumda grupların

içlerine kapanarak, hr türlü ileti şim isteğine saldırganl ıkla karşı lık

vereceklerini ve sonuçta olu şan 'kimlik adac ıkların ın'firtına ve şidde-

tin kol gezdiği bölgeler yaratacağı n ı ileri sürdüğünü ve önenıli olanın

eşitlik vefarkl ı l ıklarla bir arada yaşamak olduğunu vurguladığın ı.

Mikro milliyetçiliğe karşı Bask uygulamas ında da izlendiği

üzere; özyönetim, çok etniklilik ve özel temsil hakk ı tan ı nması gibi

önlemlere başvurulduğunu, genel eğilinıinse Kopenhag Belgesi'nde

de işaret edildiği gibi; etnik ve/veya diğer azınl ıklara özgü nlükle rini

korumak ve geliş tirnıek için kültürel haklar tan ınmas ı, bu bağlanıda

çok kültürlülüğün daha ziyade etik bir kavram olarak dü şünülmesi

ve 'farkl ılığın yönetimi' şeklinde algılanması yönünde olduğunu"

ileri sürmektedir. (Öke, 2001, s. 72-82)
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Madrid Kulübü 2005 Toplantısı'nda mikro milliyetçilik TERÖRÜN TARiHi

kavramı da irdelenmiştir. Gurr'un Ekonomik Faktörler Çalışma	 -

Grubu bu kavramı aşağıdaki şekilde değerlendirmektedir:	 DON U Ş UM ETAP İARI

"Etnik milliyetçi ve devrimci terörist hareketler, daima kendileri-

ni ekonomik ve politik olarak d ışlanmış gören grupların şikayetlerinin

temerküz ettiği daha geniş politik sürtü şmelerle ortaya çıkar. Bu ha-

reketler için terörizm, daha geniş bir mücadelede kullan ı lan ve daha

sonra Jirsat ve maliye tlere bağl ı olarak vazgeçilebilen bir taktiktir.

Yan baskıc ı rejimler de militanları şiddet stratejisinden vazgeçmeye

ikna eckmeıjen yetersiz reformları ve terör örgütlerini yok edemeyen

güçsüz şiddet uygulamaları nedeniyle, politik sürtü şn ıelerin terörist

hareketlere dönmesi ne katk ıda bulunurlar.

Teröriznıin şiddeti karşıs ında devletin artan şiddetinin -şiddet

sarmalı-, halk desteğini militan grupların yan ına çekeceği yolundaki

genel bekle ntinin yan ı s ıra 'diyasporalar' da terörist taktikleri te şvik

edebilir, Günümüzün en aktif 50 terör örgütünün 27'si ya etnik

milliyetçi grupların veya dinsel diasporaların parças ıdır ya da bunlar

taraJindan desteklendikleri gözlenmektedir. Bu bağlamda; Kürtler,

Filistinliler, Sihler, Tanı iller ve daha birçok göçmen gruplan; ana-

vatanlanndaki veya ba şka herhangi bir yerdeki akrabalar ına karşı
uygulanan bask ı ve ayrımcı lık karşısı nda şiddet direncini örgütlemek

için güdülenmektedirler".

Büyükelçi (E) Tacar, "Terör ve Demokrasi" adli kitabında
etnik uyuşmazhldarm artmas ını Demir perde'r ıin yıkılmas ı,
küreselleşmenin etkileri ve "pastadan daha fazla püy alma" is-

teklerine bağlamakta, dünya genelinde yüzlerce etnik çatışma
olduğunu belirtmektedir. Bireylerin"soğan ın zarları gibi üst üste

binmiş birden fazla kimliğinin" olduğuna dikkati çeken ve Sos-
yolog Alain Touraine'm; "farkl ı etnik kimlikli ama e şit olanların

barış içinde birlikte yaşamas ı " tezinin önemini vurgulayan Tacar,
baz ı düşünürlerin bu gerçe ği dikkate almadan herkesin tek
kimliği olduğu savından hareket ederek, kimlik farklarm ı etnik
çatışmaya yönelttiklerini ileri sürmektedir. Tacar'a göre etnik
uyuşmazlilciarda gerçek neden yoksulluk ve işsizlik olmakta,
uyuşmazlik su üstüne ç ıktığında da etnik kimlik fark ının yok
edilmesine yönelik asimilasyon öne alınmaktadır. Insanlara
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JERÖÜN TARIHI ırk ve renkleri nedeniyle ayr ımc ılık yap ılmas ı, çok kültürlü
VE toplumlarda çeşitli halklar ın, aşiret ve klanların yönetimde pay

DONU ŞUM ETAPLARI sahibi olmak istemesi de etnik çatışmalara neden olabilmekte-
dir. Tacar, etnik terör konusunda da; etnik teröristlerin temsil
ettiklerine inandıkları etnisitenin siyasal amaçlarına hizmet et-
mek için eylem yaptıklarını, gerilla gruplar ıyla benzeştiklerini
ve bu nedenle de "proto-gerilla" hareketi olarak da isinılendi-
rildiklerini, etnik terörizmin ırkçıliğa yakın olduğunu ve bu
nedenle etnik terör örgütlerinin farkli ırktan olanları aralarına
almak istemediklerini, etnik terörizmin ayn ı ülkede yaşayan
farkli etnik gruplarca da uygulanabileceğini, etnik terörizmin
siyasal niteliğinin a ğır bastığı vurgulanmakla birlikte, etnik
kimlik oluşturmaya yönelik ve eylem yoluyla etnik kimliği
pekiştiren bir işlevi de olduğunu, etnik terörizmin çok kültürlü
demokrasileri de tahrip ettiğini, etnik siyasal grupların işe ilke
olarak terörist faaliyetlere katılmad ıkları, ama zorlanmad ıkça
etnik terörü de kınamad ıklarını söylemektedir. (1'acar, 1999,
s. 174-178, 190-198)

ODTÜ ve Gaziantep Fen ve Edebiyat Fakültesi Ö ğretim
Üyesi Ali Tayyar Önder, etnik gerilimi; farkl ı etnik gruplar
arasındaki karşıtliğın ya da etnik gruplar ın devlete karşı ta-
v ırlarının, değişik düzeylerde tanımlanabilen sorun olarak
yarattığı toplumsal huzursuzluk şeklinde tanımlamakta, bu
gerilimin bir etnik grubun kendi de ğerlerine karşı saygısız ge-
nel bir tutumla karşılaşması, dışlanması, kendisine karşı negatif
ayrımc ılık yap ıldığı izleniniine kapılmas ı, güven duygusunu
yitirmesi ve grup kimliğini tehdit altında görmesi hallerinde
ortaya çabilece • • ,böyle durumlarda grubun savunmadan
saldırıya kadar değişen tepkisel tavırlar geliştireceğini, etnik
gerilimin temel nedenlerinin ilke baz ında demokrasi ve insan
haklan ile ilgilendirilmesiriin doğru bir kabul olduğunu, ancak;
demokratik hak ve özgürlükler topluma bu hak ve özgürlükleri
yapıcı bir şekilde yaşam tarzına dönüş türecek kültürle birlikte
verilmedikçe etnik gerilime çözüm getiremeyece ğini ve hatta
bazı durumlarda etnik geriimi ülke için tehlikeli bir boyuta
tırmandırabileceğini, bu itibarla kültür boyutunu dikkate
almadan etnik gerilime kuralsal demokratik hak ve özgürlük-
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lerle çözüm getirmeyi umnıaıun yanıltıcı ve riskli bir yaklaşım TERÖRÜN TAR İ H İ

olduğunu, Bernard Lewis'in de demokrasinin çok güçlü bir VE - -

ilaç olduğunu, ancak dozunım ayarlanmamas ı halinde güçlü DONU ŞUM ETAPLARJ

ilaçların da ölüme yol açtığını vurguladığını belirtmektedir.
(Önder, 2005, s. 300-301)

Emin Gürses, "Ayr ı l ıkçı Terörün Anatoniisi" adlı eserin-
de ayrılıkçı! etnik terörizmi; amaca varmak için ba şvurulan
sistemli ve örgütlü şiddet olarak tanımlamakta ve bu tip
terörizmin şiddet yoluyla toplumda korku salarak siyasi ik-
tidara baskı yapmasının, onu diğer tüm şiddt eylemlerinden
ayıran temel özellik oldu ğunu belirtmektedir. Gürses, bu tür
terörizmin Soğuk Savaş'ın yarattığı ideolojik kutuplaşma dö-
nemini takiben ortaya çıktığını, iki kutupluluğım sona erişinin
ayr ılıkçı hareketlerin liderlerince amaca ula şmak için yeni bir
firsat olarak algılandığmı, PKK, IRA, ETA gibi aynhkç ı terör
örgütleri arasında bazı ortak noktaların bulunduğunu, burda-
nn; haildarının sömürgeleştirildiği iddias ıyla kendi kaderini
tayin hakkı talep etmek ve bu hakka kavu şmak için toplumsal
destek ve uluslararas ı kuruluşların desteğini aramak, başka
çıkar yol kalmamas ı nedeniyle şiddete başvurulduğunu ile-
ri sürmek, toplumsal, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal
hoşnutsuzluklar ı kullanmak, örgüt üst kademesine mahsus
sosyalist/milliyetçi kırması argümanları s ıradan taraftarlara
"tarihi, kültürel, rnitsel"motifler şeklinde aktarmak, eylemler s ı-
rasında yap ılan sivillerin ölmesi gibi hatalardan merkezi hükü-
meti sorumlu tutmak, kendilerini u ğrunda savaştıklannı iddia
ettilderi halkın en önemli temsilcileri olarak göstermek ve aynı
etnik gruptan çıkan diğer ideolojilere dayalı örgütleri sapkmlık
ve hainlikle suçlamak şeklinde sayılabileceğini, buna karşılık
IRA ve ETA'nın sanayi toplumuna dayanarak güçlendikleri-
ni, PKK'nın ise tarım toplumu özellikli Türkiye'de yoksul ve
dışlannıış gençler aras ında destek buldu ğunu belirtmektedir.
Gürses'e göre ayr ılıkçı şiddet örgütlerinde temel amaç çoğun-
lukla bir etnik grup adına devlet statüsü elde etmektir. Böylece,
bir halkın geleceğini kontrol etmek için gücün dağılımında söz
sahibi olmak istemektedirler. Buna kar şılık, ayrılıkçı terörizmin
hedefinin amaçlanana yönelmiş olması veya suçsuzlann hedef
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TERÖRÜN TAR İ H İ haline gelmesi zamanla önemini yitirmektedir. Bu tip örgüt-

- -	 VE ler ulusal ve uluslararası sistemde ortaya çıkan bunalmılardan
OONU ŞUM ETAPLARI özellikle yararlanmakta, bu tip ortamlarda, otoriter-totaliter

bir devleti and ıran örgütlenme biçimleriyle herkesle iç ve dış
ittifaklar kurmakta, amaca ulaşmak için her türlü"Makyavelist
yöntemi" kullanabilmektedirler. (Gürses, 2003, s. 13-18)

Büyükelçi (E) Öymen, önemli iç çatışmalar ın ülkelerin
bağımsızlıklarmı kazanmalar ırun akabinde ortaya çıktığını,
örneğin, Hindistan' ın bağıms ızlığını kazanmasını takiben Hint-
lilerle Müslümanlar arasındaki çatışmalarda bir milyon kişinin
öldüğünü, çatışmalar sonucunda ülkenin bölünmesiyle Hindis-
tan ve Pakistan olmak üzere iki ayrı devlet kurulduğunu, bu
ülkede 1981 y ılında, Pencap eyaletinde Sikhlerle Hindular ara-
sında, 1989' da da Keşmir'de Müslümanlarla Hintliler arasında
şiddetli etnik çatışmalar yaşandığını, bu gelişmelerin bir ülkede
demokrasinin kurulmas ıyla barış ortamının anında sağlanama-
yacağını gösterdiğini, bazı düşünürlerin bu tip çatışmaları eski
sömürgeci ülkelerin "böl ve yönet" politikasına bağladıklar ını,
buna karşılık sömürge deneyinù ya şamayan baz ı ülkelerde de
demokrasinin başlangıç aşamasında etnik çatışmalar görüldü-
ğünü, etnik hakları insan haklarından daha da önemli gören
bazı eğilim ve propagandalarm da etnik gruplar aras ı veya
etnik gruplarla hükümetler aras ı çatışmalar ı körüklediğini
vurgulamaktad ır. (Öymen, 2003, s. 151-152)

"Güneydoğu'da Terör Görünümü ve Devlet Siyaseti"nin yazarı
Orhan Usta ise; etnik terörizmin etnisitenin grup kimli ğine
bağlılığını arttırdığını, bu tip terörizmin özerklik sa ğlama veya
yeni bir ulus devlet kurma gibi siyasi hedeflere yöneldi ğirti, bu
amaç doğrultusunda o ülkedeki büyük/bask ın etnik grubun
sömürgeci veya dış güç olarak vas ıflandırıldığm ı ve böylece
eylemlerin yasallaştırmak istendiğini, gelecek kuşaklara da
aktarılacak olan farklı etnik grup kimliği ve "düşman grubun

psikolojik olarak da uzak tutulması " ilkesiyle bir yandan grup
üyelerinin kayna şmas ı ve grubun devamlilığı sağlanırken, öte
yandan da bir düşman yaratıldığını, böylelikle geleceğin, iç
dayanışma ve grup birliğinin teminat altına alınacağının düşü-
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nüldüğünü, amacın etnik gruplar arası farklılıklar ı büyütmek TERÖRÜN TARIHI
ve hatta yeni farkliliklar yaratmak oldu ğunu, etnik terör or- VE -
tamında bireylerin kişisel kimliklerini kaybederek ortak grup DONU Ş UM ETAPiARI

kimliğini benimsemeye başladıklarını, etnik terörizmin "dilin

kontrolü etnik kimliğin de kontrolü anlam ına gelir" düsturundan
hareketle konuşulan dil konusuna özel önem verdiğini, böylece
düşmana karşı grupça payla şılan ortak bir obje yaratılmaya
çalışıldığını, ileri sürmektedir. (Usta, 2003, s. 18-19)

ETA ve PKK'nm, Marksist-Leninist görü ş lere rağbet
edilmeyen topraklarda Marksist-Leninist hareketler olarak
doğduklarma dikkati çekerek, bunun nedeninin kendi a şırı
milliyetçiliklerini "adeta ı rkç ı l ıklannı " Marksizm-Leninizm
maskesi ardında gizlemek olduğunu söyleyen Mango, Batı
kamuoyunun etnik terörizmin çirkinli ğini anlamakta çok geç
kaldığım, iyi niyetli liberallerle demokratik devletler yöneti-
cilerinin ise terör cinayetlerini haklı çıkarmak için anlatılan
masallara kandığmı, AbD'de "11M perdesi" olarak faaliyet
gösterenlerin hükümetin izniyle İrlanda as ıll ı Amerikalılar-
dan büyük miktarda para toplad ıklarım, IRA ve ETA ile PKK
aras ında önemli bir fark olduğunu, çünkü ilk iki örgütün ancak
yabancı hükümetlerin tolerans ından yararlanabildiğini, buna
mukabil PKK'nın Türkiye'nin baz ı komşularınca aktif bir şe-
kilde desteklendiğini belirtmektedir. (Mango, 2005, s. 49)

Prof. Keyman, Harvard'li Tarihçi Niall Ferguson'un tezini
incelediği makalesinde son dönemde çeşitli ülkelerdeki ortaya
çıkan iç çatışmaların sadece mikro milliyetçi veya radikal dini
terörün yükselişi olarak vas ıflandırılmasına karşı çıkmaktad ır.
Keynian; SSCB'nin çökü şünden sonra ve yakın gelecekte yerel
ve merkez kaç kuvvetlerce gerçekle ştirilen sivil sava şların dün-
ya siyasetini etkilemesi olas ılığına dikkatleri çekmekte, Irak ör-
neğini gündeme getirerek; orada ya şananlar ın Huntington'un
ileri sürdüğü "nıedeniyetlerçah şması " olmad ığını, özünde siyasi
bir iktidar mücadelesi içeren ve yerel kuvvetlerce geli ş tirilen
medeniyetler içi ve arası çarpışma olarak değerlendirilmesi ge-
rektiğini, bu mücadelenin belli dinsel ve etnik temelde kültürel
referans ve semboller ta şısa da kültürelden ziyade siyasal güç
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TERÖRÜN TARIHI ve iktidar mücadelesi içeren, yerel ve merkezkaç kuvvetler aras ı
- - VE bir çatışma olduğunu, İrak özelinde de Sünni ve Şiiler aras ı bir

DONU ŞUM ETAPLARI sivil savaş, kültürel kimlikler aras ı bir çarpışma yaşandığını
ileri sürmektedir(Keyman, 2006).

Ergil, azml ıldar ın iki temel nedenle siyasal bir araç olarak
şiddete başvurduklar ını düşünür: Bunlardan ilki, içinde yer
ald ı kları ulusun veya toplumun e şit bir üyesi olmak ve bu
ulusla/toplumla bütünleşmektir. İkincisi ise; azınl ı klar içinde
zamanla ortaya çıkan burjuva ve girişimcilerin, çoğunluk burju-
vazisi karşısında ayrıcaliklaı-mı güvenceye almak için ayr ılıkçı
milliyetçi akımları beslemeleri ve bunlar ın içinde yer aldıkları
toplumla bütünleşmeyi veya bu toplumun e şit bir üyesi olma-
yı değil, bu toplumdan ayrılıp yeni bir ulus devlet kurmayı
amaçlamalandır. Çünkü, ayr ılık (bağıms ızlık) savaşı başarılı
olursa, yeni ulus devletin egemen yönetici gücü bu burjuvazi
ve girişimciler olacaktır. Ergil'e göre; azınlıklar ın şiddet kul-
lanımı, silahlı ve örgütlü milis kadroları da gerektirmektedir.
Eğer amaç bütünleşmek ise amacın gerçekleşmesiyle milis
dağılmakta, amaç ayrılıksa, bağımsızlık kazamidıktan sonra
milis güçleri resmi ordunun çekirde ğini oluşturmaktad ır.
(Ergil, 1980, s. 8-9)

Etnik/milliyetçi/ayr ılıkç ı terörizm çeşitli dü şünürlerin
yukarıda belirtilen görüşleriııin ışığında oldukça ayrıntılı bir
şekilde incelenmiştir. Bunun nedeni Türkiye'nin son 20 y ıld ır
ciddi bir ayrılıkçı/ bölücü/etnik terör tehdidiyle karşılaşması
ve bu tehdidin ülkemizi özellikle ilgilendirmesidir.

Önceden de belirtildiği gibi modem çağların etnik/ayrılıkçı
terörü, öncüllerine göre önemli bir farklılık göstermektedir.

Bu fark, çağdaş etnik/ayr ılıkçı terör tehdidinin sponsor-
luğunu bu kez evrensel bir stratejinin üstlenmesi ve tehdidin
doktrinsel ve sistematik olarak geli şmekte olan ya da az gelişmiş
ülkelere -şimdilik- yöneltilmesidir. Küreseile şme adı verilen
bir evrensel strateji; etnik/ayr ılıkçı terörün nasıl başlatılacağına
ilişkin doktrin ve politikalarla ulus devletlerin etnisitelerden
oluşan devletçiklere bölünmesine yönelik taktikler üretmesi bir
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yana, bu doktrin ve politikalar ın uygulamasını da hedef aldığı TERÖRÜN TARIHI

ülke/ülkelerden istemekte, bu amaçla hedef aldığı devletler VE•••

üzerinde Dünya Bankas ı, IMF, AB gibi uluslararası örgütler DÜNIJ Ş UM ETARARI

aracıhğıyla baskılar oluşturmaktad ır.

Yani, "Soğuk Savaş "ta Doğu veya Batı blokları yararm4
ve bu bioklarda yer alan devletlerden hedef alman ülkenin
ulus/toprak bütünlüğünün bozulmasına, böylelikle de karşıt
blok'un zay ıflatılmasma yönelik olarak ve "örtülü operasyon-

larla" maskelenmesine çalışılarak yürütülen faaliyetler, art ık
aç ıkça ve küreselleşme ile hedef devlet arasında imzalanan
sözleşmelere bağlanarak yürütülıneye başlamış, "zor altı nda

kal ı n madıkça" "örtülü operasyon" gibi yollara başvurulmas ına
gerek kalmamıştır.

Bu bölümde ve bir öncekinde özetlenen küreselleşme
ideologlarının; ulus devletin zay ıflatılfiıası, ulusal sınırların
yok edilmesi, yerel farklılıkların küresel düzeye çıkartılması
ve böylece uluslararas ı sermaye ve ulus ötesi şirketlerin yöneti-
mindeki "global köyün" kurulması yolundaki görüşleri; stratejik
alana aktarılıp "terörizm lisan ı na" tercüme edildiğinde, ortaya
başka bir sonuç ç ıkmaz.

Bu sava itirazların gelmesi doğaldır. Ancak mikro milliyet-
çilik/küreselleşme ilişkisi geniş bir spektrumdan incelendi ğin-
de bu sayın çürütülmesinin aşağıdaki nedenlerle pek de kolay
olmadığı görülmektedir.

a. Bölümün başlangıcında ifade edildiği üzere, Frans ız
İhtilali'nin yarattığı ulus devlet doktrininin uygulanmas ında
devletleri oluş turan toplumlar ın etnik, dini ve mezhepsel bir-
likteliği çeşitli nedenlerle hemen hemen hiç sağlanamamış, bu
nedenle de yeni kurulan devletler hassas dengeler üzerinde
yapılandırilmışlardır. Dönemin imparatorlukların, impara-
torluk özelliğinden kaynaklanan karmaşık ve hassas etnik,
dini, mezhep yap ılar ı da, hem tasflye süreçleri ba ş latılana
kadar korunmuş, hem de imparatorluk mirasç ıları bu hassas
yapıları genellikle devralmak zorunda kalmışlard ır. Yine çok
farklı nedenlerle, yeni kurulan devletlerin bir bölümü ABD gibi
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TERÖRÜN TAR İ H İ

VE

DÖNÜ ŞÜM ETAPLARI

federatif devlet yapilanmalar ınayönelirken, bir bölümü de ayn ı
nedenlerle üniter devlet yap ılanmas ını seçmişlerdir.

Devlet yap ılanmalanndaki hassasiyetler; geli şmişlik se-
viyesine, jeopolitilc konuma, ulusal, bölgesel ve uluslararas ı
konjonktürlere ve diğer bazı özel koşullara bağlı olarak günü-
müze kadar geçen sürede azalmış, artmış veya seviyesini ko-
rumuştur. Ama devlet yap ılanmalarındaki hassasiyet faktörü
hiçbir zaman tamamen kaybolmam ış tır.

Küreseileşmenin yaptığı, ulus üstü siyasal ve ekonomik
güç odaklar ının çıkarları doğrultusunda devletlerin hassasi-
yetleriyle oynamaktır ve küreselle şme bu oyunu oynayarak,
çağdaş etnik/ayrılıkçı/milliyetçi terörizm suçunun işlenme-
sinde "baş mü şevvik" olmaktad ır.

Hassasiyetlerinin tabriki;

Küreselleşmenin yerel kültürlerin küresel baza çıkarılması
ilkesi uyarınca, ülkede mevcut etnik, dini veya mezhepsel ansi-
Mc veya toplulukların, ülkede çoğunlukta olan etnisite, din veya
mezhebe mensup halka göre farklılılclarııun; farklı kimliğin
tanınmas ı, ana dilde eğitim ve yayın hakkı, üniversitede kürsü
açılmas ı gibi yollarla bariz hale getirilerek güçlendirilmesi,

Ulusal kimlikten farklı ve ayrı bir etnik, dini ya da mez-
hepsel kimlik yaratılmasını temin edecek uygun ortamın
küreselleşmenin yönettiği faktörlerin işbirliği ve baskısıyla
sağlanması,

Böylece güçlendirilen etnik, dini ve mezhepsel az ınlık ya
da topluluğun nüfus çoğunluğu sağladığı bölgede veya yerelde
etnik, dini veya mezhepsel ço ğunluktan farklj ve bu farklılığın
ayırdmda bir varlık olarak ortaya ç ıkartılmnasuıın temini,

Bölgenin ve yerelin merkezi devlete ait görev ve yetkilerin
devri yoluyla güçlendirilmesi,

Bin idari birim haline getirilen bölge veya yerelin zaman
içinde merkeze ait siyasal karar yetkilerinin, akçalı yetkilerin,
iç güvenlik yetkilerinin ve hafta yarg ısal yetkilerin de devriyle
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siyasal bir birim haline dönü ştürülmesi, böylece az ınlık veya TERÖRÜN I4R İ H İ
topluluğun artık kendisini yönetebilen ve geleceğine yönelik VE -
kararlar alabilecek bir varlık olduğu yolunda yeniden uyarı!- DONU Ş UM ETAPLARI

ması,

Yönetsel ve siyasi bir varlık haline getirilen ve bunun ay ırt-
na varması sağlanan yerel veya bölgenin uluslararas ı ilişkilerde
etnik, dini veya mezhepsel bir az ınlığı ya da topluluğu temsil
yetkisine sahip uluslararas ı bir aktör olarak tanınması,

Yöntemleriyle gerçekle ştirilmektedir.

Böylece bir ülkedeki etnik, dini veya mezhepsel azınlık
ya da topluluk, artık ayr ı bir ulus olduğu iddiasını ileri sü-
rebilecek, kendi kaderini tayin hakk ının (seli determinasyon)
uygulanmas ıyla, ana devletten ayrı bir devlet kurmay ı talep
edebilecek hale getirilmektedir.

b. Doktrine göre küreselleşmenin, ulus devletleri parçala-
yarak; etnik, dini, mezhepsel eşasli yeni devletçikler yaratma
prosedürü aksamaks ızm yurutülmelidir. Yürümesi için gerekli
siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel güçlerle de teçhiz edilmi ş-
tir. Pratikte ise pek de istenen sonuçlar ı vermemektedir.

Bu kapsamda iki önemli tepki ortaya çıkmaktadır:

• Toplumlann "Juı rnasi deyimle" vatan olarak adland ırılan
ülke topraklarına yönelik hassasiyeti, küreselle şmenin ve (Coca
Cola/Mc World) kültürünün tüm çabalanna kar şı henüz yok
edilemenıiştir. Bu nedenle bir ülkedeki azınlık/topluluklar ın
vatan denilen topraklardan bir bölümünü kopartaı:ak, ayrı bir
devlet kurma istekleri, o ülkede çoğunluk olan halkın şiddetli
ve devlet halinde yaşama kültürünün gücüyle orant ıh tepkileri
ile karşılaşnıakta, zaman zaman kitlesel etnik çatışmaya yol
açtığı görülen bu tepkilerin şiddetini iki parametre belirlemek-
tedir: Ülkedeki farklı toplumlar arasında kurulan yaşam/çıkar
birlikteliklerinin aynştııılıp ayrıştır ılamayacağı ve ayrı devlet
kurmak isteyen azüılik/ topluluğun talep ettiği topraklarm ana
devlet topraklarına ve çıkarlarına oranı .
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TERÖRÜN TARIH	 Bu parametreleri özet olarak aç ıklamak gerekirse; eğer ül-
YE kedeki farklı topluluklar arasında zaman içinde olu şan ortak

DONU ŞUM ETAP İARI yaşam alanlar ı ve çıkar ilişkileri ayrış tırılamayacak bir özellik
gösteriyorsa, örneğin ayr ı bir devlet kurmak isteyen azmlik/
topluluk, ana devlet topraklar ının s ınırları belli bir parçasında
oturmuyorsa ve ana devlet coğrafyasının her yanına yayıhnı>şsa,
bu koşulda azınlığın/ topluluğun ayrı devlet oluşturması, aslın-
da ana devletin o azınlığın/topluluğun devleti haline gelmesi
demek olacağından, uygulamada fiili inıkansızlık haliyle kar-
şılaşilmaktadır. İkinci parametre ile ilgili olarak da şunlar söy-
lenebilir: Bir ülkedeki az ınlığın/topluluğun, ülke topraklar ının
% 3-5'i gibi k ısıtlı ve sınırları belirli, ana devlet topraklar ıyla
çok da yakın ilgisi olmayan bir bölümünü ayrı devlet kurmak
üzere talep etmesi bir ba şka şeydir, az ınlık/topluluğun, ana
devlet topraklarının ülke hammadde kaynaklar ının tümünü
içeren veya sanayi merkezlerinin tümünü kapsayan yar ıs ını
talep etmesi bambaşkad ır.

İkinci tepki ise parçalanmak istenen ana devlet kaynakli-
dır ve büyük ölçüde o ülkede ya şayan çoğunluğun tepkisiyle
orantıhd ır. Öncelikle ulus devletlerin bölünüp, parçalanmaya
gönüllü r ıza göstermeleri eşyanın tabiatırta aykırı olmaktad ır
ve devlet vasfından kaynaklanan tepki reflekslerini harekete
geçirmektedir. Ardından, devlet denilen soyut varlığı yöneten
ve genellikle o ülkedeki etnik, dini veya mezhepsel çoğun-
luğun temsilcisi olan demokratik iktidarlar veya diktatörler,
çoğunluğun yoğun tepkisini olu şturacak böyle bir karar ı ve-
rememektedirler. Bir başka deyişle, her ülkede bir Gorbaçov-
Yeltsin ildlisi bulunamamaktad ır. Böylece, ana devlet ayrı bir
devlet/devletçik oluşturmak isteyen az ınlık ya da toplulu ğa
yönelik baskı politikaları oluşturmaktadır.

c;Bu aşamada bir tarafta küreselleşmerıin siyasi, ekonomik,
sosyal, kültürel ve hatta askeri manüpülasyor ıları ile ayr ı bir
devlet kurmaya ko şulland ırılmış azınlık/topluluk mevcuttur,
diğer yanda ise az ınlığın/topluluğun ayrı devlet kurma istek-
lerine karşı tepkileri uyanlnıış çoğunluk vé ana devlet yer al-
maktad ır ve bu noktadan itibaren kaç ınılmaz paradoksla karşı
karşıya gelinmektedir.
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Birinci seçenek azınlığın/topluluğun istemi doğrultusun- TERÖRÜN rAR İ Hi
da ayrı bir ulus devletin olu şturulmasıdır ama, ana devletin/ VE - -
çoğunluğun tepkileri bu seçene ği hayata geçirtmemekte, hayata DONU Ş UM ETAPiARI

geçmesini engelleyici tepki ve politikalar olu şturmaktadırlar.

İkinci seçenek, azınlığın! topluluğun isteminin karşılana-
mayacağının/ karşılanmayacağmın farkına varmas ıyla "bir

adı nı geri basmtıs ıdı r", ancak insan toplulukları öyle her isten-
diği zaman geri çekilip istendi ği anda da ileri yürütülebilecek
mekanik aygıtlar olmachklarından, istemlerinin ve umutlarınn
dizginlenmesi pek de mümkün de ğildir. Hele o ülkede azınlık/
topluluk ile ço ğunluk arasında kanlı bir şiddet geçmişi varsa,
ya da azınlığın/topluluğun ayrılma istemi dış güçlerin çıkarları
doğrultusunda provake ediliyorsa, dizginlenme eylemi iyice
imkarısızlaşmaktadır.	 -

Her iki seçenekte büyük bir olas ılıkla şiddet ve çatışmayla
sonuçlanacaktır.

Üçüncü bir seçeneğin varlığından da söz edilebilir: Ana
devlet/çoğunluk tarafının direncinden, azınlık! topluluk ta-
rafının da ümitlerinden birazc ık fedakarlık edip, orta noktada
buluşmaları. Bu seçenek, kolaylıkla anlaşilabileceği gibi "sureti
Iıaktan" gözükerek, "tarafs ız hakem" rolünü üstlenen, ulusla-
rarası arabulucuların, pür-idealistlenin ve "nötr aydınlann" en
sevdikleri çözüm yöntemidir.

Bu seçeneğin uygulama araçlar ı da mevcuttur: Devlet yö-
netm-unın yöne tişime" çevrilmesi, yerelleşmenin hayata geçi-
rilmesi, siyasal yerinden yönetim ilkesinin kabulü, devletin
yeniden yap ılandırılması, •• • ter devlet yap ısının federal devlet
yap ısına dönüştürülmesi, azmlığın/ topluluğun ayrı devlet kur-
ma iddias ının siyasal zemine ta şınması, özerk yönetim, vb.

Seçeneğin uygulama araçları olarak "tarafsız hakemlerce" sa-
- - yılanların tümünün esas itibariyle devlet sistemi ve yönetim re-

çeteleri olduğu açıktır. Ama, İbn-i Haldun'dan bu yana bilinen
bir gerçekte vardır: Bu reçeteler evrensel anlamda geçerli ve her
ülkede aynı şekilde uygulanabilecek tedavi yöntemleri de ğildir
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TERÖRÜN TAR İ H İ ve tedavi her ülkede, o ülkenin özel siyasi, sosyal, ekonomik,
VE kültürel, coğrafi, tarihi, jeopolitik, jeostatejik, vb. lo şullarma

DONU ŞUM ETAPLARI bağlı olarak, farklı sonuçlar verebilir; hastayı iyileştirebileceği
gibi, öldürebilir de. Bernard Lewis'in; "Demokrasi'nin çok güçlü

bir ilaç olduğu, ancak dozunun ayarlann ıanıas ı halinde güçlü Üaç-

lann da ölüme yol açtığı " özdeyişi yeniden hatırlatılmal ıdır. Bu
doğrultuda Belçika'da etnik kitleler aras ı çatışmaları durdu-
raca ğı ümidiyle gündeme getirilip, pek de beklenen sonuçları
veremeyen "dil toplulukları federalizmi" modelinin Fransa'nın
Korsika-Bretonya sorununa uygulanmas ı halinde öldürücü
sonuçlar ortaya ç ıkartmas ı, İtalyan Anayasası'nın "yönetim

nıerkeziyetsizciliği" sisteminin de Türkiye'yi tamamen parçala-
ması pekala mümkündür.

Üçüncü seçenek yanlilarının, çözüm sunarken önerdikle-
ri tedavinin yan etkilerini, diğer faktörlerle etkile şimlerini ve
"kontrendikasyonlanrn" dikkate alma alışkanlıklar ı olmadığı da
bilinir.

örneğin, İspanya'mn biraz da "bölgeler devleti" tarihi
nedeninin bir yansımas ı şeklinde yeni anayasas ı ile günde-
me getirdiği ve Bask sorunu ile maskelemeye çal ış tığı "özerk

topluluklar" modeli, aslında beklenmesi gereken bir yan etki
olarak Katalonya'nın da Bask tipi bir özerklikten yararlanmas ı
istemlerinin gündeme getirilmesiyle sonuçlanmış, tamamen
tersi amaçland ığı halde, Ispanya, devletinin varlığı ve yoklu-
ğuyla ilgili daha büyük bir tehdit altına girmiştir.

Özetlersek, az ınlık! topluluk sorununda üçüncü seçenek
olarak gündeme getirilen yöntemlerin, her ülkede benzer
sonuçlar veremeyeceği, diğer devletlrin jeo-politik ve jeo-
stratejik ilgilerinin odakla ştığı bir coğrafyada yer alan, devlet
yapılanmalarının hassasiyeti yüksek ülkelerde ise; birinci se-
çenek olan azmlığın/ topluluğun ayr ı devlet kurma isteminin
gerçekleşmesini zamana yayan ara çözümler olarak değerlen-
dirilmesi gerektiği ortaya ç ıkmaktadır.

d. Paradoksun ortaya ç ıkmas ıyla, bir ülkedeki az ınlığın/
topluluğun ayn bir devlet oluş turma sorunu kronikleşmekte
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ve terörizm ideologlar ınm ilgi alanına girmektedir. Çünkü, TERÖRÜN TARIHI
artık azınlığın/topluluğun istemlerini şiddet yoluyla ifade VE
etmesi, yani ayrı devlet olma amac ı doğrultusunda bir eylem DONLJ Ş UM F İAPiAR İ
stratejisi olarak terörizmin taktiklerini seçmesi olas ılığı ortaya
ç ıkmıştır.

Bu olas ıhğm her ülkede ortaya çıkmayacağı, toplumların
gelişmişlik düzeyleriyle yakından ilgili olarak, az ınlığın/
topluluğun ayrı devlet kurma istemini me şru yollarla dile
getirmeyi sürdürebileceği düşünülebilir. Ama uygulamadaki
gerçekler bu düşünceyi haklı çıkartmamaktad ır; dünya or-
talamas ına göre çok gelişmiş sayılabilecek Ingiltere'de IRA,
İspanya'da ise ETA aynhkç ı terörü mevcuttur.

e. Bu oyunun ulus devletlerde olmas ı muhtemel etnik,
dini, mezhepsel ve benzeri farkl ılıkların ulus devlet potas ın-
da eritilmesi ve ulusal birliğin güçlendirilmesine ilişkin ulusal
stratejilere tamamen aykın olduğu açıktır. Zaten küreselleşme
doktrini de ulus devletlerin bu stratejilerinin, etnik/dini/
mezhepsel farklılıkların küresel düzeye ç ıkartılması idealine
aykırı olduğunu baştan kabul etmektedir.

f. Dünya üzerindeki tüm devletlerin bu oyuna katılmas ı
ve oyun kurallar ının eşit olarak tüm devletlere uygulanmas ı
halinde, küreselleşme kabul edilebilir birdoktrin olabilirdi.

Oysa uygulamada, bu oyunun sadece geli şmekte olan ya
da geri kalmış ülkelerle oynandığı, gelişmiş ülkelerin önemli
bir bölümünün ise hem oyun dışında kald ıkları ve hem de
oyunun kurallar ı koydukları görülmektedir. Örneğin, hiç
kimse, üstelik devlet yapılanmas ınin da federal olmas ı sebe-
biyle bölünüp, parçalanmaya çok daha müsait olan ABD'de
İspanyol asıllı, Meksikalı veya Kübalı Amerikalıların, ABD'den
ayrılarak ayn bir devlet olu ş turmaları gerektiği tezini dile ge-
tirememekte, tersine tarihi en fazla 200 yıl geriye gidebilecek
bir Amerikan ulusunun olu ş turulmasına çahşılmaktad ır. Bu
bağlamda küreselle şmenin ülkelerdeki etnik, dini, mezhepsel
azınlık! topluluklardan ayr ı devletçilcler yaratma oyunu, küre-
selleşmenin önemli aktörleri olan çok uluslu şirketlerinin yeni
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TERÖRÜN TARIHI pazar sahası oluşturmak istedikleri, veya süper gücün ya da
-	 VE uluslararas ı arenada güçlü devletlerin kendi ulusal ç ıkarları

DONU ŞUM ETAP İARI nedeniyle hedef kabul ettikleri ülkelerde oynanabilmektedir.

Bu nedenle küreselleşme, gelişmekte olan ya da az geli şmiş
ülkelerin kaybedeceğinin baştan belli olduğu hileli bir oyundur.
Kültürel, siyasi ve ekonomik alanlarda uygulanan, geli şmiş
devletlerin, süper gücün ve ulus üstü sermayenin ç ıkarlar ının
emrindeki çağdaş emperyalist bir doktrin olarak da yorumlan-
ması pekala mümkündür.

Modern ça ğlarda emperyalizmin ulus olma bilincine
erişmiş ve devlet geleneğine sahip insan topluluklarına kabul
ettirilebilmesi pek de kolay bir i ş değildir. Bu nedenle de küre-
selleşme genel strateiisinin mikro milliyetçililc ve etnisitelerle
ilgili bölümünün yeniden gözden geçirilmesi bir zorunluluk
olarak ortaya ç ıkmaktad ır. Bunun aksi, ulus devletlerle,
azınlık/ topluluklar aras ı bir çatışma ve şiddet çağını yeniden
başlatabilecek ve bu ça ğda "terörizni" baş aktör olacaktır.

4.3. Küresel Asimetrik Tehdit Statüsünün
Terörizm Kavramında Yarattığı Dönüşümler

Terörizmin asinıetrik bir tehdit haline gelişi, bizatihi kendi
bünyesinde de önemli bir tak ım dönüşümlerin ortaya ç ıkma-
sına neden olmuştur. Bu bağlamda, çağdaş terörizm, tüm ön-
ceki dönemlerde uygulanan terörizmden daha farkl ı özellikler
göstermektedir. Bunlara klasik ve ça ğdaş terörist strateji ve
taktilder aras ındaki farklildar da denilebilir.

Literatürde bu dönüşümler genellikle aşağıdaki başlıklar
altından incelenmektedir (Hoffman, 2001, Erkmen, 2001).

4.3.1. Örgüt Yap ısı

Klasik terörizm; Marksist-Leninist veya milliyetçi söylemler
kullanan, hücre modeline uygun örgütlenmesinde hiyerarş ilc
ve belli komuta ve kontrol kademeleri olan, belirli ve tan ım-
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lanıtuş siyasi, ekonomik, toplumsal araç ve amaçları bulunan, TERÖRÜN TARiH İ
tanımlanabilir bir örgüte mensup teröristlerce uygulan ırd ı. VE
Bu nedenle; eylem planlamas ı, uygulama, eylem sonucu gibi DONU Ş UM EAPLAR İ
faktörlerden eylem faili örgüt belirlenebilirdi. Yani, dü şman
ya da terörist eylemlerinin failleri kesinliğe yakm doğrulukla
saptanabilirdi.

Çağdaş terörizmde ise çok daha gev şek bir örgüt yap ısı
ortaya ç ıkmış, buna bağlı olarak da; komuta ve kontrol kade-
melerinin saptanmas ı, siyasi, ekonomik ve toplumsal araç ve
amaçlarının tanimlanması, örgüt tanımının yap ılabilmesi, ey-
lemi gerçekleştirenlerle örgütün bağınm kurulması ve sonuçta
eylem planlamas ı, uygulama ve eylem sonucu gibi faktörlerden
eylem faili örgütün belirlenmesi çok daha zor hale gelmi ştir.
Artık düşman, yani terörizmin faili şüphelidir. Özetle, çağdaş
terörizm hedefin fiziksel belirsizliği" ve "hedefin kavramsal çerçe-
vesinin belirsizliği" sorunlarını beraberinde getirmiştir.

4.3.2. İdeoloji

Klasik terörist örgütler ço ğunlukla aşırı sağ veya sol ka-
natlarda yer al ırlarken, çağdaş terörde dinsel ideoloji ön plana
çıkar. Bu gelişmeler paralelinde, 1968de dini terör örgütü yok-
ken, 1995 yılında 26 dinsel terör örgütü belirlenmi ştir.

Ayrıca, çağdaş terörizmde anla şılabilen bir ideoloji ve gö-
rülebilen hedefler bulunmamakta, Arabistan'daki Amerikan
askeri varliğı ve Amerikan çıkarları gibi muğlak kavramlar
kullanılmaktadır. Bu hedef ve ideoloji mu ğlakhğı ise, eylem
örgütünün kimliğini ve destek devletleri maskelemektedir. Bu
nedenle ilişkili devlet veya kişilere yönelik operasyon düzen-
leme imkan çok sınırlı kalmaktad ır.

4.3.3. Eylemi Sahiplenme

Klasik terörizm, belirlenmiş ekonomik, siyasal, sosyal vb.
hedefler doğrultusunda eylem koyar ve eylemlerini detayh bil-
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TERÖRÜN TARiH İ dirilerle açıklarlardı. Bu nedenle de bir terörist eylemin hangi
YE örgütçe gerçekle ştirilmiş olabilece ği seçilen hedefe ve eylem

DÖNÜ ŞÜM ETAPLARI bildirisinin özelliklerine bak ılarak anlaşılabilirdi.

Çağdaş terörizmde ise eylem üstlenilmemekte "1995 Tokyo

Metrosu Sarin Gaz ı, 1993 Bombay seri araç bombalama, 1994 Bu-

enos Aires Yahudi Toplum Merkezi bombalama eylemleri", ancak
medya etkisiyle şüphelenilen örgüt isimleri yine tüm dünyaya
duyurulmaktadır.

4.3.4. Hedef Seçimi

Klasik örgütler hedef seçiıııh de ayrım gözetir, nefret ettik-
leri düşman sembolize eden kurum ve ki şilere karşı eylem ko-
yar ve şiddeti bunlara yöneltir, kamuoyu tepkisini çekebilecek
ilgisiz hedeflere yönelmezler ve a şırı şiddet kullanmazlard ı .

Çağdaş terörizm ise, hedef belirlemede ideolojiyi ön plana
çıkarmaktad ır. "1993 ve 2001 Dünya Ticaret Merkezi -kapitalist

sembol- ve Pentagon -Amerikan askeri gücü sembolü- saldı nlan".

4.3.5. Ş iddet ve Hasar Derecesi

Klasik terörizm şiddeti daha kontrollü kullanmış, ciddi
toplumsal tepkilere ve infiallere yol açabilecek a şırı kanlı sal-
dırılardan kaçınmaya çalişnuş tır.

Çağdaş terörizm de ise, son eylemlerde de görüldü ğü gibi
ayrım göstermeyen ölümcül bir şiddetle davranılmakta, şiddet
dozu ve buna ba ğlı olarak hasar ve ölü say ısı çok artmaktad ır.
Nitekim, 1990'dan önce ölümle sonuçlanan terör olaylarının
oranı % 14 iken, bu oran 1996'da % 24'e yükselmiştir. Bunun
nedenleii; teröristlerin eylem deneyiminin artmas ı, kulland ık-
ları silahların gelişmesi, eylem etkinliğinin hasar ve ölü say ısı
ile ölçülmesi ve teröre yönelik devlet desteğinin artması sonucu
terör örgütlerinin kamuoyu deste ğine daha az gereksinim duy-
malarıdır. Merkezi ve hiyerarşik bir örgüt yap ıs ının olmayışı,
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eylemci teröristlerin hedef gözetmeyen ve anormal ş iddet içe- TERÖRÜN TARIHI
ren davranışlarda bulunmalar ına da olanak sağlamaktad ır.	 VE -

DON U Ş UM ETAP İARI

4.3.6. Eylem Alan ı

Klasik terörist örgütlerin ilan ettikleri ve genelde anayurila-
rı ile komşu ülkeleri, bazen belirli uluslararas ı merkezleri kap-
sayan, çoğunhilda Avrupa ve Orta Do ğu ile s ınırlı bir hareket
alanı mevcut olup, alan dışında eylem konmas ı istisnadır.

Çağdaş teröiizm eylemleri ise, klasik terörizmin hareket
sahasının tamamen d ışmda Dünya genelinde gerçekle şmekte,
kentsel kesinün hedef olma olas ılığı da artmaktad ır.

4.3.7. Eylemciler

Klasik terörizmde profesyonel eylemciler büyük a ğırlik
taşırlar, profesyonellikleri zay ıf ve davranışları kontrol edile-
meyecek amatörlerin örgüt ad ına eylem koymasına kolayca
izin verilmezdi.

Çağdaş terör örgütlerinde ise profesyonel eylemciler a ğır-
lıklar ını daha az koruyabilmekte, eylemlerde; izlenmeleri ve
eylem anında örgütçe sınırlanmaları çok daha zor olan ama-
törler kullanılmakta, eylem türüne göre spontane "ad-hoc"
oluş turulmuş ve bazıları part-time çalışan eylem grupları
görev almaktadır. Eylemci profilindeki bu değişim, tehlikeyi
ve eylemlerin öldürücülüğünü de arttırmaktadır.

Ayrıca yeni terörde eylemci say ısında da önemli artışlar
görülmektedir. Geçıiıişte WA ve ETA'nın 200-400, Kızıl Tugay-
ların 50-70 ve Japon Kızıl Ordusu'nun 20-30 civarında eylemcisi
bulunduğu hesaplanırken, bugün sadece El-ICaide'nin 5.000
eylemcisi olduğu sanılmaktadır. Yeni nesil teröristler eski ör-
gütlerin eylemlerinden ciddi dersler de ç ıkartmakta, böylece
her yeni nesil, öncüllerine göre daha ak ıll ı, kah ve yakalanmas ı
zor kişiler olmaktad ır.
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TERÖRÜN TAR İ H İ	 4.3.8. Gelir Kaynağı
VE

	

DÖNÜ Ş ÜM EJAPLAR İ 	 Klasik örgütler; soygun, haraç, fidye, iç ve d ış mali destek-
le gelir sağlarlarken, çağdaş terör örgütleri yasal uluslararas ı
ticaretle yasad ışı uluslararası uyuşturucu ve silah ticareti gibi
daha karlı kaynaklar kullanmakta, bu kullarumda di ğer orga-
nize suç örgütleriyle yak ın işbirliği kurmaktadrrlar.

Yukarıda sayılan bu dönüşümlerin büyük ölçüde uygula-
maya yans ıdığı da görülmektedir.

Bu doğrultuda; eylemler uzun süren ve ayrıntılı bir planla-
maya dayanmakta, kullanılan araçlar "bomba uçak gibi" genellik-
le basit olmakta, minimum seviyede araçla maksimum sonuca
ulaşılabilmekte, eylemler; sab ıkasiz, izlenmesi zor amatörler-
ce gerçekleş tirilmekte, hedef seçiminde hasarın büyük ve ölü
sayıs ının fazla olmas ının dikkate ahnnakta, hedef seçilirken
ideoloji fazlasıyla ön plana çıkartıldığından "Ticaret Merkezi
ve Pentagon; globalle şnıe karşı tları için küreselleşmeyi, ABD'li a şın
sağcılar için federalizmi ve islamc ı lar için Amerikan egemenliğini
sinigelemektedir" eylemdilerin kimlikleri ve ba ğlantıları kuşkulu
hale gelmektedir. Bu dönemin en önemli terör örgütlerinden bi-
risi olan El Kaide'nin de, terörizm kavramındaki dönü şümlere
göre çağdaş bir terör örgüt-önde olmas ı gereken; gevşek yapı,
kalabalık ad-hoc eylem grubu, dini ideoloji ve motivasyon,
çağdaş teknoloji, her co ğrafyada eylem koyma, a şırı şiddet
kullanma ve sald ır ıyı üstlenmeme gibi özellikleri ı*Lönenıii
bir bölümüne sahip olduğu görülmektedir.

Habermas ise eski terörizmle çağdaş terörizm arasındaki
farkları şöyle belirtmektedir:

"Filistinlilerin terörizmi bir ölçüde eski terörizmdir. Burada söz
konusu olan öldürmek, kat/etmek, düşmanlar ı yok etnıektir. Yaşama
karşı yaşamdı r bu. Bu terörizm XX. yüzyıl ın 2. yans ı ndaki özgürlük
hareketlerinde belirleyici olan gerilla biçimi terörizmden farkl ıd ı r.

11 Eylül saldı nlanyla doruğa çıkan global terörizm ise güçsüz bir
başkaldı rıdır ve anarşist özellikler ta şı r. Pragmatik bir amacı vardı r
ama bu tip saldırılarla düşman ın yenilmesi de mümkün değildir. Bu
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tip terörün yapabileceği tek etki; halkta ve hükümetlerde şok ve kayg ı TERÖRÜN TARIHI

yaratmak olabilir. Karmaşık toplumlanm ı zı n tahripkarlığa karşı çok VE

duyarl ı olmas ı; en düşük bedeli ödeyerek en ağır zararları vermeye DONU Ş UM ETAPLAR İ

elverişli yayg ın ve geçerli eylemler için ideal firsatlar sunar.

Global terörizmi iki özelliği uç noktalara götürür: Gerçekçi

amaçlardan yoksunluk ve karmaşı k sistemlerin k ı nlganlığı ndan
yararlanma kapasitesi.

Siyasal terörizm ile global terörizm aras ı ndaki fark özellikle;
siyasal terörizmi uygulayanlann bir süre sonra ülkelerinin sayg ı n
temsilcileri haline dönü şebilme olanağın ı n nıevcut olmas ı ve eylem-
lerinin siyasal bir eylem olarak alg ı lanabilmesidir. Oysa ki 11 Eylül
olayı n ı şu ya da bu biçimde siyasal bir eylem gibi gösterebilecek bir
ortam ı n var olması düşünülemez." (Habermas, 2004)

Jacques Derrida'ya göre de;

"Dünya, bölge ve terör aras ı ndaki ilişki değişmiştir ve bilmek
gerekir ki bu iş bilgiye yani tekno-bilin ıe bağlıdır. Savaş ve terörizm
aras ındaki ayrım ı bulan ıklaştıran da bu tekno-bilinıdir.

Yarın sessiz sedasız, fark ettirmeden, çok daha çabuk, kans ız
biçimde, büyük bir ülkenin, dünyan ın en büyük gücünün tüm ya-
şam ı n ın bağlı olduğu bilişim şebekelerine saldırı larak, daha büyük
zararlar verilecektir.

Bu global şiddet devletleraras ı bir savaş değilse bir iç savaş ya
da Sdı mitt'in tan ı mladığı anlamda partizan sava şı da değil. Çünkü,
partizan savaşlann ı n çoğu gibi bir ulusal ayaklanma, hatta bir ulus
devlet içinde iktidarı ele geçirmeye yönelik bir kurtulu ş hareketiyle
de ilişkili değil." (Derrida, 2004)

Bu dönemde olu şan en önemli dönüşüm ise terörizmin,
küreselleşme ve süper gücün "Avrasya hakin ıiyeti" gibi evrensel
stratejilere endeksli bir kavram haline gelmesidir. Daha önce
de ifade edildiği gibi, bu evrensel stratejiletin ulus devletlere
ve Müslüman dünyas ına yönelik uygulamalar ı, geleceğin
terörizmin şekillenmesinde ve şiddet dozaj ında en büyük
belirleyici olacaktır.

/
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1. Terör-Teori ili şkisi

Literatürde terörizmin bir doktri.nden çok bir strateji veya
taktik olduğu ve bu nedenle de her hangi bir teoriye dayanma-
dığı fikri hakimdir. Kamuoyu ise anar şizm ile terörizm, anar-
şist ile terörist sözcüklerini eş anlamlı olarak kuilanmakta, bu
nedenle de terör eylemlerinin "Anarşist Doktrine" dayandığına
inanilmaktadır. Terörün toplumda anarşi yaratması veya yarat-
mayı amaçlaması, anarşistlerin de amaçlarına ulaşabilmek için
terör eylemlerine ba şvurmaları bu karışıkhğın nedenidir.

Oysa ki anarşizm; devleti, hükümeti, özel mülkiyeti, dini,
aileyi, yani örgütlü olan bütün kurumları bir bela, kötülük ve
sömürme aleti olarak gören ve bunların toptan ortadan kald ı-
nlmasmı isteyen bir doktrindir. Terörizm ise devleti; hükümeti
ve diğer örgütlü kurumlan yok etmeyi değil, bunları amaçlar ı
doğrultusunda değiş tirmeyi veya yeniden kurmay ı amaçlar,
terörizmin yok edeceği; eski düzen, eski devlet ve hükümettir.
Terörist, eylem a şamasında kaos yaratsa da son çözümde ama-
ana uygun yeni bir düzen, yeni bir devlet ve yeni bir hükümet
ister. Anarşistin tek amac ı "arnırşik topluma" ulaşmaktır ve bu
toplumun tek ideolojisi Anar şizm olacaktır. Oysa terörist;
komünizıh, faşizm, Radikal İslamcıhk, vb. olabilecek siyasal
ideolojisine göre değişen özellikler ta şıyan yeni bir topluma ve
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TERÖR İZMİN devlete ula şmay ı hedeflemiştir. Anarşist ile terörist arasmda-
NEDENLER İ ki tek ortak nokta her ikisinin de amaçlar ını ulaşmak için bir

strateji ve bir teknik olarak teröre başvurmalar ı d ır.

Cezayirli Dr. Frantz Fanon'ün, Brezilyal ı ünlü terörist
Carlos Marighella'nın, Che Guevera'nın, Regis Debray'm ve
Herbert Marcuse'ün terörizm ve gerilla sava şı konusunda yaz-
dıkları kitaplar ve yaptıklar ı yayınlar da terörizmin bir teorisi
olduğu görüşünün bir diğer nedenidir. Ancak, bu yay ınlara
bakıldığında, terörü bütünüyle aç ıklayan bir teoriden çok,
terörizm tekniğirıe ilişkin uygulamalar, gerilla sava ş tekniği
ve ajitasyonun teorisi görülür.

Söylenenlere kar şılık literatürde "Terör Kuramlarına" da
sıkça rastlanır. Aslında bunlar bir terörizm teorisinden daha
çok, terörizmin nedenlerini ve özelliklerini içeren çal ışmalarda.
Bu çalişmaların bazilarma a şağıda değinilmektedir.

Büyükelçi (E) Tacar' ın "Terör ve Demokrasi" adlı eserinde,
Lawrence Hamilton'un "Ecologıj of Terrorism: A Historical and

Statistical Study" isimli kitabmda ortaya koydu ğu kuram yer
almaktadır.

Bu kuram çeşitli alternatif senaryolardan olu şur: Sefalet ve
baskı terörizmi doğurur. Terörün ba şlamasıyla mevcut siyasi
otorite baskıyı arttırır. Bu baskı, halkın rejime olan desteğini
azaltırken isyancılara duyulan sempatiyi arttırır ve zincirleme
bir reaksiyon doğar. Sonunda halk isyancılara katılarak devrimi
başanya ulaş tırır. Mao, Lenin, Guevera, Marighela'run eylem-
leri de teoriyi doğrulayan örneklerdir. Aynı teori, terörizmin;
fakirlerin ve istisnwa u ğrayanlarm yanı sıra bazı aydınların ve
haylaz seçkinlerin de uğra şı alan olduğu, umutsuzluk ve yok-
sulluk dönemlerinden daha çok refah dönemlerinde terörizmin
ortaya çıkacağı ve bundan en büyük zarar ı liberal hükümetlerin
göreceği tezlerini de savunur. (Tacar, 1999, s. 52)

Prof. Dr. Altuğ da "Terörün Anatonıisi"nde ilki 1968 öğren-
ci olaylar ının tahliline, ikincisi de terörizmin evrensel ölçekte
gelişin-ıine dayanan iki analiz yapmaktad ır. Bu analizler de bir
anlamda "terörizmin teorisi" sayılabilir.
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1968 Mayısı öğrenci isyan ı n ın zirvesiydi. S6rbonne'da ve Nan- TERÖRIZMIN

terre'de kurulan 'K ı zıl Karargahları ' başarı l ı bir ihtilal yapamad ı,	 NEDEN İiR İ

fakat yeni bir mitoloji yaratt ı . Frans ı z öğrenciler Fanon 'un tavsiye

ettiği şiddeti, Guevera ve Debray'ı n 'Foca/Odak; kı rsal kesimde olu ş-

turulacak gerilla merkezi' teorisi gibi yeni radikal temalarla birle ştir-

diler, bunlar ormanlarda değil sokaklarda Marcuse'un 'dışandakilerin

öncüsü'dediği öğrenciler taraJindan uygulandı . Son geldiğinde dünya

pek değ işmiş değildi. Marcuse'un tahn ıinleri gerçekleşmemiş ti. İşçiler

adet yerini bulsun diye yaptıkları grevler ve il ı tilal gürültülerinden

sonra 'terör tüketiminin' zevklerine döndüler. Belki gerçekten il ı tila-

le karşı bigane ve kapitalistlerle ittifak halindeydiler. Barikatlardaki

lıeyecanlardan sonra genç ihtilalciler hayal k ırıklığı ve ac ı l ık tattı lar.

Artık 'Klasik Konı ünist Partileri' hele 'Köl ıneleşmiş Sosyalistleri'

desteklemekte mana yoktu. Daha a şı rı bir şey istiyorlard ı, bu onları
terörizn ıe götürdü.

Bit genç öğrencileri terörist yapan prosestir. Mamafih bütün

teröristlerin idealist saiklerle dövü şen aydınlar olduğunu sanmak
yanlış tı r".

Altuğ, ikinci analizinde terörizmin evrensel nedenlerine
de işaret eder:

Birçok ülke, özellikle Libya, Küba, İrak, Suriye, han ve
birçok Afrika devleti terörizmi dış ilişkilerinde bir araç olarak
kullanmaktad ırlar.

Birçok ülke, ilgili oLmadıkları konulara kar ışmamak için
terörizmle "iyi geçinmektedirler". Bunun en kötü örne ği Fran-
sa'nın Ermeni teröristlere tanıdığı muafiyetlerdir.

Terörizmi az ınlıklar siyasal, etnik ve hafta ba şka amaçlarla
kullanmaktadirlar. Bu ba şka amaç, mesela kürtaja müsaade
eden yasanın kaldırılmas ı olabilmektedir. (Altu ğ, 1995, s. 97,
100-101)

Ferracuti, Mc Clure ve Salert'in terörizm teorileriyle ilgili
iki çalişmas ından söz eder:

Mc Clure terörün ba şlıca beş teoniden kaynaklandığını
düşünün.
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TERÖR İZM İ N	 Sömürge idaresine Karşı Direnme
NEDENLERI

Cezayir Kurtuluş Savaşı bu yöntemin bir örne ğidir. Ulus-
lararası kamuoyunun desteğini sağlamak suretiyle zaferle
sonuçlandırıldıktan sonra tarihe gömülüp, unutulmaya yüz
tutan tek terör tipi de budur.

Ayrılıkç ilik

Sömürgeciliğe karşı direnişe benzernekle birlikte, etnik
bir temele dayar ımas ı nedeniyle farklılıkları da vardir. BASK
hareketi bu türün tipik örneğidir.

İç Politika

Fidel Castro ve Mao Zedung'un sava şımları bu tarzm ör-
nekleridir. Amaç, ülkenin politik kavramlar ını ve dış ilişkilerini
değiştirmek için ülke yönetimini ele geçirmektir.

İ deoloji

Kızıl Tugaylar ve Baader-Meinhof, bu türün tehlikeli ve
ilginç örnekleridir.

Dış işgali Destek

Altmışli yılların Vietnam örneğinde görüldüğü gibi d ış
işgali destekleme amac ıyla da terör yarat ılmış olabilir.

Salert'e göre ise dört terör teorisi vard ır:

Olson Teorisi

Bu teoriye göre mevcut toplumsal şartlardaki en iyi seçe-
nek ihtilaldir.
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TERÖRIZMIN

NEDENLERi

Psikolojik Teori

Bu teori, bireylerin psikolojik yap ılar ırıdaki engellerıme ve
şiddet ilişkisine dayanır ve terör sorununu sosyal çevreden
çıkarıp kişiliğe indirger.	 -

Sosyal Sistemin Dengesizliği Teorisi

Bir sistem yaklaşımı olup, geçerliliği; ideolojik faaliyetlerin
artmas ına, silahlı kuvvetler faktörüne, genel ve politik suçların
gelişimine ve intihar olaylarmdaki art ış gibi baz ı değişkenlere
bağlıdır.

Marksist Teori (Ferracuti, 1984, s. 217-231)

Stern, Madrid Kültürel Çalışmalar Grubu da bu konuda
Mark Beissinger'in teori kabul edilebilecek bir tezine i şaret
etmektedir: "Uzun süreçli ve derin kültürel çatışmalardan kay-
naklanan yabancılaş ma, terörizmin gerçekleş mesi için temel bir şart
olu ş turmaktadı r".

Terörün nedenlerini teorik bütünlük içinde açıklamak is-
teyenler, evrensel geçerliliği olan reçetelerin pe şine düşmekte-
dirler. Ancak, görüldüğü üzere, tıpkı terör tarıımlamalar ında
olduğu gibi, terörizmin teorisi konusunda da bir görü ş birliği
yoktur.

2. Terörün Evrensel Nedenleri

Bu konu modem ça ğların trörizmi kapsamında ele al ınır-
sa, önceden incelenen; So ğuk Savaş, sömürgeciliğin tasfiyesi,
küreselleşme, Radikal İslami yorumlar gibi pek çok faktörün terö-
rün evrensel nedenleri oldu ğu söylenebilir. Ancak, konjonktrüel
olduğu ileri surulebilecek bu nedenler dışında daha köktenci yak-
laşm-ilarla da terörizmin sailderi ara ştırılmıştır. Bu araştırmalarda
terörizmin evrensel nedenleri olarak çok say ıda değişkene işaret
edilmektedir. Literatürde bu değişkenler sosyal, siyasal, ekonomik
ve hukuki faktörler olarak gruplandir ılmaktadrn
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TERÖRIZMIN	 Uygulama, terörizmin evrensel anlamda geçerli nedenle-
NEDENLER İ rinin yanı s ıra ülkelere özel nedenlerinin de bulundu ğunu ve

bu özel nedenlerin en az evrensel olanlar kadar önem ta şıdığını
göstermektedir. Gurr ve Crenshaw gibi baz ı teorisyenler ise,

"küreselleşrne ıı in etkileri" gibi uhıslarüstü terör nedenlerinin de
olabileceğine işaret etmektedirler.

2.1. Literatürde Genel Kabul Gören Nedenler

2.1.1. Sosyal Faktörler

Bu başlık altında; toplumda feodal kalıntıların bulunması,
din, mezhep ve tarikat ayrılıklarının olmas ı, eğitim düzeyinin

düşüklüğü, kan davas ı geleneği, toplumun katı bir şekilde dini

inançlara bağlı olmas ı, etnik ayrılıkların bulunmas ı, az ınlık un-

surlar ının varlığı, kişisel ve toplumsal hak ve özgürlüklerin
kısıtlı düzeyde olmas ı, toplumun ideolojik kamplara ayrılma-

sı, güvenlik güçlerinin kamuoyunda itibar ını yitirmesi, genel
ahlak anlayışının yozlaşmas ı ve toplumun bölünmezlik bilin-
cini kaybetmesi, terörün sosyal nedenleri olarak sayilmakta ve
sosyal faktörlerin terörizmin olu şmas ı için gerekli alt yap ıyı
(potansiyeli) yaratt ıklar ı savunulmaktadır.

Aynı başlık altında tamamen ters görü şler de ileri sü-
rülmektedir: Terörizm ve benzeri ba şkald ırı hareketlerinin
artışında; aile, kabile, aşiret, millet, devlet gibi kavramlar ın
insanlar üzerindeki etkisinin yok olmas ı veya gittikçe azalma-
sı, dini, insani, ahlaki ve vicdar ıi değerlere bağlılığın azalması
veya bunların deformasyonu, idealist felsefi değerlerin yerini

materyalist anlayışın alması, insanların ihtiyaç ve ihtiraslarmın
artması gibi hususlar etkin olmaktad ır.

2.1.2. Siyasal Faktörler

Ülkedeki rejimin oturn ıamış olması, hükümet otoritesinin
yetersizliği, eski rejimfr özleminin çekilmesi, hükümet otori-
tesinin bazı grupların ç ıkarları için kullanılmas ı, mevcut siya-
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sal partilerin ideolojileri arasındaki mesafenin aç ıklığı, siyasi TERÖRIZMIN

partiler arası çekişmelerin uzlaşnıazhğa dönüşmesi, yasama, NEDENLER İ

yargı ve yürütme erkleri ve devlet organları aras ında kuvvetli
fikir ayr ılıklarının doğmas ı, hükümet bunalimlar ının kronik
hale gelmesi, devlet kurulu şlarının yozlaşmas ı, yolsuzluklar ın
çoğalması, iktidarın çağın gereklerine gôre kendisini yenile-
memesi ve devletin yeteneksiz, inançs ız, cesaretten uzak ve
faziletten yoksun bir siyasal kadro ile yönetilmesi terörizme
başvurulmas ını kolaylaştıran nedenler olarak saptanmakta-
d ır.

Siyasal faktörler genellikle di ğer faktörlerden birisinin veya
birkaçının desteklemesiyle devreye girmekte ve bu anlamda,
teröre neden olan faktörlerin en son basamağın ı oluşturmak-
tadır.

2.1.3. Ekonomik Faktörler

Toplumun ortalama gelir seviyesinin çok dü şük ve gelir
dağılımının dengesiz olmas ı, gelir dağıhmı adaletsizliğinin
smıflaşmaya yol açmas ı, gizli ve açık işsizlik oranının giderek
yükselmesi, ekonomik yönden dışa bağımlılik, ekonomik ku-
rumların yetersizliği, toplu grevlerin ve lokavt uygulamalarının
baş göstermesi, toplu işten çıkarmalar ın artışı , işçi sendikaları-
nın ideolojik aç ıdan kamplaşması, devletin ekonomi üzerinde-
ki kontrolünü kaybetmesi, kronik enflasyonun ortaya ç ıkmas ı
ve kontrole alınamamas ı, dış borçların artması nedeniyle ülke
üzerindeki dış bask ıların yoğ-urdaşmas ı, teröre neden olan eko-
nomik faktörler arasında sayılmaktad ır. Ekonomik faktörler
her kesimi ilgilendirdiklerinden kolayca provake edilebilme
özelliğini de taşımaktad ırlar

2.1.4. Hukuki Faktörler

Hukuk müesseselerin geç ve ağır işlemesi, hukuk ku-
rallar ının ve hukuk kurumların ın çağın gerisinde kalması,
mahkemelerin yozla şmas ı ve taraf haline gelmesi, cezalar ın,
hukuk kurallarının, ve müeyyidelerinin cayd ırıcılık özelliğini
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TERÖR İZMİN yitirmesi ve toplumun adalete olan inancının sarsılmas ı, te-
NEDENERI rörün ortaya çıkışını önemli ölçüde etkileyen faktörler olarak

düşünülmektedir. Hukuki faktörler, aynı zamanda diğer tüm

faktörlerin de bir sonucu olmaktad ır.

Bu nedenlere bazı araştırmalarda eğitim sistemi ve psiko-
lojik faktörler de eklenmektedir. E ğitim sisteminin etkilerini
araş tıranlar; eğitimden beklenen şeyin insan davranışlar ını
olumlu yönde değiştirmesi ve toplumsal bütünlüğü sağlamas ı
olduğunu, iyi eğitilmeniiş ve topluma entegre edilmemi şlerin
terör ağına daha kolay düşebileceğini ileri sürmektedirler. Psi-
kolojik neden ba şlığı altında da; kişisel becerisi yetersiz olan
insanlar ın sosyal statülerini, rol ve yerlerini beğenmedikleri,
toplumca engellendiklerine, sevgi! sayg ı görmediklerine man-
dıklar ı, bu kişilerin asosyal kişilik özellikleri geliş tirerek; ilgi
görmek ve saygınlik kazanmak için sald ırgan, şiddete dönük
davranış kaliplarmı kullanmaya başlayacaklar ı, genel terörist
profilinde; düşük zekalı, içine kapanık sadist, diğer insanlarla
normal ilişkiler kurmakta zorlanan bir tiplerin ağırlık taşıdı-
ğını, böyle tiplerin terör örgütlerinin a ğına kolayl ıkla düşerek
onlar ın maşas ı durumuna geldikleri ileri sürülmektedir.

2.2. Diğer Kurumların ve Düşünürlerin Görü şleri

2.2.1. Kurumların Görüşleri

BM Genel Kurulu'nun 27.09.1972 günü yapt ığı 1314 nolu
toplantısında aldığı karar sonucu hazırlanan "Terörizmin Temel

Nedenleri ve Uluslararası Terörizm" başhkh raporda;	 -

"Sefalet, hüsran, dert, keder ve umutsuzluk terörizme götürür.

Teröristler ulusal ve uluslararas ı siyasal, ekonomik ve toplumsal

gelişmelerden etkilenirler, kişisel nedenleri de bulunabilir. Ancak,

teröristleri somut eylemlere yönelten somut nedenleri bilimsel bir

doğrulukla saptamak imkan ı yoktur". Görü şlerine yer verilmek-
tedir.
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M Ekonomik ve Sosyal İşler Departmam'n ın (DESA) ha- TERÖRIZMIN
zırladığı ve DESA Başkanı Jose Antonio Ocampa'ca sunulan NEDEN İİ RI
"2005 Yıl ında Dünyada Sosyal Durum: E şitsizlik Hali" başliklı
raporda ise;

"Ulusal ve uluslararas ı düzeydeki terör eylemleri ve şiddetin,
ekonomik ve sosyal eşitsizliklerle k ı t kaynaklar üzerindeki rekahetten
kaynaklandığı helirtilnıekte, dünyadaki üretimin % 80'inin gelişmiş
ülkelerdeki 1 milyar insana ait olduğu, geriye kalan % 20'lik pay ın
ise geri kalm ış veya-gelişmekte olan ülkelerdeki 5 milyar insanca
payla şıldığı, gelir eşitsizliğinin ayn ı zamanda temel sosyal lıiznıet-
lere ve karar verme mekanizmalanna ulaşmada da derin eşitsizlikler
yarattığı ileri sürülmektedir.

Ocampo, kalkınma yönünde bütüncül bir yakla şım izlenmemesi
halinde ekonomik ve sosyal eşitsizlik yüzünden herkesin bir bedel öde-
yeceğini vurgulayarak, dünya çap ı nda say ılan 186.000. 000 'aula şan
işsizlerin % 47sini gençlerin olu ş turduğunu, bunların ekonomiye
entegreedilen ıemesihalinde ulusal istikrars ızlıklann yaşanabileceğine
de işaret etmiştir.

Raporda sonuç olarak; kaydedilen ekonomik büyümeye rağ-
men dünya nüfusunun önen ıli bir kısnıı n ı n son on yı lda daha da
fakirle şn ıesinin, gelişmekte olan demokrasiler için büyük bir tehdit
oluşturduğu ve bu eğilimin tersine çevriln ıenıesi durumunda, artan
ekonomik ve sosyal eşitsizliğin terör ve şiddeti beslen ıeye devam ede-
ceğine dikkat çekilmektedir", ( Cumhuriyet, 27.08.2005)

2.2.2. Düşünürlerin Görü ş leri

Altuğ; "Umutsuzluğun dışa vurumu" olarak algılanması ge-
reken terörizmin nedenlerinden birisinin de; "dünyay ı kitleler
adı na daha iyi bir yer yapmak için şiddetin esas olduğunu savunan
siyaset filozofiann ı n genç kitleye yönelik etkileri" olduğunu, milli
kurtuluş savaşlarında terörizmin meşruiyetini savunan görü-
şün ve bazı ülkelerde "terörün terör üretmesi"nin de terörizmin
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TERÖR İZMİN nedenleri arasında sayılabileceğini belirterek, terör•"kök
NEDENlER İ sebepleri" sorununa değinmektedir. Altuğ'a göre terörizm se-

bebe göre de ğil sonuçları dikkate alınarak tanınılanmah, ancak
bu genelleme teröristlerin ileri sürdükleri nedenlerin de dikkate
alınmaması sonucunu doğurmamandır.

Genellikle Filistin sorunu için kullanılan "kök sebepleri"

deyiminin terörizmin tek nedeninin bu sorun olarak anla şıl-

ması gibi bir sonuç yarattığını ve hatali olduğunu, ancak "kök

sebeplerin tespitinin" , terör yaratan sorunun/ haks ızlığın ortadan
kaldırılması için ipuçlan verebilece ğini ileri süren Altuğ, "kök

sebepleri" yok etme girişimlerinin de bazen, terörün tırman-
mas ına da yol açabildiğine dikkati çekmektedir. (Altuğ, 1995,
s. 18, 86)

Tacar, terör konusuyla ilgilenen ara ştırmacıların terörizme
geçiş sürecini çoğunlukla; toplumsal yap ı, çekilen açlık, yoksul-
luk ve sefalet, çoğunluğun azınlığa baskısı, radikal bir ideolojini
kabulü ve teröristin geçmişinin karanlık olması gibi nedenlerle
açıkladıklarını belirtmektedir. ([acar, 1999, s. 49)

3. Terörizmin Türkiye'ye Özel Nedenleri

Son 20 yıllık süreçte terörizmin Türkiye'nin en önemli so-
runu haline gelmesi, nedenlerinin her platformda tart ışılması
sonucunu vermiş, konuyla ilgili çok say ıda araştırma yap ılmış,
kitap ve makale yayınlanmıştır. Bu çahşmalarda çok sayıda fak-
törün terör trendinin yükselmesine neden oldu ğu genel kabul
görmektedir. Bu nedenlerden önemli görülenler, a şağıda ana
başlıklar altında sıralanmıştır.

3.1. Gelişim ve Değiş imlerin Etkisi ve
Bu Etkilerin Yarattığı iç Göç Faktörü

Bu ana baş lık altında dört değerlendirmeye yer verilecek-
tir.
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3.1.1. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme	 TERÖR İ ?MiN

Kurulu'nun; Kentleşme Sorunları,	 NEDENLERI

Organize Suçlar ve
Terör Ara ş tırma Raporları

50 y ıldır süregelen sanayileşme, sosyo-ekonomik değişim
ve gelişmelerin etkisiyle, k ırsal alandan ba ş ta İstanbul olmak
üzere büyük kentlere yönelik göç hareketlerinin ve bu göç-
lerden kaynaklanan çok sorunlu bir kentleşmenin yaşandığı,
kentleşme sorununun kent kültürünü yok ederken, kentleri de
köyleştirdiği, sonuç itibariyle kentsel ve k ırsal kesimde yaşan-
lara sunulan koşullar arasında bir eşitsizliğin ortaya çıktığı, eşit
koşullar sunulamayan bir toplumun insanlar ının ise kavgac ı
ve düzen bozucu olabilecekleri belirtilmektedir.

3.1.2. Prof. Dr. Ergil'in
"Türkiye'de Terör ve Şiddet" isimli Kitab ında
Yer Alan Değerlendirme

Söz konusu kitapta, Cumhurba şkanlığı Raporu'nda yer
alan saptamalann benzerlerine rastlanmaktadır. Ergil;

"Türkiye'nin çalkant ı l ı bir dönen ıden geçtiğini ve bir denge

arayışı içinde olduğunu, ekonomik yap ın ı n hızla değişmesinin yan ı
sı ra sosyal yap ı n ın da yeni ekonomik i şlevlere uyan bir yap ılanmaya

dönüşmek istediğini, ekonomik ve sosyal yap ı lardaki değişimlerin; bir

yandan köksüzleş tirdiği, diğer yandan da tarih sahnesine çıkardığı
sosyal grupların (katnıanlann) siyasi örgüt ve ideolojileriyletoplum-
sal karar merkezlerini etkileme ve ele geçirme savaşı na girdiklerini,

sosyal değişimin ekonomik gelişimi aştığı aşanınlarda siyasal çal-

kantı ve şiddet ola ylann ı n gündeme gelebileceğini, bu gelişnıelerin

sonucunda değişen toplum yap ıs ın ın işlev ve becerilerini geçersiz

kı ldığı kentsel ve kırsal kesimde/d küçük üreticilerle, esnajin da hu-

zursuzluğa sürüklenerek bir bölümünün dini ideolojilere, genç ve
dinamik bölümlerinin de milliyetçi ideolojilere yöneldiklerini, böyle

bir ortan ıda sisteme duyulan güvensizliği daha da koyulaş tı racak ve
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TERÖR İZM İN bireysel tedirgin likleri derinle ş tirecek güçlenn ortaya ç ıkabileceğini"

NEDENLER İ vurgulamaktadır. (Ergil, 1980, s. 53-64)

3.1.3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ği'nin
• (TOBB) Temmuz 1995 Tarihli,

"Doğu Sorunu, Teşkisler ve Tespitler" isimli
Özel Araştırma Raporu

Söz konusu rapor Prof. Dr. Do ğu Ergil'in yöneticiliğinde
haz ırlanmış olup, rapora esas ara ştırma 1267 denek üzerinde
yürütülmüştür.

"Deneklerin % 35.2 'si Güneydoğu 'dsi terör olaylann ın başladığı

yıl olan 1982'den 1989a kadar geçen sürede, % 38.5'i ise 1990-1994

yılları aras ı nda göç etmi ştir. Yoğun terör y ıllan olan 1984-1995 ara-

s ı nda göç edenlerin oran ı ise % 73.4'dür.

İç göçle gelenlerin % 29.1'i amelelik, % 19.1'i sey ıjar satı cı l ık,

% 11'i serbest ticaret (işportacıl ık dahil), % 6.3'ü hamall ık yapmak-

tadır, % 12.5'i işsizdir. Yani iç göçer/erin çok büyük bir bölümü

'marjinal sektör' denilen süreksiz ve güvenlikten yoksun i şlerde

çalışnıaktadı rlar.

Göçerlerin % 47.3'ü işsizlik, fakirlik, yatırı m olmamas ı gibi ne-

denlerle illerinden aynlm ıştı r. Devlet bask ısıyla aynianları n oran ı
%10, örgüt (PKK) bask ı s ıyla aynlanları n oran ı ise % 16'dır.

İç göç, göçenler üzerinde olumsuz bir psikoloji yaratmaktad ır. Bu

cümleden olmak üzere; göçenlerden % 77'si göç ettiği yerde daha mut-

lu bir yaşam kuracağma inann ıamakta, % 84'i ise zorunlu nedenlere

dayanan iç göçün toplu nısal anlaşmazlığı körüklediğini ve huzur ve

barışı sağla yamayacağın ı dü şünmektedirler. Endişe verici bir sonuç

olarak, göç eden gençlerden % 54.5i, geçn ı işte yaşananlar ı n ileride

bir öç alma ve intikan ı nedeni olabileceğini düşünnıektedirler. Daha

iyi bir geleceğe inannıa yan/ann oran ı ise % 64'dür. Göçenlerin %

84'ü barış ve güvenlik ortam ı n ı n sdğlanmas ı halinde geri dön ıneye

isteklidir.
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Olun ısuz psikolojiye sa/tip bu gruplar, 'kent ortam ı na taşınan TERÖR İ ZM İ N

mu tsuzluğun taşıyıcı landı r'.	 NEDENLER İ

Geleneksel toplum kesiminden gelen iç göçerlerin radikal ak ı nı-
lann ve terör örgütlerinin etkisi altı nda kalman ıas ı açıs ı ndan önemli

bir fren mekanizması oluş turan 'yaşl ı /ann kontrolü' konusunda soru-

lan bir soruya da denek/erin %68'igöçten sonra ya ş l ı /ann etkisinin

kaln ıadığı cevab ı n ı vern ıişlerdir.

Raporda iç göçün genel bir değerlendirmesi de yap ılmaktad ı r:

Göç alan yörelerin, göçerleri özümseye bilecek olanaklar/ii dona-

tı lnıanıış oln ıası, yani onlara n ıuntaza ııı bir alt yap ı ve konut edin rne

olanağı; iş, sağlık ve eğitim inıkanlan sunan ıanıas ı, alt kültürler ile

yüksek kültürün -kent kültürü- kayna şmadan, yan yana ve karşı tl ık
içinde durmalanna neden oluyor. Yüksek kültür, geleneksel, yerel alt
kültürleri yeterince h ızl ı eritenı iyor. Hatta bu kültürlerce ku şatı lı-
yor ve geriliyor. Toplu n ısal sistenı, süresi belirsiz bir istikrars ı zlığı n

e ikisine giriyor.

istikrars ızlığa düşen sis ten ılerde her şey belirsizle şiyor. Laiklik
gibi, üst kültürün siyasal Jilsefesinin temel ilkeleri sorgulanmaya

başlan ıyor. Değişimin, hele kaotik değişimin güvensizliğe sürüklediği

insanlar, kendilerine da/m yakın ve bildik gelen cenıaatleşmelere, yeni

veya yeniden yorumlanan geleneksel alt kimliklere (grup kimliklerine)
sığı n ıyor/tı r. Bu kimlik alanları n ı değ işimden korumak için, onlan
'kurtanlm ış yaşam alanlar ı ' lıauine getiriyorlar" (a. g. e., s. 42-48;
79-80).

Rpor, iç göç ve yarattığı sorunlar konusunda bazı ilginç
bulgulara erişmiştir. En ilginç bulgulanr ı varoş/ getto sorununu
ve iç göçle gelenlerin"negatıfpsikolojisini" yans ıtanlar oldu ğu
kuşkusuzdur. Bu bulgular ın, raporun hazırlandığı 1995'den bu
yana geçen süre içerisinde de ğişmiş olabileceği ileri sürülebiir.
Ancak, aşağıda yer verilen bir araştırma ile, hem bu araştırmayı,
hem de birbirini teyit eden haberler böyle bir değişimin olma-
dığını, tersine olumsuzlu ğun daha fazla arttığını ve tehlikenin
büyüdü ğünü göstermektedir. Gün geçtikçe gücünü artt ıran
radikal siyasi akın-lar da bu olumsuz gelişmenin habercisidir.
Ayrıca, 2006 Nevruz kutlamalar ı s ıras ında ve hemen sonras ın-
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TERÖR İ ZM İN da PKK'h teröristlerin defninde ya şanan olaylar, getto/varo ş
NEDENLER İ sorununun artık klasikle şen Istanbul ve Mersin gibi kentlerin

yanı sıra, Doğu ve Güneydoğu kentlerini de tehdit etmeye ba ş-
ladığını göstermektedir. Zaten etnik/ayr ılıkçı terör tehdidiyle
karşılaşılan bu bölgedeki kentlerde de ortaya ç ıkan getto/ varoş
sorunu, Türkiye'ye yönelik terörizm tehdidinin daha fazla art-
masından başka bir sonuç veremez.

3.1.4. Polis Akademisi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. H. İbrahim Bahar' ın
İç Göç ve Terör Konusundaki Değerlendirmesi

Bahar' ın değerlendirmeleri de Devlet Denetleme Kurulu
ve TOBB raporlanyla paralellik arzetmektedir.

nüfus oran ın: % 65'lere ulaş tıran iç göç (19901arda

bu oran % 59'du), göçerlere kent olanaklar ı n ı n sunuln ıanıas ı ve

göçerlerin kentsel yaşamla bütünleşememesi sonucunda örgütlerin

kentsel terör yapmas ına olanak ve ortam haz ırlıyor. Örgüt için kentte

yaşamakla birlikte, arad ıklann ı bulamayan ve dikkat çekmeyen ki şiler

militan adayı olarak hedef olu şturuyor.

Çünkü bu tip kişilerin kendilerince; 'onda var, bende yok' duy-

gusuna ve hayal kırıklığına dayalı bir mazeretleri ve tneşruiyetleri

var ve bu yapıdakileri elde etmek örgütler ve çeteler için kolay. Ayrıca

teröre ve suça bulaşmak her zaman bilinçli bir kararla de ğil, bazen

da o çevredeki ilişkiler yumağın ı n doğal bir sonucu olarak ortaya

çıkabiliyor.

Kentlerdeki göç alan bölgeler, terör örgütlerinin yerle şme ve geliş-

meleri için tampon mekanizmayı oluşturuyor. Ayrıca kent, teröristler

için fürkl ılıkları daha rahat bünyesinde barındırmas ı nedeniyle sosyal

ve fiziksel barınma olanağı sağlıyor.

Yap ılan araştırmalar kente göç edenlerin; konut ve i ş bulma so-

runu yaşadıklann ı, genelde sağl ı ksız gecekondularda ve örgütlü bir

işten uzak yaşadıkların ı, kentle bütünle şenıemenin giderek göçerler
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üzerinde olumsuz etkiler yarattığı n ı ve kişileri suça eğilimli hale TERÖR İZMiN

getirdiğini gösteriyor.	 NEDENLER İ

Ana tüm bu olgulara karşı lık, iç göç teröristin göçü olarak da
algılanmamalıdır.

Göçe rlerin teröre bulaşmaması için tüm kurumları n yap ılması
gerekenleri sorgulamas ı ve ken ile bütünle şme mekanizmaları n ı n
işletilmesi gerekiyor, aksi halde bütünle şnıe gereksinimini terör ör-
gütü veya çeteler gideriyor. Bu bağlamda göçe rin kendini ifade edip
ayakta kalmas ı n ı ve kentin olanaklarından yararlanmas ın ı sağlamak
bir ön koşul olarak ortaya ç ı kıyor" (Cumhuriyet Gazetesi, 27 Kasım
2005).

Türkiye'deki terörizm olgusu aç ısından iç göç gerçekten
çok önemli nedenlerden birisidir. Bu nedenle içgöçün ülkemi-
zin asayiş sorunlarına ve dolays ıyla terörizm tehdidinin bü-
yürnesine etkilerini irdeleyen dört gazete haberine de burada
yer verilmektedir.

A. "Ekonomik Nedenler Suça itiyor,
En Fazla Göç Alan Kent Antalya"

"DIE ve DPT verilerine göre; Türkiye'de son be ş yılda 4.469.000
kişi ekonomik nedenler ve i şsizlik sorunları sonucunda iç göç ya şadı .
Bu olayda % 0 47'lik göç alma h ızıyla Antalya ilk sı rada yer ald ı .
Göç alan diğer cazibe merkezleri ise; İstanbul, Tekirdağ, Isparta,
Burdur, Edirne, K ı rklareli,Izn ıir, Bursa, Bilecik ve Eskişehir olarak
sı ralandı .

Nüfusuna göre en fazla göç veren iller ise; Zonguldak, Karabük ve
Bartın, Ağrı, Kars, Ardahan, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Samsun,
Tokat, Çorum, Amasya, Erzurum ve Erzincan oldu. Say ısal bazda en
büyük göçü 131.000 kişiyle Samsun verdi. Yap ılan projeksiyonlarda
2010'a kadar ülke nüfasu l ıızla artarken, Karadeniz'in dışa göç verme-
sinin devam edeceği ve bölge nüfusunun 242.000 kişi daha azalarak,
8.303 .000'e gerileyeceği belirtildi.
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TERÖRIZMIN	 Bu arada bir prototip olarak 1970'lerde iç göç olgusu yla tan ışan
NEDENLER İ Mersin'in, 1980'lere kadar iç göçü absorbe edebildiği ve istihdam

sorunu yaşamadığı, 1980-1995 döneminde ise Doğu ve Güneydoğu

kaynakl ı yoğun bir iç göç aldığı, bu grupların konut, iş ve sosyal

uyüm sorunları yaşadığı belirtildi.

Mersin'e yönelik net iç göç oran ı n ı n; 1965-1970 arasında % 4.39,

1970-75 aras ında %24.44,1975-1980 döneminde %51.94,7980-85

arası nda %52.92,1985-1995 aras ında %68,1995-2000 aras ı nda %

12 olarakbelirlendiği, 1995-2000aras ı nda Mersin'e Doğu ve Güney-

doğu'dan 43. 829 kişi geldiği saptand ı " (Cumhuriyet, 27.11.2005).

B. 'Türkiye'nin Suç Haritas ı "

İçişleri Bakanlığı AKI' tktidarı'nın 3 yıllık dönemindeki
gasp, yağma, yankesidiik ve hırsızlık olaylarının haritasını
çıkardı. Son üç y ılın verileri değerlendirildiğinde;

- Toplumsal duyarlılığın fayda etmediği, suçun her y ıl
daha fazla arttığı,

- Suç artış oranı itibariyle İstanbul'u İzmir'in izlediği, ancak
bu kentteki suç faillerin büyük bölümünün yakaland ığı,

- İstanbul ve İzmir'i Bursa, Antalya ve Diyarbak ır' ın iz-
lediği,

- Nüfusu az ve az gelişmiş illerde suç sayıs ının az olduğu,
bu bazda Artvin, Gümü şhane, Hakkari, Kars, Tunceli, Bayburt,
Karaman, Bartın ve Ardahan illeriniin dikkat çekti ği görüldü.

İstanbul ve bazı illerin 2002-2004 y ılları (veya son y ıl iti-
bariyle) suç istatistilderi yandaki sonuçlar ı verdi:
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İSTANBUL	 TERÖRIZMIN

Yıl .............................Olay .................San ık	 NEDENLERI

2002 ..........................4.809 .....................755
2003 ........................5.1752 .....................175	 -
2004 ........................8.3202 .....................751

ANKARA
Yıl ............................. Olay .................Sanık
2002 .............................688 .....................366
2003 .............................598 .....................433
2004 .............................633 .....................458

İZMİR
Yıl .............................Olay .................Sanik
2002 .......................2.8242 .....................076
2003 .......................2.4302 .....................444
2004 ........................2.4112 .....................425

BURSA
Yıl ......................... .... Olay .................Sanık
2004 .............................521 .....................180

ANTALYA
Yıl .............................Olay .................San ık
2004 .............................733 .....................151

DİYARBAKIR
Yıl.............................Olay .................Sanık
2004 ..........................1.214 .....................246

ADANA
Yıl .............................Olay .................San ık
2004 .............................180 .....................130

(Vatan, 11.03.2005)
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TERÖR İZMİ N

NEDENLERİ

C. "Uyanın Artık";

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verileri son altı ayda suç

oranının %35 arttığını gösteriyor. En büyük artış yankesicililcte,

kapkaçta % 55, hırsızlikta % 50 artış var. En çok suç işlenen il

İstanbul, onu Bahkesir, Gaziantep, Uşak ve Kayseri izliyor.

ATonun suç raporuna göre de; H ırsızlik olayları % 50.6

artışla 24.328'e, oto hırsızliğı % 25.1 artışla 14.992 'ye, kapkaç

% 55.6 artışla 12.744'e, gasp % 32.9 artışla 2.894'e, cinayet % 18

artışla 1022'ye, yaralama % 13.8 artışla 14.455'e, danp % 33.4

artışla 23.471'e yükseldi.

2002-2004 y ılları itibariyle çe şitli illerirı suç artış oranları
şöyle:

İl
	

2000	 2004	 Artış hız %

İstanbul ............. 67.299 .........94.509 ........................40.4
İzrnir .................. 16.710 .........21.358 ........................27.8
Ankara ..............23.059 .........28.647........................24.2
Diyarbakır ...........4014 ............8796......................119.1

(Vatan, 27.08.2005)

D. "Suç Oran ı Patladı, Polis SOS Veriyor";

"Emniyet Genel Müdürlüğü sözcüsü Ismail Çalışkan'ı n 2005

yı lı asayiş istatistikleri konusundaki aç ıklamasına göre; asayiş olayları
2004 yılına göre % 38 oran ında artarken, faili meçhul olay oran ı da

yükseldi.

- 2004 y ı l ında polis bölgesinde 353.578 asayi ş olayı meydana

gelirken, bu sayı 2005'de % 38 artarak, 487.762ye yükseldi. Yani

günde 1337 asayiş olayı meydana geldi.

- 2004 y ı l ında asayiş olayların ın % 63'ü (224.252 olay) ayd ı n-

latıl ırken, 2005'de olayları n % 55'i (265.981 olay) ayd ı nlatı labildi.

154



Türkiye ve rerürizm

- 2004'de 129.326 olan faili meçhul olay sayı sı, 2005'de 92.455 rERÖR1 İM İ H

artışla 221.781'e yükseldi. 	 NEDENLER!

- 2004'de 158.241 olan şahsa karşi suç say ısı 2005'de 25.000

artışla 197.997ye yükseldi. Bu suçlarda faili meçlıul oran ı da %

5'den 7'ye ç ıktı .

2004'de 195,337o1an mala kar şı işlenen suç say ısı, 2005'de % 48

artarak 289. 765e ç ıktı . Bu suçlardakifaili meçhul oran ı ise 5 62'den

% 72'ye yükseldi" (Vatan, 28.01.2006).

Yukarıda da belirtildiği gibi, iç güvenlik konusunda uzman
olan bir bilim adan-urun Ergil taraf ından yap ılan tespitten tam
10 yıl sonra benzer sonuçlara ulaşması, iç güvenlik ve terör
konusunda ortalama düzeyde bilgisi olanlar açısından önemli
ve ciddi bir uyarı mahiyetindedir. Çünkü; iç güvenlik ve te-
rörizm konulanyla ilgili olarak yapılan araştırmalarda ortaya
konan ender ortak kanaatlerden birisi de; suç ortam ına şu veya
bu curumü işleyerek girenlerin, terör örgütlerinin müstakbel
elemanlan olabileceğidir. Türkiye'nin şu andaki suç haritas ı
da her tür terör örgütü açısından gerçekten önemli bir potan-
siyel oluşturmaktad ır. Bu potansiyel, ülkemize yönelik mevcut
ayrılıkçı/etnik ve radikal dini terörizm tehditleriyle birleştiğin-
de ortaya yıkıcı sonuçlar çıkabilecektir.

3.2. Uygulanan Politikalann Etkileri

1994 y ılında İçişleri Bakanlığı'nca hazırlatılan bir raporda
terörün nedenleri 1980'den sonra uygulanan devlet ve hükümet
politikaları açısından değerlendirilmektedir. Rapora göre;

"Irak'ı n zayıflatılnıası na yönelik dış politika, 12 Eylül Rejimi'nin

kitlelerin istemlerinin parlamentoya yans ımas ın ı engelleyen baskıcı
zihniyeti, Doğu ve Güneydoğu'da tarım ve hayvancı lığı çökerten

ithal esaslı ekonomi politikalan, bölgesel sosyo-ekonomik ve kültürel

sorunlann ı çözmeye yönelik politikalann yokluğu, Türkiye'nin kabul

edilmiş değerlerini benimsetebilecek bir eğitim politikas ı n ı n olmayışı,

bölgelerarası gelişmişlik farkl ı lıkları n kitleler rahats ız edecek düze-
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TERÖRIZMIN ye gelmesi, bölgede tar ımdan sanayiye geçişin temin edilememesi,

NEDENLERI feodal düzenin y ı k ı laniay ışı, nüfrs artışı n ı n kontrol edilememesi,

kronik enflasyonun kitleleri ekonomik çökün tüye ıığratmas ı, bölgede

güçlü ve çağdaş bir yönetsel modelin oln ş tıı rulamayışı, iç güvenlik

yönetiminin teröre kar şı stratejik değerlendirme ve dinamik planlar

yapamayışı, bölgedeki sivil ve askeri otoriteler aras ındaki an ıaç ve

yakla şı n ı farklar ı, bölge halk ı n ı n tarihsel geçmiş ten kaynaklanan

yapı sal özellikleri ve iç ve dış provokasyonlar" terörizm trendini
yükseltmiştir.

3.3. Tarihsel ve Bölgeye Özel Nedenler

Korgeneral (E) Bölügiray, terörün Türkiye'ye has neden-
lerini bölücü terör ve PKK olaylar ı ile sırurh olarak aşağıdaki
şekilde açıklamaktadır:

"Osmanlı İmpargtorluğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun

gelişmesi velmparatorl ukge ııeliyleentegrasyonu için sosyo-ekono ııı ik
ve kültürel önlen ı ler almamış tı r. Kaldı ki o dönen ıde ne bölgelerara-

sı gelişmişlik farkl ı lıkları kavram ı mevcuttur ve ne de milliyetçilik

akı nıları merkezi imparatorluklar ı rahats ı z etn ıektedir.

Cumhuriyet ise coğrafi koşulları elverişsiz bu bölgelerin sos-

yo-ekonomik ve kültürel yap ı lanmas ı n ı değiş tirebilecek önlemleri;

çöken imparatorluğun, I. Dünya Sava şı 'n ı n ve İstiklal Savaşı 'n ın
ağır miras ı altı nda, mevcut kı t ekonomik imkanlarıyla alanıam ış tı r.
Bu bağlamda bölgenin feodal yap ı lanmas ı n ı değ iş tirmeyi amaçlayan

2510 sayı l ı Iskan Kanunu da, sosyo-ekonomik kalk ınmayı sağlaya-

cağı düşünülen Genel Müfettişlikler de çok ba şarı l ı olamanıış tı r. Bu

nedenlerle, yakla şık 15 y ı l süreyle Türkiye'yi birinci öncelikle uğraş-

t ıran Kürt İsyanları 'n ı n tek çözün ı yolu, askeri önlemler olmu ş tur."

(Bölügiray, 1992)

TOBB Raporu'nda da tarihsel ve bölgeye özel nedenler
incelenmiştir:

"Osnıanl ı imparatorluğu pre-kapitalist bir devlet olduğundan,

bağl ı birimleri üzerindeki egen ıenliğini sadece siyaseten sağlam ış;
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iç bütünlüğü sürdürme konusunda geli şmiş bir ekonomik-alt yap ı rERÖRiZM İ N

oluş turainam ış tır. Bu eksiklik bağ l ı birin ılerle siyaset dışı kal ı c ı bağ-	 NEDENLER İ

lar kurulnıas ını önlemiş, siyasi merkezin çökmesiyle bağlı birin ıler

kopmaya başlamıştı r.

Türkiye Cumhuriyeti Osmanl ı 'dan kalan çok kültürlü nüfus

yap ıs ı n ı etnik temele dayan mayan bir siyaset anlay ışı içinde 'ulus

detlet' kurgusu içinde bütünle ş tirnıek istediğinde de geri ekonomi

sorunuyla karşı laşmıştı r.Ancak, ekonomikkaynaklann zaman ında ve

yeterince harkete geçirilemen ıesi, ulusun yeterince eğitilnıe ınesi ve

üretken hale gelen'ıemesine neden olmu ş, toplun ı sal küme/er ve coğ-

rafi bölgeleraras ı dengeler de ihn ıal edildiğinden; büyüme gelişmeye,

gelişme sosyal adalete, cumhuriyet demokrasiye dönü ş türülemen ı iştir.

Bu sistemsel bir bunal ı mdı r ve adı na 'bütünleşn ıe krizi' denilebilir.

-Bölge itibariyle- bir sorun kaynağı da orta s ı n ıJin yöreyi terk

etmesidir. Oysa bir toplumda orta s ı n ıf eğitimi, çözün ı -çare üreti-

ciliği ve verdiği profesyonel hizn ıetlerle üst ve alt s ın ıflar aras ı nda

arabuluculuk yapar. Çıkailan tehdit altı nda olmadıkça uzlaşmac ı d ı r
ve olağan koşullarda sisten ıle kitlelerin uzlaşnıas ı n ı sağlar." (a. g.

e., S. , 91)

Burada ilginç olan Korgeneral rütbesine kadar yükselmiş
ve Sıkıyönetim Komutanlığı yapmış bir profesyonel askerle, bir
bilim adamının çok benzer sonuçlara ula şmasıdır. Bu durum,
bern objektıfı.ılıide, çok farkl ı noktalardan bak ılsa da sorunun
nedenlerinin te şhisinin çok da zor olmad ığını göstermekte-
dir.

3.4. Dış Provakatif Etkiler
(Dış Destek Unsuru), Etnik Nedenler ve
Baskı Unsuru

Tacar, Türkiye'deki terörist faaliyetlerin nedenlerinden bi-
risinin de dış güçlerin kışkırtmalar ı olduğunu ve örtülü sava ş
niteliği kazanan bu müdahalelerin varli ğının artık kanıtlandı-
ğını belirtmekte, ancak ülkemizdeki terör olgusunun nedenle-
rinin tek bir oda ğa bağlanmas ının genel kabul göremeyeceğirti
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TERÖR İZM İN de söylemektedir. Tacar'a göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu
NEDENLERI bölgelerinde ortaya çıkan terörizm; feodalitenin tasfiye edile-

meyişi, eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilemeyişi, ekonomik
sorunların çekilemez hale geli şi, demokratikle şme faaliyetleri-
nin çok kültürlülüğü ve alt kimN leri absorse edememesi gibi
nedenlerin yanı sıra, özellikle Batılı ülkeler tarafından etnik
uyuşmazhk nederıine de bağlanmaktad ır. Kimlik kurammda
"İlklik hakkı " denilen bir kavramı istismar eden ve bu bölge-
lerdeki ekonomik rahats ızlıklara ideolojik bir k ılıf giydiren
PKK, Kürtlerin Türkler Anadolu'ya gelmeden önce de bugün
bulunduklan topraklarda oturduklann ı, Türklerin sömürgeci
olarak bu toprakları işgal ettiklerini, bu nedenle sömürgeciler-
den kurtulmak için gerilla hareketinden geçerek halk sava şma
dönüşecek bir mücadeleyi başlattıklarını savunniakta, bu görü ş
Türkiye dışındaki çevrelerce de desteklenmektedir.

Tacar, "Terör ve Demokrasi" isimli kitabında, Prof. Dr. Bir-
sen Gökçe'nin "Türkiye'nin Sorunlarına Çözüm Konferans ı "nda
sunduğu bir tebliğe de yer vermiş tir.

Gökçe bu tebliğinde; "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgele-
rinde süregelen terörizmin önemli bir nedeninin, devlet ve bölgesel
feodalite tarafindan bölge halkı na uygulanan baskılar olduğunu, Doğu
ve Güneydoğu'da otoriter bir toplumsal yap ı bulunduğunu, bu ya-
pın ın bir yanda aşiret reisleri, ağalar, şajhlerden; öbür yanda devlet
güçleri, jandarma ve güvenlik örgü tlerinden olu ştuğunu, ortada ka-
lan vatandaşların, kendilerine iş, aş ve özgürlük istediklerini, doğal
olarak bu taleplerin, otoriter unsurlardan kaç ışa yol açtığın ı ve bu
sonuçta etnik kimlik iddiasında bulunanların işini kolaylaş tı rdığın ı,
böylece toplumun gündeminde bölünme sözünün telaffuz edilmeye
başlandığı n ı " belirtmektedir. (Tacar, 1999, s. 255-265)

3.5. Ekonomik Nedenler

"Ekonomik nedenler"i ülkemizdeki terörizm olgusunun
önemli "müşevvilderinden" kabul edenler, iki ayr ı parametreyi
gündeme getirmektedirler. Bunlardan birincisi, bölgeleraras ı
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sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıkları (bölgeleraras ı denge- TERÖRIZMIN

sizlik), ikincisi de kronik gelir da ğılımı bozukluğudur.	 NEDENLER!

Türkiye'nin sosyo-ekonomik parametrelere göre göreceli ola-
rak gelişmiş batı bölgeleri ile do ğu ve güneydoğu bölgeleri aras ın-
daki gelişme farklılıklarının, tüm terör örgütleri ve özellikle PKK
açısından paha biçilmez bir istismar kayna ğı olduğu doğrudur.

Bugüne kadar bölgeleraras ı dengesizlikleri gidermeye
yönelik kararlı politikaların uygulanmaya konulmay ışı bir ta-
raftan gelişmişlik farklılıklarını daha da keskinleştirirken, diğer
yandan da farklılıkların artmas ı oranında toplumsal geriinıleri
de yükseltmiş, iç göçü daha hızlı ve kontrolsüz hale getirerek
varoşlaşma ve "Vandaliznz" sorunlarını gündeme taşımış tır.

Bu ana başlık altında ilk olarak bazı DPT uzmanlarının
tamamen Devlet İstatistik Enstitüsü (DIE) ve Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) verilerine dayanarak hazırladı-
ğı ve önemli bir bölümü "Yoksulluk Raporu" adıyla 2005 yılı
sonunda yerli yaz ılı basında yay ınlanan "Türkiye'de Yoksulluk
Gerçeği" isimli rapor irdelenecektir. 2005 y ı lının Kas ım ayında
hazırlanmas ı nedeniyle güncel ve çok kapsaml ı olan bu rapor,
kitabın konusunu ilgilendiren iç güvenlik ve terörizm sorunlar ı
bazında, mümkün olduğunca özetlenerek kitaba alınmıştır.

3.5.1. 2005 Kasım Tarihli
"Türkiye'de Yoksulluk Gerçeği" isimli Rapor

Ülkemizde yoksulluk sorununa ilişkin yap ılan çalışmalar,
yoksulluğun kronik bir soruna dönüştüğünün altını çizmekte-
dir. Nitekim, DIE verilerine göre, 2003 y ılında Türkiye'de her
10 kişiden 3'ü yoksuldur.

• Uluslararas ı göstergeler açısından bak ıldığında da, ül-
kemizdeki yoksulluğun boyutlan çarp ıcı bir biçimde ortaya
çıkmaktadır. BM verilerine gör, Türkiye kişi başına milli
gelir açıs ından 76. sırada olup çok say ıda azgelişmiş ülkenin
gerisinde kalmaktad ır.
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TERÖR İZMİ N	 Daha da vahim olan tablo ise, ülkemizin sosyal geli şmişlik
NEDENLERI kriterleri aç ıs ından dünyadaki konumudur. BM'ce haz ırlanan

İnsani Gelişmişlik Endeksi'ne göre, Türkiye 2003 y ılında 94.

sırada yer almışhr. Bu haliyle Türkiye, ya şam kalitesi itibar ıyla,
Arnavutluk, Kolombiya, Filipinler, Lübnan, Ürdün, Fiji ve Sri
Lanka gibi ülkelerin bile gerisinde kalm ıştır. Yine aynı endekse

göre, 1995 yıl ında 69. ve 2002 yıl ında 88. s ırada olduğumuz
dikkate alındığında, ülkemizin konumunun zaman içerisinde
önemli ölçüde kötüleştiği gözlenmektedir.

Çeşitli boyutlar ı itibarıyla incelendiğinde, ülkemizin sos-
yo-ekonomik yap ıs ının yoksulluğu sürekli yeniden üreten bir
niteliğe sahip oldu ğu ortaya çıkmaktad ır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, ülkemizdeki yoksulluk
sorununun yap ısal bir nitelik ta şıdığı ve özellikle son y ıllarda
derinleşerek, ülkemizin ekonomik, toplumsal, siyasal ve kül-
türel yap ılar ını tahrip eden bir boyuta eriştiği görülmektedir.
Böylesi bir ortamda Türkiye h ızla huzur ve güven ortam ından
uzaklaşmakta, yaşanılması güç ve yaşam kalitesi düşük bir ülke
haline dönü şmektedir. Yoksulluk ve sefalet, bir yandan h ırs ız-
lık, gasp ve fuhuş gibi suçlarda ciddi bir artışa neden olurken,
diğer yandan da mafya tarz ı örgü tlenmeleri yaygınlaştırmak-
tadır. Sorun her geçen gün katlanarak büyürken, çözümü de
o oranda güçleşmektedir.

Özellilde son y ıllarda,toplmnların ekonomik ve sosyal yap ı-
larında meydana gelen köklü değişim ve dönüşümler sonucunda
yeni yoksulluk biçimleri ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, "kent

yoksullan", "çal ışan yoksullar", "yoksunlar" ve "bilgi yoksulluğu"

gibi kavramlar, yoksullukla mücadele politikalar ının temelini
oluşturmaktadır. "Int yoksullan" kavramı ile, kentlerde modem
yaşamın gerektirdiği nitelikte bar ınma, çalışma ve geçinme gibi
asgari gereksinimlere ulaşma olanaklarından yoksun olan ke-
simler tanımlanmaktadır. Sorunun temel dinaniiğini ise kırdan
kente göçün h ızlanması neticesinde oluşan hızlı nüfus artışının
kentlerin irnkanlarım aşmas ı oluşturmaktad ır.

2003 itibariyle ülkemizde asgari gıda harcamas ım baz alan
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gıda yoksullu ğu açısından yoksullann say ısı 894 bin kişi iken, TERÖRIZMIN

asgari gıda harcamas ının yan s ıra giyinme, bar ınma, ısınma, NEDENLERI

sağlık, eğitim gibi diğer temel sosyal ihtiyaçlar ı da kapsayan
gıda ve g ıda-dışı yoksulluk aç ıs ından yoksullar ın sayıs ı 19,5
milyon kişiye ulaşmaktad ır.

Gıda ve gıda-dışı yoksulluk oranındaki yükseklik ülkemiz-
de her 10 kişiden Yünün yeterli beslenme, bar ınma, eğitim ve
sağlık olanaklarından mahrum bulunduğuna işaret etmektedir.
2003 yılında gıda4-gıda dışı yoksulluk ve göreli yoksulluk oran-
lar ında bir önceki y ıla göre önemli bir artış gözlenmektedir.

Ülkemizdeki yoksulluk oranlar ına kent ve k ır ayırımında
bakıldığında, kırsal alanda yoksulluğun kentlere göre daha
yüksek seviyelerde olduğu gözlenmektedir. Nitekim, k ırda
yaşayanların yaklaşık yüzde 37si gı da+gıda dışı yoksulluk
kapsamında iken, bu oran kentlerde % 22'dir.

Bireylerin veya hane halklarının toplumdaki diğer kesim-
lerle olan refah seviyesi farkl ı lıklarına yönelik bir yoksulluk
tanımı olan göreli yoksulluk ise ülkemizde 11 milyona yakla-
şan bir nüfus dilimini kapsamaktad ır. Başka bir deyişle, ülke
genelinde her 6 kişiden l'i göreli yoksulluk kapsamı içinde
bulunmaktad ır. Tüm bu göstergeler, ülkemizde yoksulluk ve
gelir eşitsizliğirıin vahim boyutlara ula ştığın ı ve ülkemizin
karakteristik özellikleri haline geldiğini göstermektedir.

Yoksulluk sorunu çalişan yoksullar boyutu itibariyle in-
celendiğinde, bu olgunun en yoğun biçimde memur ve asgari
ücretli kesimlerde yaşandığı gözlenmektedir. Bu çerçevede,
tarafımızdan yapılan hesaplamalar, çalışan kesimin ortalama
gelirinin yoksulluk s ınırının oldukça altında bulunduğunu
göstermektedir. Bu durum ülkemizde ortalama ücretlerin
asgari düzeyde bir ya şam standardmın ancak yar ıs ını karşı-
layabildiğini göstermektedir.

Türkiye, satın alma gücü paritesine göre ki şi başına milli
gelirde 2003 yılında 6.772 dolar ile 177 ülke arasında 76. sırada
bulunmaktadır Bu rakam gelişmiş ülkelerdeki kişi başına milli
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TERÖR İZMiN gelirin ancak beşte biri dolayında bulunmaktadır. Ülkemiz bu
NEDENLER İ kritere göre, yak ın dönemde önemli iktisadi krizler ya şayan

Arjantin, Meksika ve Brezilya gibi Latin Amerika ülkeleri ile
halen piyasa ekonomisine geçiş sürecinde bulunan Polonya ve
Romanya gibi ülkelerin bile gerisinde kalmıştır.

Bölgelerarası Dengesizlikler
(Gelişmişlik Farklılıkları)

1960'li y ıllarla birlikte gündeme gelen planl ı kalkınma arda-
yışı doğrultusunda, bölgesel geli şme ve sanayinin. ülke geneline
yaygınlaştırılmas ı politikalarına önem verilmeye ba şlanmışsa
da, uygulanan politikaların bölgesel gelişme üzerine etkileri
s ınırlı olmuş, bölgelerin gelişme süreçleri kendi iç dinamikle-
rine göre şekillennıiştir. Böylece, bir taraftan sanayinin ve ser-
mayenin belli başli şehirlerde yoğunlaşması, diğer taraftan da
tar ımda modernizasyon ile ulaşun ve haberleşme alanlarında
yaşanan gelişmeler geri kalmış bölgelerden gelişmiş bölgelere
göç için gerekli zemini haz ırlamıştır. Göç olgusu ise adeta bir
k ısır döngü yaratarak bölgeleraras ı gelişmişliic farkliliklar ını
daha da artırıcı bir işlev görmüştür. 1980'li yıllarda neo-liberal
politikaların benimsenmesi ile bölgesel geli şmişlik farklılıklar ı
daha da artmıştır. Bu dönemde, kamunun özellikle sanayi sek-
töründen çekilmeye başlaması neticesinde birçok ilde ekonomik
faaliyetlerde durgunluk ve hatta gerileme süreci ya şanmıştır. So-
nuçta, bir taraftan tanm kesiminde gerileyen refah seviyesi, diğer
taraftan sermayenin ve sanayi faaliyetlerin yoğunlaştığı bölgelerin
cazibesi kırdan kente göçün dinamiğini oluşturmuştur.

Gelişmiş bölgelerdeki sorunlar aç ıs ından bakıldığında,
başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi h ızla büyü-
yen şehirlerde, kentsel alt ve üstyap ı sorunlar ı ortaya ç ıkmaya
başlamıştır. Ayrıca, göçle gelen nüfusun kentlerin istihdam ya-
ratma kapasitesini aşmas ı, enformel istihdamın genişlemesine
ve işsizler havuzunun büyümesine neden olmuştur. Azgelişmiş
bölgelerde ise fiziki ve sosyal altyap ı yetersizlikleri yerel kalk ın-
ma süreci için engel olu$turmaya devam etmi ştir. Uygulanan
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politikalar ın etkisizliği sonucunda, sanayinin ve gelişmenin rERÖRi İMIN

batı bölgelerinde yoğunlaşma süreci devam etmi ş ve böylece NEDENLERI

bölgesel gelişmişlik farklılıkları daha da artnııştır.

Bölgesel dengesizliklere ilişkin 15 yıllık veriler incelendi-
ğinde, Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin
diğer bölgelere oranla önenıli ölçüde düşük gelir ve refah
düzeyine sahip oldukları gözlenmektedir. 2001 y ılı itibariyle
ülkemizin en gelişmiş bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde ki şi
başına gelir en az gelişmiş bölge olan Doğu Anadolu'daki kişi
başına gelirin yakla şık 4 katıdır. Türkiye genelindeki kişi başına
gelir düzeyi baz alındığında, en dü şük kişi başına gelir düzeyi-
ne sahip bölgelerin göreceli konumlar ı 1987-2001 döneminde
gerileme göstermi ştir: 1987 yılında Güneydoğu Anadolu ve
Doğu Anadolu bölgelerinde ki şi başına gelir Türkiye ortalama-
s ının, sırasıyla, yüzde 60,2'si ve yüzde 40,7'sj iken, 2001 y ılında
yüzde 56,5'e ve yüzde 38,7ye gerilemiştir.

Benzeri bir durum Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri
için de geçerlidir. Ülkemizdeki göç olgusu; k ırsal kesimde-
ki yoksulluğu kentlere taşımaktan ibarettir. GSY İH'ya katkı
itibar ıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi de GAP Projesi göreli
yerini korumuş, GAP Projesi, bölgenin ekonomik yap ısında
bir hareketlilik yaratmış ve bölgenin Türkiye ekonomisi için-
deki göreli payını korumasını sağlamıştır. Bu dönemde Doğu
Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri ise nispi olarak
bir gerileme sürecine girmiştir.

Bölgelerarası dengesizlikler sadece geri kalmış bölgeler
açısından değil, aynı zamanda gelişmiş ve gelişmekte olan
bölgeler açısından da genel bir sorun yuma ğıdır. Bölgeler
arasındaki dengesizliklerden kaynaklanan göçler, azgeli şmiş
bölgeleri geri kalmışlik kısır döngüsü içerisine iterken, gelişmiş
bölgeler üzerinde de baş ta istihdam, eğitim, sağlık, konut ve
kentsel altyapı gibi alanlarda yoğun bir yatırım ve hizmet talebi
baskıs ı oluşturmaktadır.

özet olarak, bölgesel e şitsizlik sorununun ortaya ç ıkması-
nın başlıca nedeni, ülkemizde uygulana gelen ulusal kalk ınma
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TERÖR İZM İN stratejilerinin, mekansal boyutu ve bölgesel gelişme dinanıikle-
NEDENtERI rinin hayata geçirilmesini ihmal etmesidir. Bu olumsuz süreç,

bir taraftan kısıtlı ülke kaynaklar ının israf edilmesine yol açar-
ken, diğer taraftan da gelişmiş bölgeler ile azgeli şmiş yöreler
arasındaki kutuplaşmanın keskinleşerek ülke bütünlüğünün
ve ulusal/ toplumsal dayanışmarun tehlikeye girmesine neden
olmaktad ır.

Gecekondulaşma olgusu, kırdaki iktidar ili şkilerine benzer
biçimde kentlerin çevresinde üretilen himaye ilişkilerine de
temel sağlamış t-ir. Modernle şme kuramlarmda kalkmmarıın
temel motoru ve dinamiğini oluşturan şehirler, ülkemizde
kırdan gelenleri kentsel üretim dinamikleri çerçevesinde
bütünleştiremeyince, kırsal ilişki biçimleri önceleri kente ek-
lemlenmiş, sonra da kentin bütün yap ılarmda hakim ilişki ve
kültür formları haline gelmiştir.

1980'lerden sonra göç eI •• de niceliksel ve riiteliksel
bir değişim yaşanmıştır. Daha yoksul, eğitimsiz ve uyum
yeteneği düşük bireylerin göçü, şehirlerin yeni göç edenleri
emme kapasitesindeki gerilemeyle birle şerek (büyük) kentlerde
"varoş "ların oluşumunu hızlandrrmıştır. Konut eksildiği, büyük
şehirlerin yoksul mahallelerinde yoksulluğun daha derinden
yaşanmasına katkıda bulunarak kent yoksulluğu artırmıştır.
1980'li yılların sonlarından itibaren artan kent yoksulluğunun
ve çaresizliğin bir yansımas ı ise dinsel motiflerirı kentlerin ge-
cekondu ve yoksul semtlerinden siyasal alana taşmınası süreci
olmuştur.

Bu kapsamda, kırdan kente ilk gelenlerin, yani "Birinci Dal-

ga" göçmenlerin, beklentileri büyük kentlerin istihdam yaratma
kapasiteleri henüz doyuma ula şmadığından. dolayı önemli öl-
çüde karşılanmış, hatta gecekondu-imar affı-kat karşıliğı inşaat
ilişkisi yoluyla beklentilerin ötesinde bir zenginle şme yaygın
olarak yaşannuştır. 1980'li yıllardan başlayarak uygulamaya
konulan ve tar ım kesiminin piyasa kurallar ı çerçevesinde i şle-
mesini amaçlayan politikalar, k ırsal yapının iticiliğini artırnuş
ve "Ikinci Dalga" göçün yaşanmas ına neden olmuştur. Diğer
bir deyişle, bu dönemde olu şan göç akımının temel dinamiğini

164



Türkiye ve Terörizm

büyük kentlerinçekiciliği yanında, "kı rsal kesimin artan iticiliği" TERÖRIZMIN

oluşturmuştur. Büyük kentlerin yeterince istihdam yaratama- NEDENLER İ

dağı bir ortamda, kırsal kesimin iticili ğiyle beslenen ikinci dalga
göç bu şehirlerde işsiz ve yoksul yığınlarm ortaya çıkmasına
neden olmu ştur. 1990'11 y ıllarla birlikte yaşanan üçüncü dalga
göçün temel dinanii ğini ise, k ırsal kesin-ün iticiliği yanında,
özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ya şanan
güvenlik sorunları olu ş turmaktadır.

Bu dönemde yaşanan derin ekonomik krizler ise büyük
şehirlerin istihdam yaratma kapasitesini ortadan kald ırarak
şehirlerdeki yoksulluk olgusunun daha da derinle şmesine
neden olmuş tur. Diğer yandan, ekonomik krizler sonras ında
kamu harcamalarına getirilen s ırurlamalar, önceleri önemli
bir işveren konumunda olan kamunun işgücü piyasasından
çekilmesini gündeme getirerek, i şsizlik ve yoksulluğu daha
da artırmıştır.

Bunun sonucunda, iktisadi ve sosyal alanlarda formel
yapılar yanında, enformel sektörler ve ya şam biçimleri yay-
gınlaşmış ve toplumun genelinde ikili (dual) bir yap ı ortaya
çıkmıştır. Bu durum, bir taraftan enformel sektörü formel sektör
aleyhine geriişletirken, diğer taraftan değerler sistemini eroz-
yona uğratmıştır.

Bunların ötesinde, yoksulluk sosyal yap ıda talıribata neden
olarak ülkemizin ekonomik ve sosyal dinamizmini zay ıflat-
makta ve sosyal uyumu bozmaktad ır. Yoksulluğun bireylerin
gündelik yaşan-unda yarattığı tahribat, toplumsal yap ıdaki
çözülme ve bunların siyasal yansımalar ı ülkemiz gündeminin
başına yerleşmiştir. Türkiye hızla huzur ve güven ortam ından
uzaklaşmakta, yaşanılmas ı güç ve yaşam kalitesi düşük bir
ülke niteliğine dönüşmektedir. Sorun her geçen gün katlanarak
büyürken, çözümü de o oranda güçleşmektedir. Devletin bu
alanlarda yetersiz kalmas ı ise bireylerin topluma, devlete ve
siyasete güvenlerini azalt ırken, toplumsal kimlik ve aidiyet
sorunlar ını artırmaktadır. Diğer yandan, toplumsal normiar
ve değer yargıları ile yasaların bireyler üzerinde etkilerinin
zayıflaSs ı suç eğilinılerini artırmaktadır.
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TERÖRiZM İ N	 İlgili tablolar, ülkemizde kamu yöneti ıı-ıi ve hukuk sistemi
NEDENLERI kurumsallaşamadığmı ve bu alanlardalçi yozla şma ve çürüme-

nin giderek yaygınlaş tığıru göstermektedir. Türkiye'yi piyasa
ekonomisine geçiş süreci içinde bulunan eski do ğu bloğu ülke-
leriyle kıyaslandığıınızda, söz konusu olgu daha da belirginlik
kazanmaktad ır. Ekononıik ve sosyal kurumsal yap ının niteliği
konusunda oldukça somut ve öz bilgiler sunan bu göstergeler,
ülkemizdeki yozlaşmanın ulaştığı boyutlar ve yans ımaları ko-
nusunda oldukça çarpıcı sonuçlar ortaya koymakta ve kamusal
otoritelerin en k ısa zaman içerisinde yeniden yapılanmasmın
gerekliliğine işaret etmektedir.

Emniyet Genel Müdürlü ğü verilerine göre asayiş olayları
son yıllarda önemli bir tırmanış göstererek 2004 y ılmda 354
bine yükselmiştir. Asayiş olayları 2001-2004 döneminde yüzde
36 artarken, özellikle 2003 ve 2004 y ıllarında yıllık ortalama
artış oranı yüzde 10'a ulaşmıştır. Suç oranları metropollerde
yoğunlaşmakla birlikte, geleneksel kontrol mekanizmalar ının
baskın olduğu küçük ve orta boy Anadolu şehirlerinde de, son
yıllarda bir s ıçrama yaşanmaktadır. örneğin, 2004 yılında tra-
fik kazalan hariç adli olay say ısı Türkiye genelinde yüz binde
695 iken Denizli'de 1502, Bal ıkesir'de 1500, Burdur'da 1292,
Niğde'de 1260, Bartın'da 1154, Sinop'ta 767, Kastamonu'da
1072 olmuştur. Kentlerdeki yaşam koşullarının kötüleşmesi,
kentlerin giderek ya şanabilir mekanlar olmaktan ç ı kmas ına
neden olmaktadır.

Yoksulluğun bireylerin gündelik hayatlar ı içinde ortaya
çıkardığı sorunlar, bu sorunlar ın aşilmasma yönelik olarak de-
ğişik tutum ve davranış biçinıleri ortaya çıkarmıştır. Bunlardan
ilki, istikrarlı ve huzurlu bir sosyal ve ekonomik ortamdan
yoksun olan kitlelerin, genel bir "firsatçil ık kültürü" içinde ha-
reket eder hale gelmesidir. Bu durum, yoksulluğu fırsatç ılık,
lcanun-clışılık ve şans oyunları yollanyla aşma eğılınıını .çlen-
dirmiştir. Diğer bir davranış biçimi ise, toplumsal örgütlenme
biçin ılerinin çoğulcu, katılımcı ve demokratik bir eksen yerine,
himaye 'e bağımlılık ilişkileri çerçevesinde şekillenmesinin
yaygınlaşmasıdır. Derinleşen gelir eşitsizliği ve yoksulla şma,
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toplumsal alanda söz konusu himaye ili şkilerinin gelişmesi için TERÖR İ ZM İ N
gerekli zemini olu şturmuştur. Bu çerçevede, özellikle etııik ve NEDENLER İ
dinsel cemaatler gittikçe artan ölçüde hakim örgütlenme biçim-
leri haline gelmiştir. Yoksulluk-cemaatle şme sarmali ise, uzun
yıllardır sağ partilerin uyguladığı politikaların bir sonucu iken,
yine aynı zihniyetler tarafından yoğun bir biçimde kullanılan
siyasal bir sömürü alan olmuştur.

Gelecek Projeksiyonları

Yoksulluğa ilişkin 2005-2020 dönemini kapsayan gelecek
projeksiyonları yoksulluğun ülkemizde yarattığı tahribatın
gelecekte daha da derirdeşeceğinin görülmesi aç ısmdan özel
bir önem taşımaktadır. Aynca, ülkedeki politika yap ıcılarm
olası risk ve tehditlere dikkatlerini çekebilmesi aç ıs ından söz
konusu durum önemli bir nitelik arz etmektedir.

Ekonominin halen içinde bulundu ğu koşullarda, yüksek
kamu açıklan, kamu yatırınılarmı neredeyse durma noktasına
getiren iç ve dış borç sarmah, gizli işsizlikle birlikte dramatik
boyutlara ulaşan işsizlik sorunları ve toplumsal, kültürel ve
ahlaki alanda yaşanan yozlaşma, bunların üzerine eklenecek
yeni sorunlarla birlikte daha da derinleşecek ve geleceğe ilişkin
riskler artacaktır.

Tar ımsal yapıdaki çözülme ise k ırsal yoksulluğun göç
yoluyla kentlere akma sürecini h ızlandıracak ve mevcut kent
yoksulluğunu daha da artıracaktır. Bu durum; kentlerde en-
formel sektör istihdamı, gecekondulaşma, asayiş ve güvenlik
sorunları, fuhuş, cemaatçi (tarikat, cemaat, etnik ve mezhepsel
gruplaşmalar, mikro milliyetçilik) şebekelerin yaygınlaşması
gibi sorunları ağırlaştırıcı yönde bir etki yapacaktır.

Göç sürecinn diğer yansımaları ise kırsal kesimdeki mev-
cut yatırmıların/ donatılann (okul, sağlık ocağı, elektrik, su,
vb.) atıl kalması ile göç edilen kentlerde yeni ve yoğun yatırım
taleplerinin ortaya ç ıkması olacaktır. Kentlere akan göç, başta
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TERÖRIZMIN konut olmak üzere, eğitim, sağlık gibi fiziki ve sosyal altyap ı
NEDENLER İ yatırımlarma olan mevcut talebi daha da artıracaktır.

Ülkemizi bekleyen olas ı risklerin öngörülmeye çali şıldığı
projeksiyonlardan elde edilen sonuçlar, önümüzdeki 15 y ı ll ık
dönemde mevcut sorunların çığ gibi büyüyerek ülkemizin eko-
nomik, toplumsal, siyasal ve kültürel yap ılar ını ciddi biçimde
tehdit edeceğini göstermektedir.

3.5.2. 'Türkiye'de Kronik Gelir Dağı lım ı Bozukluğu"
Konulu Ara ştırma

İkinci parametre olan kronik gelir da ğılımı bozukluğu ko-
nusunda D İE'nün 1987 ve 1994 tarihli "Gelir Dağı l ımı Anketle-
ri"ne dayalı olarak bir araştırma yapan Banş Erkut Çiloğlu ve
Onur Atilla, kronik gelir da ğılımı bozukluğunun Türkiye'ye
etkilerini vurgulamışlardır:

Türkiye'deki gelir da ğılımı bozukluğu yeni bir olgu olma-

yıp' bu eşitsizlik XIX. yüzy ıl sonlarına kadar uzanır. İlk ciddi
bozulma Balkan ve I. Dünya sava şlarının yap ıldığı 1908-1922
yıllan arasında görülmüş ve bu dönem 1929 Dünya Ekonomik
Bunalımı'nın sonuna kadar sürmü ş tür. Türkiye'de özellikle
1980 sonras ında toplumun sosyal gruplar ı arasında gözlenen
gelir uçurumlar ı, bölgeler bazında da kendisini hissettirmeye
başlamıştır. Zengin bölgeler daha zengin, fakir bölgeler ise
daha fakir olma eğilimine girmiştir. Bunun en önemli nedeni
24 Ocak 1980 kararlar ıyla ekonomik politikaların kökten de-
ğişmesidir.

Uygulanan politikalar ın ekonomik maliyetiyle, maliyetin
oluşturduğu riskler ve yükler, sermaye kar ını korumak arnacıy-
la düşük gelir düzeyine sahip gruplara yüklendi ğinden, tarım
kesiminin ve doğal olarak tar ım kesimi içinde en önemli pay
sahiplerinden birisi olan Do ğu ve Güneydoğu bölgeleri halkı-
nın milli gelirden aldığı pay % 30'dan % 19.8'e düşmü ş ve bu
bölgeler giderek fakirle şmeye başlamıştır. Oysa ki 1980'lerde
tarım kesiminin çalışan genel nüfus içindeki paymda bir azal-

168



Türkiye ve Terörizm

ma olmamış, yani tarımda aynı say ıda kişi çalışırken, bunların TERÖRIZMIN
milli gelirden aldığı pay azainuştır.	 NEDENlER İ

1990'lardan sonra da gelir dağılımı eşitsizliği alt gelir grup-
lar ı aleyhine gelişmeye devam etmiştir. Bu durum fakirli ğin
daha fazla artmas ına neden olmuş, ayrıca orta sınıflar ın, yani
3. ve 4. katmanlarm milli gelirden ald ığı pay, 1987-1994 y ılları
arasında % 35.3'den % 31.6 ya dü şmüş tür.

Çiloğlu ve Atilla araştırmalarınin sonuçlar ım iki tabloyla
özetlemektedirler:

Bölgelerin Nüfusu ve Milli Gelirden Aldıkları Pay (%)

Bölge	 1987	 1994
Nüfus Gelir Nüfus Gelir

Ege-Marmara ................37.........45 .........42.2 ......52.5
Akdeniz ......................13.4 .....10.7 ........12.5 ......11.1
Orta Anadolu ............24.3 .....21.5 .........17.9 ......15.4
Karadeniz ..................10.6 .......8.9 .........12.8 ......10.8
Doğu-Güneydoğu .....14.7 .....13.9 .........14.6 ......10.2

(Bölgelerin Gini Katsay ısı Oran ı)

Bölge	 Cini Oran ı (*)

Marmara ................................0.56
Ege..........................................0.44
Akdeniz .................................0.47
Iç Anadolu.............................0.44
Karadeniz ..............................0.46
Doğu Anadolu ......................0.37
Güneydoğu Anadolu ........... 0:38
Türkiye Ortalamas ı ..............0.49

(*) G İNİ Oran ı : Gelir dağılımı eş itsizliği gösterip, tek bir
sayı ile ifade edilmekte ve diğer bölge ve ülkeler aras ında bir
karşılaştırma olanağı vermektedir. Bu katsay ı gelir dağil ımınn
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TERÖR İZM İN tam eşit olması durumunda 0 değerini, tam eşitsizlik halinde de
NEDENLER İ 1 değerini vermektedir. Dağılım bozuldukça O'dan Ye do ğru

yaklaşmaktad ır.

Gini Katsayısma Göre Bölgelerin Değerlendirilmesi:

Marmara: En gelişmiş sanayi ve ticaret bölgesi olmas ına
karşılık, bölge içi gelir dağıhmı adaletsizliği de çok yüksek-
tir. Ülkedeki hanelerin % 26.6 sna sahip olan bu bölge, milli
gelirin % 38.6.'sını kullanmaktadır. İstanbul'da gelir da ğılımı
adaletsizliği 0.59 değeriyle zirve ypmakta ve bu de ğer ancak
dünyada gelir dağılımı adaletsizliğinin en yüksek oldu ğu Latin
Amerika ülkeleriyle (0.60) k ıyaslanabilmektedir. Bölgenin en
zengin % ilik kesiminin ortalama geliri, en yoksul % l'lik kesi-
min ortalama gelirinin 285 kah olup, İstanbul'da bu oran 322'ye
yükselmektedir. Oysaki bu oran Türkiye genelinde 236'd ır.

Ege: Milli gelire Marmara'dan sonra en çok katk ı yapan
bölge olmasma karşılık, oldukça adaletli bir gelir da ğilırnına
sahiptir: 0.44. Bölge merkezi İzmir'de de adaletli bir da ğılım
görülmekte ve G İNİ katsayıs ı 0.41 olarak saptanmaktad ır. Bölge
ülkedeki hanelerin % 15.7sine sahiptir ve milli gelirden % 13.6
oranında pay almaktadır. Bölgede en zengin % ilik kesim ile
en yoksul % l'lik kesim aras ındaki gelir oran 131 katt ır.

Akdeniz: Bölge gelirini turizm ve tar ım sektörlerinden
elde etmektedir. Milli gelire katk ısı % 12, aldığı pay % ii'dir.
Marmara'dan-sonra en adaletsiz gelir da ğılımına sahiptir:
0.47. Bölgenin merkezi Adana adaletsizli ğmn en fazla olduğu
yerdir.

İç Anadolu: Hizmetler ve tarım sektörüne dayal ı bölge
oldukça adaletli bir gelir dağılımına sahiptir: 0.44. Bölgenin
merkezi Ankara'da kamu sektörü a ğırlıklı bir yap ıya sahip ol-
duğundan GİNİ katsay ıs ı Türkiye genelinden de iyidir: 0.39.

Karadeniz: Milli gelire katkısı %9, milli gelirden aldığı pay
% 10.9'dur. Marmara ve Akdeniz'den sonra gelir da ğılımı en
bozuk bölgedir. Trabzon bölgedeki gelir adaletsizliği en yük-
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sek il olurken, Zonguldak, en adaletli gelir da ğılımına sahip il TERÖRIZMIN

olarak saptanmaktad ır.	 NEDENLER!

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Türkiye'nin en fakir böl-
geleri olmalarına karşılık, gelir da ğılımı adaleti bakımından
en iyi durumdadı rlar.

(iTablolarla ilgili kaynakça: "DIE, 1994 ve 1987 gelir dağı-

l ı m ı anketi sonuçları ." (Çiloğlu-Atilla, 2001)

İlk bakışta makro ekonomik analizler olarak alg ılanabilecek
bu araştırmalar, Türkiye'deki terörizm olgusuyla sava şanların
işlerinin gerçekten çok güç oldu ğunu vurgulan-taktadır: 1995-
2005 yılları arasındaki 10 y ıllık süreçte, farklı bakış açılarıyla,
farklı noktalardan Türkiye'nin soruıı1anru irdeleyen akadeniis-
yenlerin, askerlerin, bürokratların, diplomatlann, iç güvenlik,
ekonomi ve planlama uzmanlar ının vardığı sonuç aynıd ır:
Ülkemizin içinde bulunduğu siyasal, sosyal, ekonomik, kül-
türel, vb. koşullar terörizmin oluşumu, sürdürülebiirliği ve
tırmanması için elverişli bir ortam haz ırlamaktadır. Bu gerçeğe
karşılık, terörizmin sailderini olu şturan sorunlu alanlara çözüm
getirebilecek makro politikalar üretilmemektedir. Sonuçta, ya-
roşlaşma, organize suça yönelim, bireysel şiddet ve vandalizm
eğilimi olgular ıyla beslenen, ülke içi koşullar ve dış destekle
güçlenen bir terörizm Türkiye'yi tehdit etmektedir. Bu tehdi-
de karşı son yirmi y ıldır Türkiye'de iktidarda bulunanlar tek
düze ve terörizm sorununun kökenlerine inmeyen bir yönetim
anlayışı sergilemekte ve terör sorununu güvenlik güçleriyle
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne havale etmektedirler.

3.6. Jeopolitik ve Jeostratejik Nedenler

Dünyadaki baz ı coğrafyaların istikrars ızlık yarattığı, olu-
şan istikrars ız ortamın da terörizmin doğumunu kolaylaştırdığı
bilinir. Türkiye de; tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi,
vb. pek çok nedenin sonucu olarak istikrars ızlık yaratan böyle
bir coğrafyanın tam ortasında yer almaktad ır. Hemen hatır-
latmak gerekir ki, Brzezinski'nfr "Avrasya Balkanları " dediği
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TERÖRiZM İN bu coğrafyanın oluşturduğu "Istikrars ı zl ık Alan ı "nda yer alan
NEDENlER İ Orta Doğu, hem terörizmin ve hem de halen terörizme kar şı

en etkili mücadele yöntemi olarak kullanılan Düşük Yoğun-
luklu Çatışma (DYÇ) metodolojisinin doğduğu topraklarda.
Prof. Dr. Altuğ, bu coğrafyada oluşan Filistin, yani Arap- İsrail
sorununun bazı düşünürler tarafından dünyadaki terör olgusu-
nun tümünün "kök sebebi" olarak görüldü ğünü belirtmektedir,
(Altuğ, 1995, s. 85)

Brzezinski, "Avrasya Balkanlar ı "nrn güney Avrupa'n ın
bilindilc eski Balkanlarma tamamen benzediğini, bu bölge-
deki siyasi varl ıklar ın istikrars ız olmasının yan s ıra bölgenin
egemenliği için birbirleriyle zıtlaşan daha güçlü komşuların
da tecavüzü ceip ettiklerini ve hatta davet ettiklerini, bu bölge-
nin ismini doğrulayan "güç boşluğu ve güç emilinı inin" alışıldık
bir birleşimi olduğunu ifade etmektedir. Türkiye'nip do ğusu
ve kuzeydoğusu da Avrasya Balkanlannda yer almaktad ır.
Ayrıca, birisi kendi s ınırları içinde olmak üzere Türkiye'nin
civarında uluslararas ı veya ülke içi s ıcak çatışmalar ın yaşan-
dığı seki.z"S ıcak Nokta" vardır. -Brzezinski'nin"Büyük Satranç

Tahtas ı "nı yazdığı 1997 yılında İrak henüz "S ıcak Nokta" haline
gelmemiş ti- (Brzezinski, 2005, s. 175-176)

Türkiye hem "İstikrars ızl ık Alan ı "nın içinde bulunmakta-
da ve hem de topraklarının bir bölümü "Avrasya Balkan/anna"

dahildir. Kald ı ki Türkiye'nin bulundu ğu coğrafi konumun
kendisi de, bilinen jeopolitik teorilerin büyük bir bölümünce
"Mackinder, Spykrnan, Mahan" hassas olarak değerlendirilmekte,
ülkemiz bu teorilerin hedef alan ının kesiştiği noktada bulun-
maktad ır. Daha aç ık bir deyişle, Mackinder'in Dünya Adas ı,
Spykman' ın "Kenar Ku şak" veya Mahan' ın "Deniz Egemenliği"

teorilerinden yararlanarak evrensel bir hakimiyet kurmak iste-
yen emperyalistler, Türkiye'yi hesaba almak durumundad ırlar.
Bölgesel hakimiyet kurmak isteyen bölge devletleri aç ısından
da Türkiye dikkate al ınması gereken bir güçtür.

Coğrafi konumdan kaynaklanan bu hassasiyetin Türki-
ye'ye yönelik tehditler konusunda çok belirleyici bir paramet-
re olduğu açıktır. Terörizm de bu tehditler kapsamındad ır ve
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bir silah olarak hem emperyalist devletler ve hem de bölge TERÖRIZMIN

ülkelerince Türkiye'ye kar şı sık sık kullanılmıştır. Halen de NEDENLER İ

kullanılmaya devam edilmektedir. Bu nedenlerle Türkiye'deki
terörizm olgusunun önemli nedenlerinden birisinin de jeopo-
litik ve jeostratejik faktörler oldu ğu açiktı

4. Terörizmin Nedenlerini Saptamaya Yönelik
Çalışmalarm Değerlendirilmesi

Bu yorumu yaparken öncelikle belirmek gerekir ki; Dünya-
nın Kuzey Yarıküresi'nde yer alan zengin ülkelerin terörizmin
nedenleri yaklaşımlarıyla, Güney yarikürede yer alan yoksul
ülkelerin terörizmin nedenlerine bakış açiları arasında "kabili

telif olmayan" farklılıklar mevcuttur. Zengin Kuzey terörün
nedenini bazı dinlere, kültürlere ve siyasi ideolojilere mensup
insanların terörizme yatkın oluşuna bağlamak istemektedir. Bu
tezi ispatlamak üzere bir de ilginç argüman ileri sürülmekte-
dir: Vietnam Savaşı'nda Vietnamlı gerillaların insana verdikleri
değerin Amerikalılara göre çok daha düşük olmas ı, ABD'yi
dezavantajh konuma düşürmüştür. Fakir Güney'in terörizmin
nedenlerine ilişkin tezi de bunun tam karşıtıdür: Terörizm, belli
sosyal, siyasal ve ekonomik şartların olumsuzluğundankaynak-
lanniaktadır; Filistin mülteci kamp ların!n olumsuz ko şullannm
çok say ıda terörist yaratmas ı da bu görüşü doğrulamaktad ır.
Bu görüş farkhlaşmasmın fakir Güney'in terörizme daha fazla
sempatiyle bakmasına neden olduğu kuşkusuzdur. Aynca Gü-
ney kendi tezini; terör batakl ığın kurutrnak için zengin kuzey
ve batının, yoksul güney ve doğu lehine daha çok ekonomik
sübvansiyonlarda bulunmas ı gerekliliğine dem olarak göster-
mektedir (Crenshaw, 1981, Akgün 2001). Terörün nedenlerine
ilişkin bu farklı algılamalar, terörizmle mücadele korıseptlerine
yansıdığında uluslararas ı sorunlar da yaratmaktad ır. Zengin
Batı ve Kuzey, terörizmle mücadeleyi, yoksul Güney ve Do ğu
ülkelerinin asgari olarak "demokratikleşme" ile terbiye edilmesi
şeklinde algılamakta ve bu doğrultuda uluslararas ı diplomatik
baskıdan ülke işgallerine kadar varan "tedip" metotlarına baş-
vurabilmektedir. BM'nin 2005 y ılı Zirve Toplantısı'ndan çıkan
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ve BM Şartı'nın "içişlerine müdahale edilmemesi" ilkesini altüst
eden sonuç bildirgesi, zengin Bat ı ve Kuzeyin bu anlayışmı
açıkça yansıtmaktadır.

"Yoksulluk ve eşitsizlik" faktörlerinin terörizmin doğuşımda-
ki etkenlik dereceleri, Madrid toplant ılarmda da tartışilmıştır.
Ted Robert Gurr'un koordinatörlü ğünü yaptığı Ekonomik Fak-
törler Çalışma Grubu, bu konuda ayr ıntılı bir sonuç bildirgesi
hazırlamıştı':

"Yoksulluk tek ba şı na terörizmin doğrudan bir nedeni değildir.
Büyük ölçekli çal ışmalar terörizmin herhangi bir yerde olu şa bileceği-
ni, ancakfa kir veya zengin ülkelerden ziyade daha çok geli şmekte olan
toplumlarda yayg ın olduğunu ve çoğunlukla h ızlı modernizasyonun
karakterize ettiği toplun ılarda ortaya çıktığı n ı göstermektedir. Eko-
nomik değişiklik istikrars ızlığa, militan hareketlerin ve köktendinci
ideolojilerin ortaya çıkn ıas ına neden olan ko şulları yaratır. Geliş mekte
olan toplumlarda esasl ı bir risk faktörü, güvensiz istihdan ı manzara-
lanyla yüzle şen genç erkek nüfusun oransal büyüklüğündeki artı ş tır.
Özetle, ülkelerdeki yapı sal eşitsizlikler genel olarak şiddetli politik
hareketlerin, özel olarak terörizmin ortaya ç ıkma nedenidir".

Literatürde terörizm nedenleri olarak; feodal kal ıntılar, din,
mezhep, tarikat ayrılıkları, eğitim düzeyinin düşüklüğü, kan
davası geleneği, radikal dini inançlar, etnik ayr ılık, azınlıkların
varliğı, hak ve özgürlüklerin kısıtliliğı, ideolojik kamplaşma,
güvenlik güçlerinin itibar kayb ı, genel ahlak ın yozla şmas ı,
toplumun bölünmezlik bilincini kaybetmesi, rejim istikrar-
s ızliğı, toplumsal otorite yetersizliği, siyasi ve/veya nepotik
kayırmacıhic, siyasal uzlaşmazlık, yasama, yargı ve yürütme
erkleri arasında kuvvetli fikir ayrılikları doğması, devlet ku-
ruluşlarının yozlaşması, siyasal statükoculuk, siyasal kadrolar
ve bürokrasinin yeteneksizli ği ve yetersizliliği, yoksulluk, gelir
dağılımı dengesizliği, işsizlik, ekonomik yönden dışa bağımlı-
lık, toplu grev ve lokavtlar, sendikalar ın kamplaşması, kronik
enflasyon, anar şist düşünürlerin etkileri, hukuk müesseselerin
geç ve ağır işlemesi, hukuk kurallar ı ve kurumlarının çağın
gerisinde kalmas ı, mahkemelerin yozlaşması, ceza ve hukuk
kurallarırun caydırıc ılığını yitirmesi, toplumun adalete olan
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inancm.ın sarsılmas ı, sömürgecilik, kişisel psikolojik sapmalar,
küreselleşme gibi ulus üstü faktörler, uluslara özel din, mezhep,
kültür ve ideoloji özellikleri, iç ve d ış konjonktrüel gelişmeler
ve devletlerin terörü d ış politika da bir enstrüman olarak kul-
lanması gibi 40'a yakın parametre say ılmaktadır. Farkli bakış
aç ılarıyla bu nedenlerin çoğaltılabilmesi de mümkündür.

Bu nedenlerin terörizmle kar şılaşan ülkelerin genel ve özel
şartlarına ve terörün ortaya çıktığı çağın konjonktürüne göre
veya terör olgusunu irdeleyen; ki şi, teorisyen, kurum ve dev-
letlerin bakış açılan doğrultusunda farkhla şması, öne çıkmas ı
veya yok sayılması da mümkündür. Örneğin, çok say ıda iç
ve dış, genel ve ülkeye özel faktöre bağlı olarak ortaya çıkan
PKK terörizmi, uluslararası arenada genellikle sadece etnik
nedene bağlı bir olgu olarak de ğerlendirilebilmekte, di ğer tüm
etmenler yok sayılabilmektedir. Bu yaklaşım, ne objektif, ne de
bilimseldir, tersine sadece d ış güç odaklarının çıkarlarına bağlı
bir sübjektifiiliği yans ıtmaktad ır.

Özetle terörün evrensel nedenleri sayılabilse dahi, bu sap-
tamalar bir ülkenin karşılaştığı terörizm özeline indirgendiğin-
de; tıpkı algılama ve tanımlamalarda olduğu gibi otektivitesi
ve bilimselliği tartışmalı hale gelmektedir.

Bu konuda Crenshaw Çalışma Grubu'nun yaptığı; "Terörü;

sosyal, ekonomik, demografik, politik ya da kültürel artç ı şartlara

dayanarak açıklamak en iyi olas ı l ıkla yetersiz ve en kötü olas ıl ıkla

da yanlış olur." Açıklamas ı, en akılcı yorum olarak gözükmek-
tedir.

tila bir grupla ştırma yap ılması gerekirse, terörizmin ne-
denlerini ana başlıklar altında aşağıdaki şekilde saptamak
mümkün olabilecektir:

- Sosyal nedenler ve toplumsal yap ı,

- Ekonomik nedenler,

- İç ve dış siyasal nedenler ve konjonktrüel gelişmeler,

- Yönetim yap ısı ve anlayışı ile ilgili nedenler,
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TERÖRiZM İ N	 - Hukuki yap ı ve adalet anlayışıyla ilgili nedenler,
NEDENERI

- Jeopolitik ve jeostratejik nedenler,

- Milletlerin ırki, kültürel, dinsel ve ideolojik yap ısal özel-
likleri ile ilgili nedenler,

- Devletlerin emperyalist d ış politikaları,

- Kişisel psikolojik sapmalar.

Türkiye'ye özel nedenlere bakıldığında da bu konuda ince-
leme yapan teorisyenlerin ve uygulayıciların ortaya koyduklan
faktörlerin çok büyük bir bölümüne kat ılmamak, ortalama bir
Türk ayd ın için olanaks ızd ır ve bu nedenlerin pek ço ğunun
ülkemizdeki terör olgusunu tetikledi ği de bir gerçektir. Olsa
olsa bu nedenler aras ında bir öncelik ve önemsellik s ıralamas ı
yapılabilir.
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IV. TERÖR İZM İN AMACI





Terörizmin nedenlerinde olduğu gibi terörizmin amaçlar ı
konusunda da literatürde bir görü ş birliği yoktur. Çok sayıda
olgunun terörizmin amacını oluşturduğu ileri sürülmektedir.
Bu amaçlar aras ında öne çıkanları kısaca özetleyelim.

Toplumu sürekli korku içinde ya şatarak sindirmek, ba ş
eğdirmek, kitleleri etkileyerek örgütün "davas ına" doğru yön-
lendirmek ve "davan ın" hakhhğına inandırmaic terörizmin en
önemli amaçlarından birisidir. Örgütün hedefinde, yanda ş ve
militanlarının yanı sıra "seyirci" konumundaki halk da vard ır.
Teröristler bu amaç doğrultusunda, silahli ve/veya politik
propaganda anlamında eylem koymaktadırlar. Dramatik ve
gösterişli eyle ınlerle topluma; "davadan yana m ı sın, değil misin?",

"davadan yana değilsen düşman ı ms ın", "düşman ı nısan hedefimsin",

"hedefimsen ıjaşanıa hakkın yok" şeklinde özetlenebilecek bir" ta-
raf olma" çağrısı yap ılmaktadır. Bu çağrı ile insanlar ın tarafsız
olma hakk ını yasaklanmakta, zihinsel ve duygusal masunüyet
yok edilerek, toplumun şiddet yoluyla siyasalla şması ve ku-
tuplaşmasının yolu açılmaktadır. Öte yandan kitlelere yönelik
hedef gözetmeyen şiddet eylemleriyle "reklam gereksinimi" de
karşılanmaktad ır. Bunun yanı sıra örgütün gücünün kanıt-
lanmas ıyla militan ve yanda şlarm moralinin yükseltilmesi,
mücadeleye karşı olan kurum ve kişilerin pasifize edilmesi,
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TERÖR İZM İ N halkın örgüte sempati duymas ırun sağlanmas ı, genel eylem
kMACI psikolojisi ve ortamının oluşturması sonucunda devlet otorite-

sinin şiddete yöneltilmesi ve böylece toplumda tedirginlik ve
tepki yaratılması, halk ın can derdine düşerek terörizme karşı
duyarlılığını yitirmesi, devletin uluslararas ı toplum tarafmdan
insan hakları ihlali ve gereksiz şiddet kullanımıyla suçlanarak
mahkum edilmesi de amaçlanmaktad ır. -

Kitle iletişim araçlarının terör eylemlerine bilinçsiz yak-
laşmalan ve "reytinggüdüsünü" ön plana çılcarmalar ı halinde
de teröriznıin yarattığı korku ve deh şet daha da büyümekte,
toplumun yönlendirilmesi ve terörizmin amac ına ulaşmas ı
daha da kolaylaşmaktadır.

Bu genel amaç ötesinde, siyasi iktidar ı yıkmak veya zaafa
uğratarak belli kararlar ı almaya ya da politikalarını değiştirme-
ye zorlamak, bir kazan ım elde etmek maksad ıyla hedef alınan
ülke ve toplumda belirli ortamlar ın oluşmasına aracılık etmek,
bir başka ülkeyi istikrarsizlaştırmak ve zayıflatmak, hainleri ve
düşmarılan cezalandırmak, terör eylemlerini finanse etmek,
yeni eleman bulmak, örgüt içinde disiplin sağlamak, tutuklu
ve mahkumları serbest b ıraktırmak gibi çok say ıda olg-unun
terörizmin amac ı olabileceği ifade edilmektedir. Tacar, kita-
bmda terör örgütlerinin amac ı olarak kabul edilebilecek tam
50 adet farklı olguyu saymaktadır. (Tacar 1999, s. 47, 48, Ergil
1980, s. 39-48, Karacan 1984, Yunuso ğlu 1992, Yamaç ve Ku-
yaksil 2000)

Tacar'a göre, hükümetin teröre başvurması söz konusu
olduğunda da; iktidar ı korumak, hedef gruplar ı kontrol al-
linda tutmak, eylemden cayd ırmak, iktidara itaati ve ba ğlılığı
sağlamak ve iktidara yandaş kitleleri çoğaltmak amacı oluş tur-
maktadır. (Tacar, 1999, s. 48) Ergil'e göre ise egemen güçlerin
ve iktidar seçkinlerinin uygulad ığı terör yani "yukarıdan terör"
bir siyaset stratejisi ve yönetim biçimi olarak kullan ılmakta,
bir senaryo doğrultusunda uygulanmakta, üstün güç olma
gereksinimini kar şılamakta; toplumun iktidara topyekun baş
eğmesini törensel hale getirme, toplumu basitle ştirme, şiddeti
özgürleştirip meşrulaştırma, bir ulus ve bir düşman yaratma,
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dayanışma ve birlik gereksinimi giderme, sindirme ve korkuyu TERÖR İZM İ N

normalleştirme ve varolan ya da hayali tehlikeleri dramatize 	 AC İ
etme amaçlar ıyla kullanilmaktad ır. (Ergil, 1980, 26-38)

Araştırmalarda belirtilen olguların tümünün terörizmin
amaçlar ı olduğu konusunda ku şku yoktur. Amac ın siyasal
alanda tarif edilebilmesi, yani siyasal olmas ı da literatürde
genel kabul gören bir görü ştür.

Ülke özeline inildiğinde ise bir ba şka ülkede rastlanamaya-
cak, siyasal olup olmad ığı kuşkulu amaçlar için eylem yapan
terör gruplarına bile rastlanabiir. Örneğin, adı pek bilinmeyen
Japon "Chukaku-Ha/Nucleus or M ı dIle-Core Faction" terör örgütü
Narita Havaalanı'mn yapılmas ına engel olmak amacıyla da
eylem koymu ştur. (Fortune City) Toplumlar ın genel ve özel
amaçları kolayhkla kategorize edilemeyeceğinden, terörizmin
amaçlar ı da aynı ölçüde değişkenhik gösterebilecektir.

Genel bakış açıs ı dışında terörizmin amac ın daha farklı
boyutlarıyla ele alanlar veya farkli kelimelerle ifade edenler
de bulunmaktadır:

"Terörizm ne bir konveksiyonel sava ş şekli, ne adi bir suç, ne
de iletişim araçları na yarayan gelişigüzel bir deliliktir. Terörizmi
farkl ı kı lan en önemli özelliği onun belirli politik anıaçlara erişmek
için kullandığı kendine has stratejisidir. Terörist kendi amaçlar ına
uygun tepkiler olu şturmaya çal ışı r: Herşeyden önce terörizm zay ıfin
güçlüye karşı kullandiğı bir stratejidir. Bir yazar ı n dediği gibi, 'terö-
rizm politik birju-jitsu'dur'. Birju-jitsu ustas ı nas ıl rakibini üzerine
çekip onu kendi ağı rlığıyla yere Jirlatırsa terörist de ayni amaçla
devletin tepkisini üzerine çekmeye çal ışı r. Terörist, devleti baskıcı
bir tepki göstermeye zorlamak suretiyle; şimdiye kadar politik olarak
ilgisiz kalan halkı, devlet aleyhine çevirmek ve baskıcı yaklaşı m ile
devletin kaynak, istek ve enerjisini tüketmek ister. Bu stratejinin en
güzel örneği Cezayir Kurtuluş Savaşı 'dı r. Bu savaş 2950'lerde ufak
bir milliyetçi grup tarafindan ba şlatı ldığı nda, Fransa'dan ayrılmak
gibi bir istek yoktu. Ancak Cezayir Kurtulu ş Cephesi (NLF) gelişi

güzel bir şiddet ve bombalama eylemi ba şlatı nca, Frans ız yetkilileri
mevcut askeri güçlerini artt ırdılar ve her şeyden önemlisi Cezayirli
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TERÖRIZMIN Müslüman askerleri ülkeden sürüp, yerlerine 'saf Fransız/an getir-
MV(l diler. Bunun sonucunda Cezayirlilerle Frans ızlar arası ndaki a ıjnn ılar

hemen ortaya çıktı . Cezayir Milliyetçiliği gelişip, dünya kamuoyunun

desteğini kazandı ve Frans ızlar davay ı daha başından kaybetti/er."

(Yunusoğlu 1992, Karacan 1984)

"Teröristin amac ı, kurbanları n ı n ya şadığı dehşet, korku ve

ölünı yolu ile geride kalanlara mesaj vermek, anıaçlar ı için sorular

sordurmakt ı r. Şiddet ve korkunun yol açtığı bu travma zihinlerde

kal ı cı etki yapar. Etkiyi arttıran bir diğer olgu da eylen ıin medya

tarajindan sürekli gündeme getirilmesi ve yeniden üretilmesidir:"

(Özcan, 2004)

"Filistinlilerin terörizmi bir ölçüde eski terörizmdir. Burada
söz konusu olan öldürmek, katletmek... Dü şnıanlan yok etmektir.

Yaşama karşı yaşamdı r bu. il Eylül sald ı nlanyla doruğa ç ı kan

global terörizm ise güçsüz bir başkaldı ndı r ve anarşist özellikler

taşı r. Pragmatik bir amac ı vard ı r ama bu tip saldırılarla dü şman ın
yenilmesi de mün ıkün değildir. Bu tip terörün yapabileceği tek etki;

halkta ve hükümetlerde şok ve kayg ı yaratmak olabilir. Karma şık

toplu mlanm ız ın tahripkarlığa karşı çok duyarlı olnıas ı; en düşük

bedeli ödeyerek en ağır zararlan vermeye elverişli yaygı n ve geçerli

eylemler için idealJirsatlar sunar." (Habermas, 2004)

"Terör, toplumu ve ülkeyi yönetenleri belli bir yöne sevk etn ıek

için yapılan eylemlerdir ve eylem buna göre kurgulan ır. Yani buldu-

ğunuz her ipucu bulnıan ız istenendir ve vardığı n ız her sonuç bekle-

nendir. Terör konusundaki temel yan ılgı, terörörgütlerinin devletler-

den bağımsız, onların dışında ve karşı s ı ndaki birtakım örgütlenrneler

olduğunun kabul edilmesidir. Oysa çok güçlü ve profesyonel devlet

yap ılannınlann ın karşıs ında, bir avuç insan ın sın ı rl ı kaynaklarla

kurdukları örgütlerin yaşanıa şans ı hiç yoktur. İşin gerçeği terör

örgütlerinin devletler ve onlann organları taraJindan kullan ıln ıas ıdır.
Yani terörist -organizasyonlar- me şru yap ın ın karşısında değil onun
emrinde ve hizmetindeki olan yap ılardı r.

Terör olayı n ı n mantığı basittir. Bir yerde bir tehlike oldu ğu

inıajı yaratılı r ve buna karşı olu şacak tav ı r asıl amaçtır. Eğer siyasi

has ımlann ız, mesela, komünist bir kinıliğe sahipse, onlar tarafindan
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yap ıldığı izlenimi veren bir eylem toplumu komünistlere karşı tav ır TERÖRIZMIN

almaya yönlendirir ama as ıl amaç, kon ıünist kimlikli hasm ı n ıza karşı
tepki olu ş turmaktır ve bu gerçekle şir." (Kaynak, 2003)

Yukar ıda yer verdiğimiz bu yorumlardan ilki, devletlerin
terörizm karşısında yanlış mücadele stratejisi uygulamalar ının
yaratabileceği sonuçlar ın terörizmin amaçlar ına hizmet edebi-
leceğini vurgulamaktad ır. Ancak, Cezayir Kurtuluş Savaşı'nın
başarıya ulaşmasında; imparatorluklar ın ikinci tasfiye süre-
cinin başlaması, "Soğuk Savaş" döneminin genel konseptinin
ulusal kurtulu ş savaşları lehine bir ortam oluşturması ve hatta
Frarısa'run iç istikrars ızlığı gibi çok daha ba şka parametrelerin
de etkisi vardır ve bu nedenle Cezayir Kurtulu ş Cephesi'nin
-veya Cezayir Milli ihtilal Konseyi, FLN- ba şar ısını sadece
Fransa'nın terörizmle mücadelede yanlış strateji seçmesine
bağlamak, yamltıcı olabilir. Dr. Özcan'a ait olan yorum da
aslmda, terörizmin; dehşet yaratarak toplumu etkilemek ve
yönlendirmek, davas ını duyurmak, reklam ve propaganda
yapmak amaçlarının farklı kelimelerle ve topluca ifade edil-
mesidir.

Prof. Kaynak'a ait olan yorum ise terörizmi "kökten" sor-
gulamaktad ır ve çağda ş asimetrik terörizmin amac ının da
sorgulanıiıas ı fırsatını yaratnıası itibariyle, diğerlerinden biraz
daha farklıdır. Kaynak yorumunda şu soruyu sormaktad ır: Te-
rörizm olgusu, gerçekten zayıfın silahı veya güçsüzün güçlüye
yönelttiği asimetrik tehdit midir? Ya da emperyalist devletlerin
uluslararası arenada oynadıkları hakimiyet oyununda sahneye
koyup figüran olarak kullandıkları terör örgütlerine uygulat-
tıklar ı kanlı bir taktik midir?

"İstihbarat Dünyas ı "ndan gelen ve dolays ıyla "örtülü operas-

yonlar" konusunda deneyimli olan Kaynak'm cevab ı ikincisi-
dir. O'na göre terörizmin amac ı baz ı ülkelerin ç ıkarlarına göre
toplumları ve devletleri belli ve önceden hesaplannıış bir tavır
almaya yöneltmektir. Bu nedenle de terör örgütlerinin deklare
ettikleri, görünen, yansıtilan amaçları önem taşımamakta, bu
amacın makro planda kimlerin amac ına hizmet ettiğinin sor-
gulanması gerekmektedir.
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TERÖR İZM İ N	 Terörizmin felsefi olarak sorgulanmas ı anlamında çok ben-

AMACI zer bir ba şlık New York Times Gazetesi' ııin 1 Haziran 2000 tarihli

nüshasında yer almaktadır: "Terörizm birkaç ki şiye zarar vermeyi

ve hedeflerine ula şmak için birçok insan ı korkutmay ı amaçlar." Bu

başlığa eklenebilecek üç kelime Kaynak'm analiziyle paralellik
sağlayacaktır: Korku da yönlendirir.

Kanatirnize göre, New York Times' in başlığı terörizmin

amacının ne olduğu sorusuna verilebilecek en güzel cevaptı r;
terörizmin aman etki yaratmak/ etkilemektir. Bu etkinin kor-
ku-dehşet yaratarak veya kahraman/ şehit/efsane oluşturarak
ya da endoktrine ederek olu ş turulmas ı ise, sadece yöntemle
ilgilidir. "Etkileyerek yönlendirme" amacı değişmemektedir.
Habermas da, eski ve çağdaş asimetrik terörizmin amaçlar ı
arasında bir karşılaş tırma yapan yorumunda, ça ğdaş teröriz-

min elde edebileceği tek sonucun halkta ve hükümetlerde şok

ve kaygı yaratmak olduğunu belirterek, terörizmin üzerinde
durulmas ı gereken amac ının yaratıhtak istenen etki oldu ğuna
dikkati çekmektedir.

"Etki yaratmak/etkileyerek yönlendirmek" yüklemi, kendili-
ğinden baz ı sorular ı gündeme getirmektedir: Etki hangi yönde
yapılacaktır, etki hangi politikalar ın yönlendirilmesi amac ıyla

yapılacaktır, hangi yöntemle yap ılacaktır, kim etkilenecektir,
neden etkilenecektir, kimin ç ıkan için etkilenecektir, kim etki-
leyecektir, etkilemenin maliyetini kim kar şılayacaktır, etki ne

zaman başlatılacaktır, etki alam neresi olacaktır, etkilemenin
süresi nedir? vb. Bir k ısmı "belirleyici" bir kısmı "tefernsat" olan

bu sonların cevabı terörizmin gerçek amacım oluşturur.

Kaynak' ın ileri sürdüğü gibi terörizm bir devletin sponsor-
luğıında uygulanıyorsa, amacın belirlenebilmesi çok kolayd ır;
amaç, terörizmin sponsorluğunu yapan devletin ulusal hedef
ve ç ıkarlarına ulaşmas ının teminidir ve bu belirleyici cevapt ır.
Bu amaca ulaşmak için hangi terör örgütlerinin kullan ılacağı,
nasıl finanse edileceği, eylemlerde kullanılacak şiddet derecesi
vb. teferruat olmaktad ır. Söz konusu yorumu pratiğe indir-
gemek de oldukça kolayd ır ve inkar edilemeyecek olaylarla
ycırumun haklılığı ortaya konabilir;
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Yunanistan' ınTürkiye'dekiPKK terôrizmine verdiği destek TERÖRIZMIN
Kıbrıs sorunu ile çok yakından ilgilidir ve Yunanistan aç ısından
bu desteğin as ıl amacı Türkiye'yi "Kürt kitlesi üzerine yönelterek"
zafiyete u ğratmak, ulusal birliğini ve ülke bütünlü ğünü tehdit
etmektir. Sonuç olarak PKK terörü, Yunanistan' ın ulusal ama-
cma ve çıkarlar ına hizmet etmiştir. Suriye'nin PKK'ya verdiği
desteğin geri planında da F ırat ve Dicle sularının paylaşımı ve
Hatay sorunu yatmaktad ır. Dolaysıyla bu destek de Suriye'nin
ulusal çıkarlarıyla ve amaçlar ıyla ilgilidir.

Terörizmin dış destek boyutunu öne çıkaran bu yorum,
"Soğuk Savaş "m sonuna kadar olan dönem için geçerlidir. Ha-
len süregelen ulusal/yerel ve hafta bölgesel terörizm uygula-
maları için de geçerliliğini korumaktad ır. Terörizmin "Soğuk
Savaş "taki gelişinıini incelerken yaptığımız yorumlarda, bu
dönemin sonuna doğru terörist örgütlerin neredeyse yar ı res-
mi örgütler haline geldiklerini ve bu dönü şümün terörizmin
asimetril< tehdit özelli ğini de yok etmeye ba şladığı belirterek,
bu yoruma katılmıştık.

Ancak şu hususu da belirtmek gerekir: Bu yorum modem
çağların evrensel asimetrilc teröriznıini açıklamak, dolays ıyla
da çağdaş terör örgütlerinin amaçlarmı saptamak konusunda
yetersiz kalmaktad ır. Bu bağlamda, şu andaki en büyük evren-
sel terörizm tehdidini Radikal Islami terörizm olu şturmaktadır
ve El Kaide'de Islami radikal terör ôrgütlerù-Lin
görevini yapmaktad ır. Radikal İslami terörizmin görünen/
yans ıtılan en önemli amacı da, Radikal islamın evrensel ha-
kimiyetini sağlamak ve "Büyük Şeytan" ABD önderliğindeki
Batı egemenliğini; sosyal, ekonomik siyasi, kültürel, vb. tüm
alanlarda yok etmektir.

Bu noktada sorulması gereken soru bellidir: El Kaide'nin
görünen ve deklare ettiği amacı gerçek değilse, sadece gerçek
olarak gösteriliyorsa, o zaman El Kaide'nin gerçek amac ı nedir
ve kimin çıkar ına hizmet etmektedir? Afganistan Cihad' ı dö-
neminde ABD-Pakistan Gizli Servisi ISI-Taliban- İslam Tugay-
ları-Usame Bin Ladin ilişkisini bilen "komplo teorisıjenleri" bu
soruyu çoktan cevaplamışlardır: El Kaide ABD'nin ve Batının
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TERÖRIZMIN çıkarlarına hizmet eden bir örgüttür ve gerçek amaç, ABD'yi
AMACI ve küreselleşme doktrinini İslam dünyasına yöneltecekleri sal-

dırılarda hakl ı konuma getirecek bir Radikal İslami terörizm
tehdidi yaratmaktır. Yani, evrensel ölçekte çok büyük ve çok
kanh bir örtülü operasyon yürütülmektedir.

Uluslararası arenarun hiçbir zaman kompiolardan "azade"
olamayacağı kabul edilmekle birlikte, El Kaide gibi örgütler
hakkında yap ılan bu tip yorumlar fazlaca iddial ı görülmek-
tedir.

Kammızca, çağdaş asimetrik terörizmin gerçek amac ı
konusunda verilebilecek en akla yak ın cevap şudur: "Avrasya
Hakimiyeti", küreselle şme gibi evrensel stratejilerin yarattığı
etkiler, bu etkilerin hedefinde olan büyük kitleler üzerinde
evrensel bir tehdit oluşturmaya yetecek kadar büyük tepkiler
oluş turabiirnektedir. Çoğu zaman önceden deklare edilmi ş
bir ideolojiyle maskelenerek, önce birkaç lider taraf ından dile
getirilen ve bu tepkiler, kitlelerin ortak tepkisinin deste ğiyle
güçlenmekte ve ortaya asimetrik terörizm tehdidini ç ıkar-
maktadır. Kitlelerin koydu ğu tepkinin formülleş tirilmesi de
önceden yazılmış ideolojiler arac ılığıyla gerçekle ş tirilmekte,
böylelikle terörist örgütün deklare etti ği siyasi amaç ortaya
çıkmaktadır.

Bu bölümle ilgili k ısa bir özet yapmak gerekirse;

Terörizmin amacının ne olduğunun belirlenmesi, müca-
dele stratejileriyle araçlar ının saptanmas ı açısından da önem
taşımaktad ır ve bu belirlemenin terörizmi olu şturan nedenler
ışığında yapılması gereklidir. Daha açık bir deyişle, terörizmle
mücadele edilirken örgütün amac ının gerçeklememesine yöne-
lik önlemlerin uygun araçlar kullan ılarak alınmas ı gerekecektir.
Ancak, bu son derece zor bir i ştir.

Amacın yanlış anlaşılması ya da gerçek amaç farklı olduğu
halde, terör örgütünce gösterilen/ yansıtılan amaca yönelinmesi
durumunda ise yanlış teşhis ve yanl ış tedavi sorunuyla kar şı-
laşılacak, terörizmle mücadele zafiyete u ğrayacak ve ba şarıs ız
olacaktır.
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Bu saptamay ı uygulamadan bir örnekle daha anla şılı r TERÖRIZMIN
hale getirmek mümkündür: PKK terörizminin gerçek amac ı- M'IACI
nın Türkiye'yi bölerek ayr ı bir Kürt ulus devleti olu ş turmak
olduğu genel kabul görmektedir. Bu amaç PKK'n ın deklare
ettiği/yans ıttığı olgudur ve kuşkusuz bir bölümüyle de ger-
çektir. Ancak, PKK terörizmi belirli bir dönemde d ış unsurlar
tarafından da en geniş anlamda desteklenmiştir ve bu destek,
kaynağı ve yöntemi değişmekle birlikte halen sürmektedir. Dış
unsurların, ulusal veya emperyalist amaçlar ını gerçekleştirebil-
melen yolunda önemli bir engel olarak gördükleri Türkiye'yi
istikrars ızlaş tırmak, zay ıflatmak ve bölmek için terörizme
destek verdikleri aç ıktır.

Türkiye'nin PKK terörizminin amac ım sadece ayr ı bir
Kürt ulus devletinin kurulmas ı şeklinde algılamas ı, bu amac ı
engellemeye yönelik önleirderin sadece PKK terör örgütü ve
bu örgüte destek veren halk kitlesi kapsam ında düşünülüp,
planlanmas ı ve uygulanmas ı demektir. Hele, bu terörizmin
ortaya ç ıkmasına neden olan faktörlerin ara ştırılmas ı da ihmal
edilmişse, ayrılıkçı/et-tik terörizmle mücadelede en kolay ve
çabuk yöntem olan silahli mücadele stratejisiııin seçimiyle
yetinilecektir. Türkiye'nin de yaptığı budur. Oysa ki, silahl ı
mücadele stratejisinin tek ba şına uygulanmas ının kalıcı başa-
rı sağlayamayacağı ve konvansiyonel savaş göze alınmad ıkça
da terörizmin d ış destek unsuru ile hiç başa ç ıkamayacağı,
"terörizmle mücadele alfabesi"nin ilk sayfasında yazmaktadır.
Öyleyse, bir yandan ülkenin silahlı gücünün de terörizmin d ış
destek unsurlar ına karşı önemli bir baskı unsuru olarak kul-
lanılacağı çok etkin d ış politikalar uygulanmal ı, diğer yandan
da silahlı mücadeleyi destekleyecek ve ayr ılıkç ı/etnik terörü
oluş turan nedenleri yok etmeye yönelecek politikalar devletin
tüm organlar ı aracılığıyla yürürlüğe konulmal ıdır. Türkiye,
Suriye uygulamas ı dışında bunların hiç birisini yapamamış, bu
nedenle de etnik/ayr ılıkçı terörizm sorunu kalıcı bir çözüme
ulaş tırıla mamış tır.

Gerçek amac ın saptanmas ın ın hiç de kolay olmadığı
ifade edilmiştir. Bu doğrudur, dış unsurlar hedef ald ıklar ı
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TERÖRtZM İN ülkedeki terörizmi desteklerken, genellikle örtülü operasyon
WMU yönteniinden sonuna kadar yararlan ırlar ve bu nedenle de d ış

destek unsurlar ın faaliyetlerinin uluslararas ı ortamda teşhir

edilebilecek delillerle saptanmas ı pek kolay değildir. Ancak,
bazen de ASALA/ PKK örneklerinde görüldüğü gibi, böyle tek-

niklerin kullanılmasına dahi gerek duyulmamaktad ır. Burada

terörizme hedef olan devletin gücüyle ilgili başka zorluklar

ortaya ç ıkmaktadır. ilk zorluk, hedef devletin örtülü operas-

yon yöntemine gereken cevab ı verebilecek istihbarat imkan ve
kabiliyetlerine sahip olup olmamas ı noktas ındad ır. Bir diğer

zorluk ise, hedef devletin d ış politika da ne ölçüde ba ğımsız
hareket edebileceği gerçeğiyle ilgilidir. Yani, bazen terörün

dış destek unsurunun faaliyetleri te şhir edilebilecek delillerle

saptanmakta, ancak "reel politik" sonucu, bu saptama etkin d ış
politikalara dönüştürülememektedit.

Türkiye, terörizmle mücadelesinde bu sorunlarm tümüyle
karşılaşmıştır.
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V. TERÖR İZM İN ÖZELL İI<LER İ





Bir ülkenin teröristinin rakip ülkede özgürlük sava şçıs ı
olarak kabul edildiği bir dünyada terörizmin özellikleri konu-
sunda ortak bir uluslararas ı anlayışa varılabilmesi de müm-
kün değildir. Çünkü terörizmin özelliklerinin belirlenmesi,
bu özelliklere bak ılarak bir tanım yap ılabilmesi sonucunu da
doğurmaktad ır. Terörizmin özelliklerinin belirlenmesindeki
bir diğer güçlük de özelliklerin, alg ılama, neden ve amaçlarla
yak ın ilişkisinin bulunmas ı ve iç içe geçmesidir. Bu zorluklara
karşılık literatürde terörizmin özelliklerini belirlemeye çal ışan
çok sayıda araştırmaya rastlanmaktad ır. Bu ara ştırmalardaki
saptamalar aşağıdaki şekilde s ıralanabilecektir.

1. Literatiirde Yer Alan Özellikler

1.1. Madrid/Crenshaw Grubu Sonuç Bildirisi

1.1.1. Terör yekpare bir olgu de ğildir. Sadece ideolojilere
değil, aynı zamanda örgütlenmeye ve başlangıçlara da dayanan
çok sayıda olgudan oluşur. Bazen terör, sosyal bir hareketle ya
da genellikle daha çok ihtiyaç duyulan sosyal hizmetleri sa ğ-
lamak gibi zor olmayan eylemlerin bir sonucu olarak önemli
bir halk desteğine sahip bulunan siyasi partiyle de ili şkilidir.
Bu aktörler terörü, hükümetleri s ıkıştırmakta uygun-geçici bir
yol olduğu için kullanırlar.
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TERÖR İ ZM İ N

	

	 1.1.2. -Terörün- şiddetinin tahrik edici unsurlar ı, rejim

ÖZE İIIKIIRI tipine bakılmaks ızın çözülmesi güç olan, kompleksi dinamik

bir denklem oluşturur.

1.2. Prof. Dr. Altuğ'a göre

Altug, Walter Laqeur ve Paul Wilkinson'un ara ştırmala-

rmdan esinlenerek terörizmin özellilclerini a şağıdaki şekilde

belirtmektedir.

1.2.1. Yeni ve emsali olmayan bir olayd ır. Bu nedenle eski

terör eylemleri giderek daha az ilgi çeker.

1.2.2. Terörizm adaletsizliğe bir cevaptır.

1.2.3. Terörizm her yerde vuku bulmaktad ır.

1.2.4. Terörizmde şiddet olay ının psikolojik tahribatı fizik-

sel tahribatından ölçülemeyecek oranda büyüktür.

1.2.5. Terörizm, özel olarak önceden bilinmeyen bir"istib-
dat" şeklidir. Bu istibdat şeklinde kişi "İdiosyncratic Kanunlan"

esasına göre hareket eden teröristlerin ellerinde imhadan kur-
tulmak için hiçbir şey yapamaz.

1.2.6. Hedefi belirsizdir.

1.2.7. Savaş kuralı ve yasa tanımaz. Terörizme karşı tarafsız da

olunamaz. Seçenek, ya onlarla birlikte veya onlara kar şı olmaktır.

1.2.8. Modern teknolojinin işkence, ölüm ve imha repertua-

nnı çok genişlettiği terörizm, vahşi ve barbar yöntemler içerir.

1.2.9. Kendisini, başar ıya ulaşmak için kullanılabilecek
yegane ve en iyi seçenek olarak lanse öder.

1.2.10. "Göze göz ", "dişe diş " anlayışına dayanan bir intikam

felsefesi vard ır. (Altuğ, 1995, s. 104-105)
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1,3. Yrd. Doç. Dr. Akgün'ün Ara ştırmas ı	 TERÖR İ ZM İ N

Akgün, terörizmin özeliklerini siralamadan terör dünyas ı- 
91EILIKIERI

nın bir gerçeğini tekrarlamaktad ır: Terörle ilgili anla şmazliğın
temelinde siyasal ve kültürel farklil ıklar vardır. Baz ı ülkeler
terörizmi, suç işleyen fanatik gruplar ın tüm faaliyetleri olarak
anlamakta, diğer baz ı ülkelerde ise terörist taktikleri kullanan-
lar, o ülkede uygun görülen nedenlere dayan ıyorlar ise saygı
görmektedirler. Akgün, bu saptamayı yaptıktan sonra teröriz-
min aşağıda say ılan özelliklerine işaret etmektedir:

1.3.1. Terörizmin ilk özelliği, siyasi amaçlara ulaşılabilmesi
için suç olan şiddet eylemlerine ba şvurulmasıdır. Suç oluştu-
ran eylemlerden anla şılması gereken, eylemin işlendiği ülkenin
yasalarına göre suç sayılmas ıdır. Başka ülke yasalarının veya
teröristlerin kendilerinin eylemi suç saymamalar ı, bu özelliği
değiştiremez.

1.3.2. Terörizmin ikinci tan ımlayıcı niteliği, hedeflerinde
ayrım gözetnıemesidir. Siyasi amaçli terör eylemi, hedef kitleyi
teröristlerin savunduğu siyasi pozisyonu kabul edecek duruma
getirmek ister. Bu nedenle, geniş kitleleri korku yoluyla ikna
edebilmek için hedef ayrını.ı gözetmez. Bu anlamda siyasi terör
tam bir psikolojik harp (PH) silah ıd ır.

1.3.3. Terörizmin üçüncü özelli ği; hükümetlerin kontrolü-
nü ele geçirmekten çok hükümetin karar ve faaliyetlerini etki-
lemeyi, politilcalarmı değiştirrneyi amaçlamas ıd ır. Bu anlamda
terör zayıfm kuvvetliye dayatmasıd ır ki, literatürde "asimetrik
tehdit" olarak adland ırıl.ır. Bu yüzden kendi davalarına demok-
ratik yöntemlerle destek bulamayacak ve seslerini dünyaya
duyuramayacak olan ayr ılıkçı alum ve az ınlıklar, asimetrik
tehdit oluş turarak, büyük devletleri zorlamalctad ırlar.

1.3.4. Terörizmin bir di ğer niteliği, mutlaka bir d ış unsur
tarafından desteklenınesidir. Bu doğrultuda baz ı dış güçler ve
devletler, çeşitli siyasi amaçlarla ve ç ıkarları doğrultusunda te-
rör örgütlerinin sponsorluğunu yapmakta, uluslararas ı alanda
da koruyuculuğunu üstlenmektedirler. Özel ki şilerin, vakıf ve
derneklerin de teröre destek verdiği görülmektedir.
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TERÖR İ ZM İ N	 1.3.5. Terörizmin son niteli ği ise belli bir nedene dayan-
OZELUKLERI	 masıd ır.

Çahşmada terörizmin bünyesel zafiyetlerir ıden kaynakla-

nan özellikleri de yer almaktadır:

Terör örgütlerinin amaçlar ının toplumun çoğunluğunca

kabul görmemesi, gizlilik koşulunun örgütlerin kitlesel yay-

gınlaşmasmı önlemesj ve terörizmin kamuoyunu heyecanlan-
dırmas ına rağmen siyasal anlamda fazla bir şey ifade etmemesi

bu zafiyetleri oluşturmaktadir. Tarihi gerçekler de genellikle

teröristleri doğrulamamakta ve hiçbir neden teröriznü hakl ı
gösterememektedir.

Bu negatif özellikler sonucunda da; "amaç ve say ıda az-

lık" denilen iki önemli zafiyet ortaya ç ıkmaktad ır. Amaçtaki

zayıfiilik ve say ıca azınlıkta olma teröre ba şvurma aç ıs ından
birbirini desteklemektedir. Bu zafiyetler terörizmin, ancak çok

özel koşulların varlığında sonuç alabilmesine neden olmakta-

dır. (Akgün, 2001)

1.4. Dr. Hanlı 'nın Görüşüne Göre

Global Terörizm konusunu inceleyen Dr. Hanh'ya göre de
terörizmin özellikleri a şağıdaki şekilde s ıralanabilecektir:

1.4.1. Kriminolojik ilkelere göre herhangi bir ki şi "konusu

suç teşkil eden" hukuki bir fiili işlerken, bunu hiç kimsenin
görmemesini arzu eder. Terörist bunun tam tersine, mümkün
olduğu kadar fazla kişinin haberdar olaca ğı şekilde fiilini işle-

meyi tercih edecektir. T.P. Thornton'a göre bu 'fil senıbolik"tir.

Filin sembolik olmas ı, terörizmi gerilla ve diğer sava şlardan

ay ırıcı bir niteliktir.

1.4.2. Terör hareketleri, günümüzde periyodik olarak ve
dalgalar halinde ortaya çıkmakta, zamanla önemini yitirmekte

ve bilahare yeniden h ız kazanmaktadır. Terörün hız kazandığı
bu dönemler ile uluslararas ı siyasal ilişkiler, siyasi ve ekonomik
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stratejiler, bölgesel ve ülke düzeyindeki ekonomik, siyasi ve TERÖRZMiN
toplumsal sorunlar aras ında yakın ilişki gözlenrnektedir.	 0/ELIIKIERI

1.4.3. Terörist gruplar ın, eylem taktikleri ve yürüttükleri
gizli faaliyetin bir gereği olarak, hedef seçimi ve eylem zamanı
konusundaki inisiyatiflerini kullanmada s ınırsız davranabilme-
leri, onlar ı avantajlı kılmaktad ır. Sebep-sonuç ilişkisinden uzak
bir şekilde gerçekleş tirilen terör eylemlerinin, zamanından
önce haber alınarak ördennıesi veya faillerinin yakalanmas ı-
nın güçlüğü, terörün etkisini artt ırmaktadır. Ayr ıca terörist-
ler, eylemlerinde kendilerini s ınirlayan ahlaki veya insani çok
fazla engel tammadıklarından, psikolojik bir üstür ılüğe sahip
olmaktadırlar. (Hanlı, 2003)

1.5. Prof. Kaynak'ın Düşünceleri

Kaynak, terörizmin iki önemli özelli ğine işaret etmekte-
M.

1.5.1. Terör, bir olayın gerçek yüzü de ğil onu saklayan bir
örtüdür. Bu örtü kald ırılmad ıkça kimin ne yapmak istediği
anlaşılamaz.

1.5.2. Terör, toplumu ve ülkeyi yönetenleri belli bir yöne
sevk etmek için yap ılan kurgulanmış bir eylemdir. Yani buldu-
ğunuz her ipucu bulmanız istenendir ve vard ığınız her sonuç
beklenendir.

1.6. Dr. Laçiner'in Bakış Aç ısı

Yeni terörizmin ilk özelli ği, eski terörizmin aksine teknoloji
ve iletişimle yakın bağlantısıdır. Kolayca üretebilen kimyasal
ve biyolojik silahlar öylesine etkili ve öldürücü hale gelmiş tir
ki, birkaç terörist, milyonlarca askerin yapamayacağı işi yapa-
bilme pozisyonüna kavu şmuşlardır. Oklahoma olayında bir
kişi, Eyalet Binas ı'nı ve içirıdekileri yok edebilmi ştir.
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TERÖR İZMİ N	 Yeni terörizmin ikinci özelliği ise; bilginin handan çıkarak,
OZEIIIKIERI diğer medeniyetlerin vebu arada tehlikeli ki şilerin eline geçmiş

olmasıdır. Yani Batı, kendi ürettiği bilgiyle vurulur hale gel-
miştir. Öte yandan, Usame Bin Ladin gibi baz ı yeni teröristler
de bizzat Batı veya ABD'ce üretilmişlerdir.

ÜÇÜncÜ özellik, eskisinden farkli olarak sadece kamuoyunu
hedef almamas ı, mesaj vermenin yanı s ıra büyük ölçüde zarar
verme isteğini de içinde barınd ırmasıdır. Bunun sonucunda
ortaya ç ıkan büyük zarar ve doğan tepkinin şiddeti nedeniyle
terör örgütleri eylemleri üstlenmemekte, eylemle yetinn ıekte-
dirler. Bu gelişmenin sonucunda terör kendisini tüm dünyaya
yay ılnuş topyekun bir sava ş olarak göstermekte, siyasi denge-
leri önemli ölçüde etkilemektedir. (Laçiner, 2001)

1.7. Jürgen Haberınas'ın Görüşleri

1.7.1. Terör, özel suçtan farkh olarak kamusal alanla ili şki-
lidir ve tutku sonucu işlenmiş diğer suçlardan farklı tipte bir
analiz gerektirir.

1.7.2. 11 Eylül sald ırılarıyla doruğa çıkan global terörizm
ise güçsüz bir ba şkaldırıdır ve anarşist özellikler taşır. Prag-
matik bir amac ı vardır ama bu tip saldırılarla düşmanın ye-
nilmesi de mümkün değildir. Bu tip terörün yapabileceği tek
etki; halkta ve hükümetlerde şok ve kaygı yaratmak olabilir.
Karmaşık toplumlarımızm tahripkarlığa karşı çok duyarl ı
olmas ı; en düşük bedeli ödeyerek en ağır zararları vermeye
elverişli yaygın ve geçerli eylemler için ideal fırsatlar sunar.
Global terörizmi iki özelli ği uç noktalara götürür: Gerçekçi
amaçlardan yoksunluk ve karma şık sistemlerin kınlganlığın-
dan yararlanma kapasitesi.

1.7.3. Siyasal terörizm ile global terörizm aras ındaki fark
özellikle; siyasal terörizmi uygulayanlar ın bir süre sonra fil-
kelerinin saygın temsilcileri haline dönü şebilme olana ğının
mevcut olmas ı ve eylemlerinin siyasal bir eylem olarak alg ı-
lanabilmesidir. Oysa ki 11 Eylül olay ım şu ya da bu biçimde
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siyasal bir eylem gibi gösterebilecek bir ortam ın var olması TERÖRIZMIN

düşünülemez.	 OZELLIKIERI

1.8. Prof. Dr. Ergil'in Araştırması

Ergil, "Türkiye'de Terör ve Şiddet" adli yap ıtında hem "yu-
kandan terörü" ve hem de "aşağıdan terörü" ayr ıntılı bir şekilde
incelemiş ve aşağıdaki olguların terörizmin özellikleri olabi-
leceğini belirtmiştir.

1.8.1. Terör, terörizmin hem öncüsü ve hem de mirasç ı-
s ıdır.

1.8.2. Terörün bir senaryosu vardır.

1.8.3. Kendi haklili ğını sağlar.

1.8.4. Üstün güç olma gereksinimi karşılar.

1.8.5. Ba şeğmeyi törensel hale getirir.

1.8.6. Şiddeti özgürle ş tirir ve meşrulaştınr.

1.8.7. Doğanın ve yaşamın bir verisi olarak sunulur.

1.8.8. Dayanışma ve birlik vaat eder.

1.8.9. Terörün propagandaya gereksinimi varclir.

1.8.10. Terörün yemleri; bir ulus, bir düşmandır.

1.8.11. Terör, sindirmeyi ve korkuyu normal ve ya şam
kurtarıcı olarak sunar.

1.8.12. Terör, kendi dilini yaratır: Bu; "Stereotiplerle" (bas-
makalıp) sadeleştirilen ideolojik a şılama (endoktrinizasyon)
ve yönetme amacına yönelik, "üniforma giydirilmiş " bir dildir.
Terörist propaganda her şeyi açıklar ama hiç bir şeyi aydın-
latmaz.

1.8.13. Terör, yozla şır.
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TERÖRIZMIN	 1.8.14. Terör, hem dehşete düşmüş insanlar ı ve hem de
OZELIJXLERI mücrimleri çeker.

1.8.15. Terör, hem zaman varolabilir ama kaç ınılmaz de-
ğildir.

1.8.16. Terörizm mesaj ya da haber olarak kamuoyunu
etkiler. Bir zincirleme etki -domino etkisi- yarahr.

1.8.17. Terör, karşı terörle t-ırmanır ve yeni katılan bireylerin
taktik eylemleriyle geriişler.

1.8.18. Terör; hem savc ı, hem yarg ıç ve hem de infaz
edendir. Ya şamla oynanan bir oyun, dramatik bir gösteri ve
bir törendir ki tüm dünyanın dikkatini eylemcilerin üzerine
çekmek için düzenlenmiştir.

1.8.19. Terör eylemlerinin medya arac ılığıyla öylesine rek-
lamlar ı yapılır ki, adeta bir örnek işlevi görürler. Yine medya
arac ılığıyla, dünyanın bir ba ş ka yöresinde ortaya ç ıkan açlık,
işkence ve baskıcı yönetim uygulamalarının veya terör tekniği
kullanılarak başarilan bir devrim sürecinin kitlelere aktar ılmas ı,
benzer koşullarda yaşayan kitlelerin terörü kullanmalar ı aç ı-
smdan büyük bir uyar ıc ıdır. Bu motivasyonla harekete geçen
terörist unsurlar da, eylemlerini kamuoyunu en fazla etkileye-
bilecek tarzda planlarlar.

1.8.20. Eylem a şamasından itibaren medyanın da katk ı-
lar ıyla; gerçek-gerçek d ışı, suç-masumiyet, hakl ıhk-haks ızlık
farklılıklar ı giderek kaybolur ve eylem kendi gerçekli ğini
yaratmaya başlar.

1.8.21. Terörist eylemlerinin heyecanı, teröristlere düşsel
bir kişilik ve süresi belli bir kahramanl ık kazand ırabilir. Terö-
ristlerin de "halk kahranian ı " olamaya ihtiyaçları vard ır.

1.8.22. Terörizm kışkırtıcıdır. Bir terör eyleminin kışkırtıcı-
ligi; istenen, planlanmış ve belki de sonuçlar ı en iyi saptanmış
yarud ır. Çünkü, teröristler devleti ele geçirmedikçe; merkezi
yönetimin di ğer denetim ve yönlendirme araçlarmdan yoksun-
durlar. Bu nedenle de kendilerini sald ırdıkları rejimin içerdiği
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şiddeti dışarı çıkartmak ve sergilemekle görevli addederler. Sa!- TERÖR İZMiN
dırılarınırı kışkırtıcılığı sonucunda rejim de karşı ş iddet göse- 0/ELLIKLER İ
rirse ve şiddete dayandığını sergilerse; rejimi değiş tirmek veya
yıkmak için kamuoyundan onay alinabilece ği varsay ılir.

1.8.23. Terör eylemi başlangıçta bir sosyal/siyasal değişim
planının parçası iken, örgütün kay ıplar ına misilleme amac ıyla
düzenlenen yeni ey!emlerle giderek, terör eyleminin kendisi
bağıms ız bir plana dönü şür.

1.8.24. Terörizm hakhuık arar: Terörün hakl ılığı ya da ah-
laklıliğı genelde savunmaya yönelik, e ğitici/öğretici olmas ına
veya yüksek bir amaca hizmet etmesine ba ğlanır.

1.8.25. Terörizm ile mizah, mantık ve düşünce ters orantı-
lidır. "Ölümcül derecede ciddi e/mı " modern terörist, uzla şıdan
nefret eder, olas ılık hesab ı yapanlara ikiyüzlü gözüyle bakar.
Terörü adalete giden en kestirme yol olarak görür. Aslında
kendisi terörize olmu ştur.

1.8.26. Terörizm, yeni kurallar ve yeni bir düzen için bir
savaştır. Terörizm, kendi başvurduğu şiddeti meşru ve haklı
gösterebilmek için mevcut yasal!ığa sald ırır. Çünkü, bu günün
yasası, teröristi yasa dışı ilan etmektedir. 0 halde, terörist say-
gıdeğer bir öğesi olabileceği, yeni yasaları olan yeni bir düzen
yaratmalıcür. (Ergil, 1980, s. 2648)

Bazı düşünürlerin terörizmin özellikleri konusundaki
görüşleri yukarıda belirti!miş tir. Bunlara şu o!gularm da ek-
lenebileceği düşünülmektedir:

- Terörizmin mutlaka ihtiyaç duydu ğu dış desteğin boyu-
tunu iki parametre belirler: Terörizmin amac ının hedef ülkeyle
ilgili dış unsurlarının politikalar ına uyumu ve d ış destek un-
surlarının hedef ülkedeki ç ılcar!arınm önem derecesi.

- Terörizm bir d ış politika stratejisi ve geniş anlamıyla
istihbarat dünyas ının bir enstrümanıdır.

- Terörizm; bilinçli, örgütlü ve siyasal amaçl ı bir strate-
jidir. Bilinç unsuru itibariyle spontane olabilen kitlesel terör
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TERÖRIZMIN ve siyasi şiddet eylemlerinden, siyasal amaç unsuru itibariyle
OZE İİIKtİRI diğer kitlesel şiddet eylemlerinden ve bir ölçüde anarşizmden,

örgüt unsuru bakımından da bireysel şiddet eylemleri ve Van-
dalizm'den ayrılır.

- Siyasal amaçlı bir dava bilirıçleri silinerek şartland ı-
rılmış ve bir robota dönü ş türülmüş militanlar gefektirir. Bu
militanlardan oluşan bir örgüt kurulmadıkça, terörizm ger-
çelcleşemez.

- Terörizm, mutlaka kitlesel desteğe gereksinim duyan bir
sü-atejidir. Terörist örgütü destekleyen kitlenin kalabalikl ılığı ve
örgütün amacırun destek kitlenin beklentilerine uyum derecesi
terör tehdidinin ciddiyetini ve yak ınhğını belirler. Bu bağlamda
ciddi ve yakın bir terörizm tehlikesinin ortaya ç ıkabilmesi için,
terörist örgütlerin, kitlelerin "zamana ve zeniine" göre değişen
talepl erinin "sözcüIüğü" görevini üstlenmeleri gerekir.

2. Terörizmin Özelliklerini
Saptamaya Yönelik Çalışmalann
Değerlendirilmesi

Görüldüğü gibi, pek çok de ğişken terörizmin özellikleri
arasında sayılnıaktadır. incelenen terör olay ı, terörist örgüt
ve terörizmin uygulandığı ülke ve uygulama zaman ına göre
değişmek kaydıyla bu özelliklerinin tümünün veya bir bö-
lümünün belirlenebilmesi olanaklid ır. incelemeler, aşağıda
sayılan özelliklerin evrensel ölçüde geçerli olabilece ğini gös-
termektedir.

2.1. Örgütlülük: Terörizm, ancak bir terör örgütünün var-
liğıyla uygulanabilen bir stratejidir.

2.2. Nedensellik: Terörizmin bir nedeni olmalid ır. Terörist
eylemler, ülkelere ve zamana göre farkl ılaşan çok say ıda ve
değişken nedenlerden kaynaklanmaktad ır.
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2.3. Amaç: Sürekli bir şiddet hareketinin terörizm say ıla- TERÖR İZMiN

bilmesi için siyasal amaç içermesi gereklidir. 	 OZE İLIKLER İ

2.4. Propaganda ve PH silah ı olma: Terörizmin bizatihi
kendisi silahlı bir propaganda olmakla birlikte, aynı zaman-
da güçlü bir PH silah ıdır. Bu bağlamda terör eylemlerinin
yarattığı psikolojik etki, oluşturduğu şiddete göre çok daha
önemlidir.

2.5. Asimetrik tehdit olu şturma: Zay ıfln güçlüye kar şı mü-
cadelesinde kullandığı en güçlü silahtır. Ancak, asimetrilcik
özelliği, dış desteği boyutuna göre farklilaşma göstermekte-
dir.

2.6. Dış desteğe bağlılık: Terörist örgütler d ış destek ol-
madan faaliyetlerini idame ettirmemekte, ciddi, sistematik
ve süreli bir terörizm olu ş turulamamaktad ır. Bu özelliği ile
terörizm, bir d ış politika ve istihbarat stratejisidir.

2.7. Kural tarumama: Terörizm, hukuki, beşeri veya ahlaki
hiçbir kural tanımamaktadır.

2.8. Acımasızlik ve Dehşet: Terörizmin kişi veya kitlelere
karşı acıma duygusu yoktur. Dehşet yaratmak temel özellik-
lerinden birisidir.

2.9. Hedefin rasgele seçilmesi: Her devlet, her kişi ve her
şey terörizmin hedefi olabilmektedir.

2.10. Gizlilik: Terörist örgütler ve terör eylemleri, do ğası
gereği gizlilik unsuruna s ıkı sıkıya bağhdır.

2.11. Yasadışılık: Terörizm, meydana geldiği ülkelerdeki
mevzuata göre konusu suç olu şturan eylemlerdir.

2.12. Evrenseldir: .Dünyanm her ülkesinde, her zaman
ortaya çıkabilir veya çıkartılabilir. Terörizme karşı bağışıklık
olmaz.
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VJ. TERÖR İZM İN UNSURLARI





Terörizmin unsurlar ı bir noktada terörizmin özellikleri ile
çakışır ve bu nedenle "özellikler" genel başlığı alhnda da irde-
lenebilir. Ancak, unsur ile özellik arasmda önemli bir farkl ılık
da mevcuttur. Unsur, terörizmle ilgili uluslararas ı metinlerde
ve ulusal yasal düzenlemelerde de yer alan bir kavramd ır ve
bir eylemin terör suçu olu şturabilmesi, failinin de bu suça göre
cezalandırılabilmesi için terörizmin unsurlar ıru ihtiva etmesi
gereklidir.

Ayr ıca terörizmin unsurlan, terör ile aras ındaki ince farkh-
hğı ile de ilgilidir; örgütsüz, ideolojisiz, sistematik olmayan ve
spontane olarak kitleler tarafından oluşturulan şiddet eylem-
leri terör yaratabilir, ancak bu, terörün hadi olarak kullan ımı
anlamında terörizm değildir.

1. Terörizmin Literatürde Yer Alan Unsurları

Literatür ve mevzuattaki tanımlar dikkate alınarak, terö-
rizmin unsurları şöyle sayılabilir.

1.1. irade Unsuru

Şiddet eyleminin terörden terörizme dönüşebilmesi için
hadi olarak yani "bilerek, isteyerek, planlanarak, hedef ve hedefe
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TERÖR İ ZM İN uygun silah seçerekveörgütlenerek" gerçekleş tirilmesi gerekir. Bu
UNSURLARI hususlar, terör ile terörizm aras ındaki çizgiyi de oluş turur.

1.2. İdeoloji Unsuru

Şiddet eylemlerinin terörizm olarak isimlendirilebilmesi
için bir ideolojiye dayanması gerekir. ideolojik unsur, terörist
örgütün hareket noktas ını oluş turur ve onu diğer spontane

şiddet eylemlerinden ayını. Örgüt, ideolojisi doğrultusunda
hareket eder, stratejisini buna göre belirler. Terörist örgütleri-
nin siyasi eğitim ad ını verdikleri faaliyetlerinin amac ı, örgü-

tün dayarıdığı ideolojiyi örgüt mensuplarına benimsetnıek ve

onlar ı örgütün hedefleri doğrultusunda bilinçlendirmektir. Bu

süreç aynı zamanda örgüt mensuplar ının örgüte bağlılıkları
da sağlamaktad ır.

Ancak konjonktrüel nedenler sonucu, özellikle etnik/
ayrılıkç ı terör örgütlerinin ideolojilerinde zaman içinde sap-
malar meydana gelebilir. Bunun ilginç örneklerinden birisi PKK
terör örgütüdür ve başlangıçta Marksist-Leninist bir çizgide
kurulan bu örgüt, 1990'lar ın başlarından itibaren toplumsal
şartlarının zorlamas ıyla, dini/etnik bir ideoloji istikametinde
sapma göstermiş tir.

1.3. Örgüt Unsuru

Anarşizmi, terörizmden ay ıran önemli unsurlardan birisi-
dir. Sistematik terörizm eylemlerinden bahsedilebilmesi için,
bir ideoloji etrafmda birle şmiş ve siyasi bir amaca hizmet eden
bir örgütün kurulmu ş olması gerekir. Aksi halde, sistematik
ve sürekli terör gerçekle ş tirilemez. "Çakal/Carlos/El Gordo"

lakab ıyla bilinen İllich Ramirez Sanchez'ce gerçekle ştirilen
eylemler örnek gösterilebileceği gibi, bireysel a ğırlıklı terörist
eylemlerin de yapilabilnıesi kuşkusuz mümkündür. Ancak bu
eylemlerin terörizm olarak de ğerlendirilmesi için bir örgüt he-
sabına, örgütle ba ğlantı halinde yap ılmas ı ve örgütün destek
imkanlar ından yararlanılmas ı gerekir.
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Nitekim, Carlos da söz konusu eylemlerini, daha çok etnik/ TERÖR İ ZMiN
ayrılıkç ı Arap terör örgütlerinin, bazen de "Soğuk Savaş " y ılla- UNSURLARI
rında Avrupa'da faaliyet gösteren ideolojik veya etnik! ayr ılıkç ı
örgütlerin işverenliğinde gerçekleş tirmiş, örgüt elemanlar ından
ve imkanlarından yararlanmış tır.

Sadece bir bireyin herhangi bir örgütle ili şkiye geçmeden
gerçekleş tirdiği şiddet eylemlerinin ise anarşizm kavramı için-
de değerlendirilmesi gerekir.

Terörist bir örgüt; organize bir yap ı içerisinde, ayn ı ideo-
lojiyi benimseyen ve ayni hedefe yönelmi ş kiş iler topluluğu-
dur. Halen faal olan terör örgütleri, genelde örgüt lideri ile üst
düzey sorumlulardan ve daha alt düzeydeki bölge, il ve birim
sorumlular ından oluşur.

Örgütsel yap ılanmada temel güvenlik ihtiyaçlar ına yönelik
olarak illegal te şkilatlanma ve gizlilik esast ır. İllegal faaliyet,
legal alanda öne ç ıkan sempatizanlar ın illegal alana kaydırıl-
maları ile beslenir. Böylece, operasyonlarla ortaya ç ıkan kadro
kayıplar ı, yeni ve deş ifre olmamış örgüt mensuplar ının illegal
kadrolara aktarılmas ıyla giderilmeye çali şıhr.

Terörizmin örgüt unsuruna ili şkin olarak yapılan baz ı in-
celemelerde, terör örgütlerinin "Ana unsur " ve. "Destek unsur-

lan" olarak iki parçadan oluştuğu belirtilmektedir. Ana Unsur;
"Kuvvetli ve Çekirdek Lider Kadro" ile "Yeraltı Örgütü (Lojistikçiler

ve İstÜıbaratç ılar)" ve "Vurucu-nı ilitan Güç (Eylemciler)" alt un-
surların kapsamaktad ır. Destek unsurlar ı ise iç destek ve dış
destek unsurlarından oluşmaktadır.

"Merkez Komitesi" olarak da isimlendirilen çekirdek-lider
kadro, genellikle eğitimli ayd ınlardan oluşur. Gizlenebilmek ve
eylemleri yakından yönetebilmek için daha çok büyük kentlere
yerleşir. Genellikle 7-9 kişiden olu şan çekirdek-lider kadroda;
propaganda, silahlı eylem, askeri kanat, lojistik, istihbarat, mali
işler gibi ana faaliyet dallar ırun sorumluluğu üyeler arasında
bölüş türülür. Lider kadronun genel sorumlulu ğu ise yönetim
ve eylem stratejilerinin belirlenmesi ve politik rehberliktir.
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TERÖRiZM İ N Lider kadronun şiddet olaylar ına bizzat katılması, son derece

UNSURLARI istisnai bir durumdur.

Yeraltı örgütü ise lojistikçiler ve istihbaratç ılardan olu-

şur. Örgütün alt yap ıs ı olan bu unsur, her örgüte göre farkl ılık
gösterir. Ancak genelde hücre şeklinde kir yap ılanma izlenir.

Merkez ve diğer hücrelerle gizli ve özel bir iletişim sistemi

kuran yeraltı örgütü, lider kadroca yönetilip, yönlendirilir. Bu
yapılarımada gizlilik esastır ve genelde üyeler için kod isimler,

haberleşmede de kuryeler kullanılır. Yeraltı örgütünün görevi;

lojistiğin sağlanması, eleman bulunması, eğitim ve propaganda

çalışmaları yapılmas ı ve istihbaratın toplanmasıdır.

Ana unsurun son parças ı vurucu-militan güç, yani eylem-
cilerdir. Bunlar, eylemleri gerçekle ştiren ve çoğu kez "tetikçi"

denilen örgüt üyeleridir, örgütsel zincirin en son halkas ım
oluştururlar. Kamuoyu örgüt olarak bu ki şileri bilir. Yeraltı
örgütü ile bağlantılı olarak çalışırlar. Lider kadroyu ise tan ı-
maz ve bilmezler. Lider kadrodan izole edilmelerinin nedeni
yakalanmalar ı halinde lider kadroyu koruyabilmektir.

Terörist örgütlerin destek yapılanmasında iç ve dış des-

tek unsurları mevcuttur. İç Destek Unsuru; terör örgütünün
faaliyet gösterdiği ülke kamuoyundan temin edilen destektir.
Bu destek maddi olabilir veya medya arac ılığıyla sağlanabilir.

Bu desteği temin edebilmek amacıyla terörist örgütler hedef

aldıkları ve taban kabul ettikleri kitleye yönelik propaganda
çalıınaları yaparlar. Dış Destek Unsuru; terörist örgüte bir

başka ülke tarafından verilen destektir. Daha ziyade kom şu

ve düşman ülkelerce verilir. Bu destek, maddi olabilece ği gibi,

barınma, eğitim, silah temini yoluyla da gerçekle ştirilebilir.
Risksiz bir yöntem olduğu için, çeşitli ülkeler tarafından hedef
ülkenin zay ıflatılması amacıyla kullanılır. (Kuyaksil, 2001)

Ayrılıkçı (etnik/milliyetçi) şiddet örgütlerinin organi-
zasyon şemaları konusunda ise Gürses'in"A ıjnhzkÇl Terörün

Anatomisi" adli kitab ında ayrıntılı bilgi mevcuttur.
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Ayrılikç ı şiddet örgütleri askeri ve siyasi faaliyetlerini; TERÖRIZMIN

Başkan/Lider, Merkez Komitesi, Propaganda, İstihbarat, ille- UNSURtARI

gal Eylem Faaliyetleri, Ulusal ve Uluslararas ı Legal Eylemler,
Finansman, Danışmanlık, Sınır Operasyonlan, Lojistik/Askeri
Eğitim Bölümleri, Siyasi Büro ve bu büroya Ba ğli Basm Bürosu
şeklinde yap ılanmış bir örgütle yürütmektedir. Ayrıca, doğru-
dan lidere ve merkez komitesine ba ğlı Ulusal ve Uluslararas ı
Silahlı Operasyon Ekipleri mevcuttur.

Merkez komitesi, askeri ve siyasi tüm faaliyetlerin kontrol
merkezi görevini üstelenmekte, bu komitenin üyeleri örgütün
faaliyet gösterdiği alanlar itibariyle bir iş bölümü yapmaktad ır-
lar. Üçüncü Dünya Ülkelerindeki ayrılıkç ı şiddet örgütlerinde
liderlerin kararları kesindir Avrupa'daki örgütlerde ise mer-
kez komite karar ı önemlidir. Ayrılıkçı örgütlerde "özellikle de
PKK" da s ınır operasyonları -sınır geçişleri vb- büyük önem
taşıdığından ayrı bir sınır operasyonları bölümü de teşkilatlan-
dırılnııştır. Bu bölüm aynı zamanda eylem ekiplerinin askeri
eğitimi ve lojistik destek hizmetlerini de vermektedir. Legal
eylemlerle ilgili bölüm ise toplantı, seminer, festival vb. yasal
faaliyetler için yerel ve yabanc ı siyasal partilerden, tanınmış
ayd ınlardan, akademik kuruluşlardan ve STK'lardan destek
aramakla görevlidir.

Toplumsal ve uluslararası sistemdeki değişimler de bu ör-
gütlerin yap ılanmas ını etkilemekte, örgüt profesyonelle ş tikçe,
adeta -minyatür- bir devletin işlevlerini yerine getirebilecek
şekilde yap ılanmasını tamamlamaktadır.

PKK gibi tarım topluluğuna dayanmak zorunda olan ör-
gütlerde "Köy/lar komiteleri" de büyük önem taşımaktad ır.

Ayrılıkçı şiddet örgütleri genellilde siyasi başan için askeri
başarının şart olduğuna inanmakta, bu nedenle de eylemlerini
mümkün olduğunca ülke sathına yaymaktadırlar. ETA ve PKK
gibi örgütlerin liderleri, örgütleri aç ısndan "eylemlilik" duru-
munun büyük önem taşıdığını vurgulamaktadırlar. (Gürses,
203, s. 20-22)
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TERÖRIZMIN	 1.4. Ş iddet Unsuru
UNSURLARI

Terörizmin en önemli unsurudur. Terör örgütleri, "silahl ı

propaganda" adı da verilen şiddeti, ideolojilerine göre belirle-

dikleri hedeflere ula şmada önemli bir araç olarak görür ve

terör eylemlerini mevcut düzeni de ğiştirmek için kaçınılmaz

bir yöntem olarak benimserler.

Örgütler, gerçekle ştirdikleri şiddet eylemleri ile topluma

korku salarak, halkta b ıkkınlık ve y ılgmlık duygusu olu ştu-

rup, devlete olan güvenini sarsmay ı ve kaos ortamı yaratmayı
hedeflerler.

Ergil de; "A ınaçlannıış şiddet, terör sürecinin hem man t ı ki hem

de kronolojik bak ı mdan ön koşuludur. Terör, şiddet eylemlerinin var-

lığı ya da olmas ı olas ı lığı ntı (tehdit) bağlı dır, bunların bir sonucudur,

bunlar yoksa terörde yoktur. Terörizmin içinde bulunan şiddet ve

dehşet unsurları başarıs ı n ı n vazgeçilemez şartıd ı r. Ş iddet unsuru,

iktidarın seçkinlerine ve onlar ı destekleyen sosıjnl kurumlara ve bu

kuru n ıları n militan örgütlerine yönelir. Deh şet öğesi ise egemen

güçlerden olmad ıkları halde destekleriyle sis temi ayakta tutan sosyal.

kesin ılere yöneln ıektedir." Diyerek, terörizmde şiddet unsurunun
önemine dikkati çekmektedir. (Ergil, 1980, s. 2-3, s. 26-48)

Bunlar ın yani sıra şiddetin sistematik ve sürekli olmas ı da

gereklidir. Bir kez gerçekleştirilen ve sistematik özellik göster-

meyen şiddet eylemlerinin terörizmin olarak vas ı.fland ırılmas ı
zorlamadır.

1.5. Amaç (Hedef) Unsuru

Bu unsur, terörizm ile anar ş izm ve vandalizm arasındaki

farklilaşmay ı yaratır. Belli ve kaideten siyasi içerikli bir amaç

(hedef) olmaks ızın gerçekleştirilen şiddet gösterileri, ister çe-

teler, isterse geli şigüzel bir araya gelmiş insan topluluklarmca

yap ıls ın, terörizm olarak isimlendirilemez. Çünkü, bu tip ey
lemlerde süreklilik bir ölçüde sağlanabilse dahi, spontanelik

ön plana ç ıkar ve sistematik eylem konamaz. Ayr ıca eylemleri

gerçekleştirenlerin belli bir ideali olmad ığından, örgütsel bir
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disiplin, güçlü bir hiyerarşi, eğitim, lojistik, istihbarat, iç ve TERÖRIZMIN

dış destek unsurları da yoktur. Bu tip şiddetin bir boyutuyla UNSURLARI

anarşizm, ama daha çok vandalizm kavramlar ıyla değerlen-
dirilmesi gerekir.

2. Resmi Kurumlara Göre Terörizmin Unsurlar ı

Emniyet Genel Müdürlü ğü'nce düzenlenen bir konferans-
ta terörün unsurlar ı olarak; eylemlilik, propaganda faaliyeti,
organize suç örgütleriyle ba ğlantı ve dış desteğin varlığı sa-
yilnıış tır.

2.1. Eylcmlilik

Terörizmin yaşam belirtisi olarak kabul edilir. Bu nedenle,
terörist örgütler eylem koymak için yarışırlar. Eğer örgütte du-
rağanlık başlamışsa, liderler örgütü adeta amitoz bölünmeye
tabi tutmaktadırlar.

2.2. Propaganda

Örgütler, çeşitli görsel ve yazılı yayınlarla kendilerini ta-
nıtmak isteseler de taraftarları dışında ilgileneni yok gibidir.
onun için sansasyonel eylemler yaparak seslerini duyurmaya
çalışırlar. Eylemin türü onlar için hiç önemli de ğildir. En şen'i
eylem bile terörizm aç ısından "silahlı propaganda"dır.

2.3. Organize Suç Örgütleriyle
Kan Bağı İçinde Olmak

Uyuşturucu, insan ve silah kaçakç ılığı, kara paranın
aklanmas ı, sahtecilik-kalpazanl ık, kaçakçılık gibi s ınır aşan
suçlarla ilgili organize suç örgütleri globalle şmiştir. Bu örgüt-
ler çok büyük rant sağlayan faaliyetlerini yürütebilmek için
güzergahlarmdaki terörist örgütlerle i şbirliği yaparlar. Bazen
öyle durumlar olur ki, hangisi terör örgütü hangisi organize
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TERÖR İZM İN suç örgütü belli olmaz. Aralarındaki ilişki çok etkin noktalara
UNSURLARI	 varabilir.	 -

2.4. Dış Destek

Terörizmi ayakta tutan ve yukar ıda sıralanan üç unsur
önemlidir; ama hepsi de terör örgütlerine verilen d ış desteğin
yanında önemsiz kal ır, irili ufakli her terör örgütünün arkas ında
çeşitli devletlerin ve uluslararas ı kuruluşların gizli-açık, kanuni-
gayri kanuni, ahlaki veya gayri ahlaki desteği vard ır. Terörizm
ve terörist için diğer şartlar ne kadar elveri şli olursa olsun, d ış
destek yoksa terör balon gibi sönmeye mahkumdur.

Emniyet Genel Müdürlü ğü'nün dış destek unsuruna ili şkin
bu görüşünün Yüksek Ö ğretim Kurulu'nda üniversite öğre-
tim üyelerine verilen konferanslar ı içeren "Türkiye'de Anarş i

ve Terörün Sebepleri ve Hedefleri" adlı kitapta ayrmtıland ırıldığı
görülmektedir.

Bu kitaba göre Türkiye'deki terör örgütlerine çe şitli dev-
letler, dış güçler ve yabanc ı terör örgütleri taraf ından; ideolojik
destek (gerilla taktikleri, yay ınlar, teorik notlar), maddi destek
(parasal destek, makine, malzeme), silah ve patlay ıcı madde
desteği, eğitim desteği (kitap, yayın, kamplarda eğitim) ve ey-
lem birliği desteği (ortak eylem koyma) verilmi ş, Yunanistan,
Filistin, Kıbrıs, Isveç ve Bulgaristan'da Türk teröristlerin kaç-
malarına ve barınmalarına yardım etmişlerdir. (a. g. e., s. 40)

3. Uluslararas ı Metinlerde ve
Yasal Düzenlemelerde Yer Alan Unsurlar

3.1. Uluslararası Metinler
3.1.1. 1937 Tarihli Cenevre Sözle şmesi

Milletler Cemiyeti döneminde hazırlanan, ancak üye onay-
ları alınamadığı için hayata geçiremeyen 1937 Tarihli Cenevre
Sözleşmesi'nde terörizmin unsurlarından sadece şiddetin yer
aldığı ğörülÜr.
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Dönemin, devlet adamlarını hedef alan suikastlar ı en TERÖRiZM İ N

önemli eylem şekli olarak kabul eden terörizm stratejisi ve bu UNSURLARI

eylemleri en ciddi tehlike şeklinde gören tehdit alg ılamaları
paralelirıde söz konusu sözleşmede, devlet ba şkanlarını, devlet
başkan yetkilerini kullanan şahısları ve onlar ın halefleriyle
seleflerini, bu kişilerin eşlerini, kamu görevlilerini veya eylem
kendilerine yöneltildiğinde bir kamu görevi yapanlar ı hedef
alan; öldürme, veya ciddi bedensel yaralama veya özgürlü ğünü
elinden alma eylemleri ile bu tür maksatlar ı gerçekleştirmek
için isteyerek kamu mahna zarar verme ve hayat ı tehlikeye
dü şürme ve de üretim unsurlar ına zarar verme eylemleri,
terörizm kapsamında kabul edilmektedir.

3.1.2. 1977 Tarihli "Terörizmin Önlenmesi Için
Avrupa Konvansiyonu"

(The Furopean Convention on the
Suppression of Terrorism)

Bu sözleşme Acer tarafmdan şöyle değerlendirilmekte-
dir:

"Sözleşme'de açık bir terörizm tan ı m ı yap ılmaniakta, ancak 1.
madde -hükmüyle-; teröristlerin yarg ıdan ve cezaland ırmadan kaç-
n ınlann ı n engellenmesi maksad ıyla hangi eylemlerin, taraf devletler
aras ında iade nıaksadı açısı ndan 'siyasi eylemler' (political offences)
yada 'siyasi eylen ılerle ilgili eylen ıler' olarak tan ı mlanamayacağı n ı
sayılmaktadır. İkinci kategoride/d eylemler ise, herhangi bir uluslara-
ras ı sözleşme ye atıfyap ılmaks ızın 'diplomatik temsilciler dahil olmak
üzere uluslararası korunan kişilerin hayatı na, fiziksel bütünlüğüne
veya özgürlüğüne karşı saldırı içeren eylemler' olarak tan ı mlanmak-
tadı r. Konvansiyonun spesifik olarak ortaya koyduğu bir başka eylem
kategorisi ise 'adam kaç ı rma, rehin alma veya ciddi düzeyde yasad ı-
şı alıkoyn ıa' eylemlerinden olu şnıaktadı r. Diğer yandan 'insanlan
tehdit edecek biçimde bomba, el bombas ı, roket, otomatik silah veya
mektup ya da paket bombalar kullan ılması n ı içeren eylemler' de siyasi
veya siyasi eylemlerle ilgili eylemler olarak tan ı mlanamayacaktı r.
Son olarak Konvansiyon, yukanda say ı lan eylemleri gerçekle girme
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TERÖR İ ZM İN girişiminin, ya da bu eylemleri gerçekleş tiren ya da gerçekle ş tirme

UNSURlARI teşebbüsünde bulunan eylemcinin yan ı nda yeralarakkatılmamn da

ayni kategoride değerlendirileceğini belirtn ıektedir.

Konvansiyonun 2. Maddesi, daha genel bir tan ı m yaparak, 1.

maddede sa yılanları n dışı nda bir kiş inin lui yatı na, fiziksel bütün-

lüğüne veya özgürlüğüne karşı şiddet içeren herhangi bir eylemin

de siyasi eylem ya da siyasi eylemlerle ilgili eylemler say ılarak iade

kapsamı dışı na çıkarılamayacağı n ı belirtmekte, ayrıca ayn ı durumun,

insanlar için toplu bir tehlike yaratacak biçimde mallara kar şı yap ı lan

ya da yapma girişimleri için de geçerli oldu ğu vurgulann ıaktad ı r.

Bu tan ını larda göze çarpan ilk önemli unsur, eylemin hangi

maksatla yap ıldığını n özellikle belirtilmeinesidir. Böylece, belli po-

litik amaçları için yap ılan bu türden eylemlerin hakl ı gösterilmesi,

ya da iade kapsam ı dışı nda sayı lmas ın ı n mümkün ola n ıayacağı gibi

bir sonuç çıkarılnıal ıdı r. Ama tan ımların en önemli eksiği, normal

bir terör eylemi ya da suçtan terörizn ıi ayı racak bir tan ı nı yapn ııyor

olmas ı dı r. Oysa, bu eylemlerin, niteliği ne olursa olsun çoğu kez

politik amaç ya da ama çlan gerçekle ş tirmek için yap ı lan türden sis-

tematik eylemler olarak tan ı nı lannıas ı gereklidir. Bir ba şka deyişle,

sözleş nıe açı sı ndan iade kapsam ına giren bire ylem mutlaka terörizm

kapsam ında olmak durumunda değildir." (Acer, 2004)

Yukarıdaki analiz değerlendirildiğinde, 1977 Konvansi-
yon'unun terörizm teorisi aç ıs ından eksik ve hatal ı olduğu
söylenebilir. Konvansiyon, do ğal olarak "Soğuk Savaş " döne-
mini yansıtmakta ve bu dönemde Arap etnik terör örgütleriyle
Avrupali ideolojik terör örgütlerinin faaliyetlerinden kaynak-
lanan tehdit algilamas ı doğrultusunda hazırlandığı görülmek-
tedir. Bu kapsamda dönemsel terörist stratejiler olan belirli
eylemlere vebu eylemlerin faillerine, Doğu ve Batı blokları ile
devletlerin siyasi ideolojileri ve ç ıkarları doğrultusunda "ulusal

kurtuluş savaşı, özgürlük savaşçı s ı " gibi adlandırılmalarla, "do-

kunulmazl ık z ırh ı " giydirilmesi önlenmeye çahşılmaktad ır. Bu
nedenle de terörizmin olmazsa olmaz boyutlarını oluş turan;
ideoloji, siyasi amaç, örgüt gibi parametrelere, "zülfli yare do-

kunulabileceği" endişesiyle değinilmemektedir. Şiddet unsuru
ise neredeyse "nıahcup bir edayla" telaffuz edilmektedir. Te-
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rörizmin dış destek boyutu da tabiatıyla sözleşmenin yasak TERÖR İ ZM İ N
alanlar ı kapsamindad ır.	 UNSURLAR İ

Bu zorlamalar eylemler ve faillerirıin terörizmle ilişkisi
kopardığından sonuçta, konvansiyon kapsam ındaki eylemler
ve failleri havada kalmaktad ır.

3.1.3. BM Genel Kurulu'nun,
1994 Y ılında Yay ınladığı
49/60 Say ılı Deklarasyon

Acer, bu deklarasyönun ekindeki (annex); "Politik sebeplerle

yap ılan ve toplumda, bir insan topluluğunda veya belirli insanlarda

bir korku ortam ı yaratacak cezai eylemler, siyasi, filozofik, ideolojik,

etnik, ırksal, dini veya herhangi bir gerekçe ile hakl ı gösterilemez" ta-
nınılamas ına vurgu yaparak, bunun bir anlamda terörizmin de
tanımı olduğunu belirtmektedir. Acer'e göre bu deklarasyon,
önemli bir özellik olarak, terörist eylemlerin bir siyasi maksad ı
olduğu vurgulamakta, bu eylemlerin siyasi, filozifik, ideolojik,
etnik, ırksal veya herhangi bir gerekçe ile haklı gösterilmeme-
si gerektiğine işaret etmektedir. Böylece, herhangi bir ulusal
kurtuluş mücadelesinde kullanılan yöntemler, eğer toplumda
ya da belirli bir grup arasında korku ve dehşet yaratıyorsa
ve ceza hukukuna göre suç oluşttıruyorsa, bunların terörizm
kapsamında değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. Bu du-
rumda, eylemin resmi s ıfatlı kişilere veya sivillere yöneltilmesi
bir farklıl ık yaratmayacaktır. Bu deklarasyon ayr ıca bir çok
uluslararas ı sözleşmeye de atıf yaparak, bunların yasakladığı
eylemlerin gerçekle ş tirilmesinin de terörizm olaca ğını ifade
etmektedir. (Acer, 2004)

Bu deklarasyon terörizmin unsurlar ı itibariyle değerlen-
dirildiğinde, amaç ve şiddet unsurlarmın ön plana ç ıkarıldığı,
buna karşılık terörizmin diğer unsurlarma atıfta bulunulmadığı
izlenmektedir.
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TERÖR İZM İ N	 3.1.4. Avrupa Konseyi
UNSURLARI	 Parlamenterler Meclisi'nin (AK İ'M)

20 Eylül 1999 Tarihli Toplant ı sında Aldığı Karar

Bu karar bir terörizm tarunu içermesi itibariyle önemlidir.
Söz konusu toplantıda, İspanyol Parlamenter Lopez Henares'ce
hazırlanan "Terör Kar şıs ı nda Avrupa Demokrasileri" konulu rapor
üzerine bir terörizm tanımı yapılmıştır: AKPM' nin kabul ettiği
şekliyle terör, "Genelde bir ülkeye, bu ülkenin kurun ılanna, toplunıa

veya nı ünhas ıran bireylere karşı, resnıi makamlar, toplu n ıdaki baz ı

kişiler veya gruplar veya genel olarak kan ıuoyunda tedl ıiş havas ı

estirmekan ıacı yI ü, ayrı l ıkç ı enıeller, aşı rı ideolojik kavramlar, fanatik

veya irrasyonel görecelifaktörlerin motivasyonu sonucu şiddete baş-

vuran veya şiddete başvurma tehdidinde bulunan ki şiler veya gruplar

tarafIndan gerçekleş tirilen her türlü eylenı "dir.

Karar, görüldüğü gibi terörün şiddet unsuruna vurgu
yapmakta, amaç unsuru da ideoloji ile birle ş tirilerek karar
metninde yer almaktad ır. Kararın bir ilginç noktas ı da tehdit
eylemlerini de şiddete başvurmayla e şdeğer saymas ıdır.

3.2. Yasal Düzenlemeler

3.2.1. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu

Bu kanuna göre örgüt, iki veya daha fazla kimsenin ayn ı
amaç etrafında birleşmesiyle meydana gelir. 5237 say ı lı yeni
Türk Ceza Yasas ı'nda ise örgüt unsurunun oluşabilmesi için
yeterli sayı üç kişi olarak belirlenmiştir.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun değişik 1. mad-
desinde terörizmin şiddet unsuru olarak; "baskı, cebir, şiddet,

korku tnıa, yıldırnıa, sindirme veya tehdit" yöntemlerinin kullanıl-
ması, ideolojik unsuru olarak; "Cunıhuriyet'in niteliklerinin ve

anayasal düzenin değiştirilmesi, ülkenin ve milletin bölünmesi, Türk

Devleti ve Cumhuriyeti'nin varl ığı n nı tehlikeye dü şürüln ıesi, devlet

otoritesinin zaaflı uğratılması, yıkılması ve ya ele geçiriln ıesi, temel hak
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ve hürriyetlerin yok edilmesi, devletin iç ve d ış güvenliğinin, kamu TERÖRIZMIN

düzeninin veya genel sağ lığı n bozulmas ı ", örgüt unsuru olarak UNSURLARI

da; bu eylemlerin "iki veya daha kimsenin birleşmesi" ile kurulan
örgüt arac ılığıyla gerçekleş tirilmesi yer almaktadır.

Bu durumda, 3713 say ı lı Yasa, terörizmin dış destek, pro-
paganda, organize suç örgütleriyle ba ğlantı ve kışkırtıcıl ık
unsurlarına yer vermemektedir. Yasa'da dikkati çeken nok-
sanliklardan birisi de; terörizmin varlığının eylem ko şuluna
bağlannıış olması, terör tehdidine yer verilmemesidir.

Usta da "Güneydoğu'da Terör Görünümü ve Devlet Siyaseti"

adlı kitabında; Türk ceza hukuku bak ımından terörizm suçlar ı
konusunda örgüt ve şiddet (eylem) unsurlar ının ön plana çıktı-
ğını, ayr ıca terörizmin bir diğer unsurunun da ideoloji oldu ğu
belirtmektedir. Usta'nın işaret ettiği bir nokta da 3713 sayılı Ya-
sa'nın, "terör ôrgütü 	 "silahl ı çete aynm ı " yapmasıdır. Usta'ya
göre 3713 sayılı Yasa'nın 1. maddesinde gösterilen yöntemleri
beniıSen-ıiş olmakla birlikte, amaçlar ıı-u gerçekleştirmek için
silaha başvurmantş olanlar terör örgütü, amaçlarına ulaşmak
için silaha sanlarılar ise eski TCK nun 168. maddesi kapsam ında
"silahl ı çete" olarak vasıflandırılmalıdır. "eski 168. madde, 5237

sayı l ı yeni Türk ceza Kanunu'nun 314. maddesine tekabületn ıekte-

dir." Söz konusu kitapta, Yarg ıtay 9. Ceza Dairesi'nin örgüt ve
şiddet unsurlarmı dikkate alarak silahlı çete ve terör örgütü ve
silahlı örgüt şeklinde vasıflandırdığı terörist kurulu şların bir
listesine de yer verilmiş tir.

Bu listeye göre Yarg ıtay 9. Ceza Dairesi; TKP/ML (Türkiye
Komünist Partisi Marksist-Leninist), DKP (Türkiye Devrimci
Komünist Partisi), İKB (Türkiye İhtilalci Komünistler Birli ği),
TDKP/GKB (Türkiye Devrimci Komünist Partisi/Genç Ko-
münistler Birliği), TKP! ML-T İKKO- TMLB Hareketi (türkiye
Komünist Partisi Marksist-Leninist-Türkiye i şçi Köylü Kur-
tuluş Ordusu), THKP/C-Silahh Gençlik (Türkiye Halk Kur-
tuluş Partisi Cephesi), Devrimci Sol Güçler, PKK (Kürdistan
İşçi Partisi), P İK (Kürdistan İslam Partisi), PKK (Vejin), PRK
(Rızgari), YKC (Kürdistan Gençler Birliği), Hizbullah, MLKP/
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TERÖR İZMiN LÖB (Liseli Öğrenciler Birliği), İBDA/C (İslami Büyük Doğu
UNSURLARI Akıncılar Cephesi), IBDA/C- İKK ( İslami Büyük Doğu Akıncı-

lar Cephesi-İslami Kısas Kıtalar ı), İslami Hareket Süreci, TKEP
(Türkiye Komünist Emek Partisi-13 Mart Genç Komünistler
Birliği), TKİH (Türkiye Komünist İşçi Hareketi), THKP-Kızıl-
yıld ız, Liseli Dev-Genç, TDP (Türkiye devrim Partisi, TKEP/
Leninist Gerilla Birliği, Sosyalist Vatan Partisi-Kıvilc ım-Genç
Kıvılcım, MLKP/K (Marksist-Leninist Komünist Partisi-Kur-
tuluş), TDHP-DHP (Devrimci Halk Partisi), MLKP-KGÖ, Ev-
rimci Halk Güçleri, TKP/Kıvılcım, DHKP/C (Devrimci Halk
Kurtuluş Partisi Cephesi-Dev-Sol),

TKP/ B-SHB (Türkiye Komünist.Partisi Birlik-Silahl ı Halk
Birlikleri), KKP (Kürdistan Komünist Partisi), KAWA (Kürdis-
tan Proktorya Birliği), PYSK (Kürdistan Sosyalist Birli ği Partisi),
DHG (Devrimci Halk Güçleri), YCKK (Kürdistan Komünist
Gençlik Birliği) ve KEY BUN'u (Kürdistan Birleşik Halk Parti-
si); silahlı çete olarak kabul etmektedir. Yargıtay, ICCB ( İslami
Cemaat ve Cemiyetler Birliği), Müslüman Gençlik, TKP/ML-
B, İslami Hareket ve İslami Halk ın Fedaileri'ni; silahli örgüt
saymaktad ır. Terör örgütü kabul edilenler ise; AFID (Anadolu
Federe İslam Devleti), THKP/C-Üçüncü Yol, EK İM, KDH (Ko-
münist Devrim Hareketi), TKP (Türkiye Komünist Partisi) ve
Birleşik Troçkist Sol Örgüt'tür. (Usta, 2003, s. 8-12)

3.2.2. Yabanc ı Mevzuat Hükümleri

1973 tarihli İrlanda Olağanüstü Durum Hükümleri Kanu-
nu'nda (Emergeny Provisions Act) terörizmin, şiddet unsuru
mevcuttur.

• 19.02.2001 tarihinde yürürlüğe giren İngiltere'nin yeni Te-
rörle Mücadele Yasası "Terrorism Bill"de ise terörizmin unsurla-
nndan; ideoloji, amaç, şiddet ve terör tehdidi yer almaktad ır.
ABD, Karışıklıklar ve Terörizm Hakkında Görev Kuvveti
Yasası'nda; şiddet ve terör tehdidi unsurlar ına yer verilmiş-
tır.
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ABD'de 11 Eylül sald ırılarmdan sonra hayata geçirilen ve TERÖRIZMIN
Vatanseverliic Yasas ı (Patriot Act) olarak isimlendirilen Terörle UNSURLARI
Mücadele Yasası'nda yap ılan terörizm tanımında ise teröriz- -
mm; şiddet ve amaç unsurlar ı ağırlik taşımaktadır.

1986 tarihli Frans ız Terörle Mücadele Yasas ı'nda, "Baskı
veya tehdit yoluyla mevcut kamu düzeninin ciddi olarak bozulmas ı
maksad ıyla" tümcesiyle şiddet ve amaç unsurlar ı ön plana çı-
kar ılmaktadır.
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Literatürde genel kabul gören ayrım; politik görü şe dayalı
terörizm, ideolojik amaca dayal ı terörizm ve bireysel terörizm
şeklindedir.

Politik görüşe dayalı terörizm: Kendisini daha ziyade ye-
rel alanlarda gösteren bir terör çe şidi olarak tammianmakta,
IRA, ETA ve FKÖ gibi ba ğıms ızlık mücadelesi veren örgüt-
lerin bu sınıfa sokulmaktad ır. Yerelli, belirleyici bir özellik
olmakla birlikte, bu tip terörizmin, ba şka coğrafi alanlara
sıçrayabilme olas ıliğı da mevcuttur. ideolojik Amaca Dayalı
Terör/ Köktendinci-etnik Terörizm: Marksist veya teokratik bir
rejim kurmay ı amaçlayan doktriner terörizm şeklinde tanım-
lanmaktadır. Örneklerine s ık rastlanan Marksist, etnik-bölücü,
ırkçı terörist örgütlerin bu sımfa girdiği düşünülmektedir. Bu
terörizm tipinin; doktrine dayalı olmas ı nedeniyle uluslararası
alanda yay ılmacılık özelliği gösterdiği, birden çok merkezden
kaynaklanıp beslendiği ve hedefinde de tek bir ulusun de ğil,
bir çok ülkenin olduğu ileri sürülmektedir.

Bireysel Terör/Adi Suçla Ortaya Ç ıkan Terörizm: Bu terör
çeşidi ise, bireysel hedefe ve ç ıkara dayalı olarak tanirnianmak-
ta, mafya uygulamaları ve kan davaları bu başlık altında toplan-
maktadır. (Külebi, 2006) Genel kabul gören bu sm ıflandırma,
görüşümüze göre çok gerçekçi bir ayrım değildir, fazlas ıyla
genelleştirici ve basittir. Sadece şiddeti ön plana ç ıkaran bir yak-
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TERÖR İZM İN laşım.la; mafya uygulamaları ve kan davalar ının bile terörizmle
ÇE ŞİRERI eşdeğer görülmesi, şiddet içeren cinayet ve gasp gibi eylemlerin

de terörizm olarak kabulü gibi bir sonucu ortaya ç ıkarmaktad ır.
Ayrıca, politika ve ideoloji arasındaki ayrım da net değildir.
Politikalar, sonuç olarak ideolojilere göre olu şturulan uygula-
ma konseptleridir. Son bir ele ştiri olarak şu söylenebilecektir;
politik görü şe dayal ı terörizme örnek gösterilen örgütlerin
büyük bir bölümü Marksist-Leninist ideolojiye sahiptir veya
en azından bu ideolojiden etkilenmi şlerdir. Bu durumda IRA
ve ETA gibi ayr ılıkçı/etnik motivasyonlar ı ağır basan örgütler,
uluslararası Komünist Ihtilalin, yani ideolojik amaca dayalı
terörizmin de bir parças ı olmaktad ırlar.

Görüldüğü gibi terörün veya terörizmin çe şitlerinin sınıf-
landırılması, bir anlamda terörizmi uygulayan terörist örgüt-
lerin de grupland ır ılmas ı demektir. Çünkü terör, uygulamaya
yans ıtılmadığı sürece soyut bir kavram olma dışında bir anlam
ifade etmemektedir ve bu nedenle de genellikle literatürde terö-
rizmin çe şitleri uygulayıcılarıyla birlikte s ınıfland ır ılmaktadır.
Ancak, bu tip sınıflandırmalar; amaç, terörizmin hedef ald ığı
olgu, uygulama yeri, uygulama şekli gibi parametrelerin içiçe
geçmişliği nedeniyle; çizgileri net bir ayr ımı da içermemekte-
dir.Bu "kaydhtiyatla" terörizmin dahi ayr ıntılı sınıfland ırma-
ları aşağıda belirtilmektedir.

1. Terörizmin Amaçlarına, Hedeflerine,
Motivasyonuna, Uygulay ıc ılanna, Uygulama
Yerlerine, Uygulama Şekillerine
Göre S ınıflandırılması

1.1. Amaç, Hedef, Motivasyon
Esaslar ına Göre Yapılan S ınıflandırma

Wardlaw bu esaslara göre yaptığı s ımflandırmada teröriz-
mi; şahsi amaç için yap ılan hareketler (bireysel terör), askeri
amaç için yap ılan hareketler (gerilla hareketleri) ve politik amaç
doğrultusunda yap ılan hareketler (terör) olarak ay ırmaktad ır.
(Tamkoç, 1984)
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İngiliz Sosyolog Paul Wilkinson bu esaslara göre iki ayr ım TEROR İ ZMiN

yapmalctachr. İlk ayrıma göre terörizm: İhtilalci terörizm, jMj	 ÇE Şİ TLER İ

lalcinısi terörizm "h ırsla istenilen belli bir politikan ı n uygulann ıas ı
amacıyla hükümetleri zorlama" ve baskıcı terörizm "hükünıetpo-

litikas ına ters görüşte olanlan sindirmek ve ayaklananlar ı bastı rn ıak

amac ıyla uygulanan sistematik terörizm" şeklinde s ırııfland ır ıla-
bilir. Willcinson'un yaptığı ikinci ayrıma göre de terör; doğru-
dan katiller, yerleşmiş bir otokrasiye karşı uygulanan terör,
totalitarizme karşı uygulanan terör, liberal demokrasilere kar şı
uygulanan terör ve enternasyonal ihtilalci terörizm şeklinde
ayrılabilecektir. (Usta, s. 6-7)Hedef-motivasyon esasli bir ba şka
sınıflandırma da şöyledir:

Anarşistler: Tüm kurumlaşmış siyasi düzenlemeleri or-
tadan kald ırmak isteyenlerdir. Çarlik Rusyas ındakilerle, XX.
yüzy ıl başındaki Avrupalı teröristler bu gruba girmektedir.

Eşitlikçiler: E şitliğe dayah bir sistemi şiddet yoluyla ger-
çekleş tirmek isteyen Marksist gruplard ır. Vietkong, Malaya
Komünist Partisi, Japon Kızıl Ordu, Perulu Sandero Lunıinoso,
bu tip örgütlerdendir.

Celenekçiler: Mevcut sistemi de ğiştirerek, yerine kutsal
ve kökleri atalarma kadar uzanan bir dini yönetim kurmak
isterler. Nikaragua'l ı Kontralar bu tip örgütlerin örne ğidir.
Yine bu smıfta mütalaa edilebilecek Müslüman Karde ş ler
ve Hizbullah gibi örgütler ise "gerici-gelenekçiler" olarak da
adlandırılmaktad ır.

Çoğulcular: Siyasal sistemde devrimci de ğişim isterler
ve şiddeti bu amaç doğrultusunda kullanırlar. Angola'daki
UNİTA ve Uganda Milli Direni ş Hareketi, bu tip örgütlere
örnek gösterilebilir.

Ayrılıkçılar: Bir parças ı oldukları siyasi toplumu tümüyle
reddeden, onda koparak ayn ve ba ğımsız bir siyasi toplum
kurmak isteyen terör örgütleri bu gruptand ır. Eritre Kurtuluş
Örgütü, Tamil Kaplanları, İtalyan Tirol ve Sardunya Silahl ı
Hareketi ve Quebec Kurtulu ş Cephesi, bu gruba giren örgütler
aras ında say ılabilir.
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TERÖRIZMIN 	 Reformcular: İçinde bulunduklar ı toplumu reddetmeyen,
ÇEŞİ TlER İ ancak kendi grupları ad ına daha fazla siyasi, sosyal, ekonomik

haklar isteyen terörist gruplard ır. Özerk yönetim, federasyon
gibi yönetsel çözümler isteyenler de bu gruba girebilir. Nika-
ragualı Miskito Kızılderileri bu gruplara örnektir.

Statükocular Mevcut düzeni şiddet kullanarak korumak
isteyenlerdir. Güney Afrikah Afrikaner Direni ş Örgütü ve İrlan-
dah Ulster Örgütü tipik örnekleridir. (K ışlali, 1996, s. 35-36)

1.2. Uygulay ıcılarına Göre Yapılan S ınıflandırma

Ergil, bu sınıflandırmayı şu sözlerle açı.klamaktad ır:

"Terör, egemen sosıjo-politik güç yap ıs ı na (iktidara) uyumlu,

yani onun ürünü, ya da iktidar kar şıtı ol masina göre ikiye aynl ı r. Eğer

terör uygulamas ı mevcut otorite sistemiyle çakışma ve eşgüdüm içinde

ise, egemen güçlerin ve onların yönetinı ini meşrulaştı ran toplu nısal

değerlerin ve konsensüsün zay ıfiaması na ve çözülmesine karşı tepki

olarak uygulamaya konulan dehşete dayal ı bir yönetim türü olarak

ortaya çıkıyorsa; bu türe terör rejimi veya yukarıdan terör denir.

Eğer, terör egemen güçlerin d ışı ndaki bir güç odağı ndan kay-

naklan ıyorsa, çoğunlukla mevcut otorite sistemini, özellikle devleti

kontrol eden güçleri çökertmeye yönelik bu terör tipine de aşağıdan

terör adı verilir. Bu tip terörde devlet kurumlar ı ele geçirildikten sonra

terör odakların ı n elebaşlannca yönetilir. Terörün getirdiği bu yeni

yöneticiler, ya yerli kalkışnıacılar, ya da devrilen rejimin dış düşman-

landır. Bazen bunlar işbirliği de yapabilirler." (Ergil, 1980, s. 2)

Dönmezer'in s ınıfland ırması da kısmen bu esasa göre
yapılmıştır.

Ancak, sınıfland ırniada uygulama yeri, şekli ve amaç para-
metreleri de yer almaktad ır. Dönmezer, bu esaslara göre terörü;
iç tedhişçilik-milletleraras ı tedhişçililc, adi hukuk çerçevesinde
tedhişçilik-siyasi ve sosyal tedhişçilik, doğrudan doğruya ted-
hişçilik-dolayısıyla tedhişçilik, bireysel tedhişçilik-hükümetler
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ve devletler tarafrndan yap ılan tedhişçilik olarak dörtlü bir TERÖRIZMIN

sınıflandırmaya tabi tutmaktad ır. (Tamkoç, 1984)	 ÇE Şİ TLER İ

1.3. Uygulama Yerine Göre Yap ılan Sınıflandırma

Bir noktada klasik/çağdaş terörizm ayr ımınm da yansıması
olan bu s ınıflandırma, çağdaş asimeftik terörizm tehdidince
dayatılmaktadır. "Terörün Tarihçesi" bölümünde de belirtti ği-
miz üzere, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından da kullanılan bu
ayrıma göre terörizm; yerel/bölgesel ve uluslararası terörizm
olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrınıın "püf noktası " ise bu s ınıflan-
dırmanm gerçekte; tehdit olu şturduğu amaç ve stratejilerinin
çıkar ım gözetmesi ve ulusal/bölgesel terörü, her an "terörizm"
vasfı değiştirilebilecek, ikinci s ınıf eylemler olarak kabul etme-
sidir. Kısacası, subjektif ve ç ıkar esash kullanıma çokelveri şli
bir sınıflandırmadır.

Ancak bu ayrımın bir haklı yönü de vard ır: Klasik/eski te-
rör örgütleri ideolojileri ve amaçlar ı ne olursa olsun, genellikle
doğdukları ülke ve yakın coğrafyasında eylem koymuşlardır.
FKÖ' nün Münih Olimpiyat Köyü ve uçak kaç ırma eylemleri
ile ASALA'nın Türk diplomatlarına yönelik eylemleri, bu ge-
nellemenin istisnalar ı sayılabilir. Bir anlamda da terörizmin
uluslararas ı asimetrik bir tehdide dönü şeceğinin ve çağdaş
iletişim/ulaşım teknolojisinin terörizmin emrine girdiği ger-
çeğinin öncü işaretleridir. Buna kar şılık, çağdaş terörizmde
Amerika'dan Afrika'ya kadar tüm meskun k ıtalar terör örgüt-
lerinin eylem sahalar ını oluşturmaktadır. Bu nedenle de bu tip
bir ayrımın yapılması haklı görülebilir.Uluslararası terörizm,
ilıtilalci terörizmin bir alt-grubu olarak da vas ıflandırılmakta-
d ır. Bu görüşe göre; değiştirilecek siyasal sistem uluslararas ı
hukukun temsil ettiği sistemdir. Bu nedenle, uluslararas ı te-
rörizm; sistem dışında sisteme karşı bir mücadeledir. Eylemin
bir yönüyle ulusal s ınırları aşmas ı, terörizme uluslararası ni-
telik kazand ırmaktadır. (Hanlı, 2003)Bu başlık altında çağdaş
terörizmin gündeme getirdi ği bazı terör türlerine de k ısaca
değinmek gerekmektedir.
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1.3.1. Siberterör

Yaşamın her alanındaki önemleri giderek artan ulusal
veya özel biliş im sistemlerini çökertmek amac ıyla "hacker"

ad ı verilen bilgisayar korsanlar ı tarafmdan elektronik ortam-
da gerçekle ş tirilen sald ır ılar, genellikle siberterör kavramıyla
ifade edilmektedir.

Bu sald ırıların amatör bir korsanlik düzeyinden siyasi
amaçh veya kriminal amaçli bir terörizm saldırısına dönüşmesi,
bazı düşünürlere göre giderek yakla şan bir tehdittir. ABD'de
Clinton döneminde siberterör tehdidine kar şı bir önlem paketi
hazırlanm ış (White Paper: Critical Infrastucture Protection) ve
yürürlüğe konmuştur. (Öke, 2001, s. 110)

Siber terörizm: Belirli bir politik ve sosyal amaca ula-
şabilmek için bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin bireylere
ve mallara karşı bir hükümeti veya toplumu y ıldırma, baskı
altında tutma amac ıyla kullanılmas ı şeklinde de tanımlanmak-
tad ır. Bir diğer tanım ise; Terörist faaliyetlerin başta bilgisayar
sistemleri olmak üzere iletişim teknolojilerinden faydalanilarak
sanal ortam aracılığıyla gerçekleştirilmesi şeklinde yap ılmak-
tadır. (Yamaç, 2001)

Vurmay, bu terörü "teknolojik terör" olarak adland ırmakta,
CİA'nin "RAND Corporation" ile Georgetown Üniversitesi'nin
de aralarında bulunduğu bir gruba haz ırlattığı "Küresel Trendler

2015" isimli raporda, ABD'nin 15 y ıl içinde "en büyük silah ı olan

teknoloji ile" vurulacağı ifadesinin yer aldığıni belirtmektedir.
Burjuva teröristler olarak da isimlendirilen yeni nesil terörist-
ler, saldırılar ını Internet üzerinden elektronik şifre kullanarak
planlamakta, ayni yolla haberleşme ağlarını kurmakta, eylemi
de Internet aracılığıyla üstlenmektedirler: Bu ça ğdaş teknoloji
en çok Ortadoğu merkezli terörist örgütlerce kullan ılmakta-
dır. Yaklaşık 80.000 Internet sitesinde bomba, silah yap ımı
ve KIS'ler konusunda bilgi verilmekte, terör taktikleri lanse
edilmektedir. (Vurmay, 2004)
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1.3.2. Nükleer Terör

Kamuoyunun gündemine daha çok kitle imha silahlar ı
(KİS) ve bu KİS'Ierin sırurland ırmas ı sorunu olarak yansıyan
bu terör; terörist örgütlerin nükleer silahlar ı veya radyolojik
maddelerle takviye edilmi ş konvansiyonel bombaları "kirli

bomba" kullanarak gerçekle ştirebilecekleri bir eylemin oluştu-
racağı tehdidi ifade etmektedir. SSCB'nin da ğılmasıyla nükleer
silahlar ve KİS'ler konusundaki disiplinin zay ıflamas ırun, ma-
ceraperest olduklar ı iddia edilen baz ı devletlerin nükleer silah
ve KİS yapabilecek teknolojiye ula şmalarmın ve "kirli bomba"

imalatının üstün bir teknoloji gerektirmemesirıin bu tehdidin
yakınlaşmasma neden oldu ğu ileri sürülmektedir.

1.3.1. Biyolojik Terör/Biyoterör

Biyolojik silahlar ın terörist amaç ve saldırı aracı olarak-
kullanıldığı eylemlerdir. Günümüzde biyolojik sava ş için kul-
lanılabilen 43 mikroorganizmadan bahsedilmektedir. (Ermi ş,
2001)Adli Tıp Kurumu eski yönetici Prof. Sevil Atasoy biyoterör
tehdidini şöyle ifade etmektedir:

Hastalık yap ıcı bakteri, virüs, mantar ve parazitler, ayrıca
canlı organizmalar tarafmdan sentezlenen zehir etkili toksin-
ler; ,insan, hayvan ve bitkileri yok etmek üzere biyolojik silah
olarak kullanılıyor. 1900-1990 yıllar ı arasındaki sürede polis
kayıtlar ın geçen biyolojik nitelikte silahla işleiımiş suç sayısı
30'dan az iken, 1990'dan sonra bu say ı katlanarak 200'e yakla ş-
mıştır. Önümüzdeki 20 y ıl içinde bunun çok üzerinde bir art ış
beklenmektedir. Özellikle biyoteknoloji ve nanoteknolojideki
ilerlemelerle, geleceğin açık-kapalı birçok savaşında genomik
araş tırmalara dayak yeni kuşak biyolojik silahlar kullanılaca-
ğını öngörmek bir komplo teorisi de ğildir. Biyoterör, ulusal
güvenlik açısından açık ve yakın bir tehlike olarak kabul edil-
melidir. (Atasoy, 2006)
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TERÖRIZMIN	 2. Terör Örgütlerinin İdeolojilerine Göre Ayrımı
ÇEŞİ TLER İ 

Bazı yazarlar terör örgütlerinin benimsedikleri ideolojile-
re göre kategorileştirildiğini belirtmektedirler. (Karacan 2000,
Kuyaksil 2000, Yılmaz 1993, s. 136) Bunlar ın arasında anarşist
örgütler de bulunmaktadır. Ancak daha önce de ifade edildiği
gibi, anarşizm ile terörizm arasındaki tarihsel bağa ve terörist
strateiilerle teknilderin önemli bir bölümünün ilk kez Rus anar-
şistler Kropotkin, Bakunin ve Nechaev taraf ından formüle edil-
mesine rağmen; anarşizm ile terörizm arasında çok ciddi neden
ve amaç farklılıkları vardır. Bu bağlamda, amaçları "Anarşist

Toplum"a varmak olan örgütlere, sadece kulland ıkları terörizm
stratejisi itibariyle bu bölümde yer verilebilir.

Milliyetçi Terörist Örgütler

Özellilde sömürge yönetimi altında bulunan ülkelerde ulu-
sal benliğin ortaya çıkmaya başladığı aşamada faaliyet gösteren
terörist örgütlerdir. Bu örgütler kendilerini genellikle "ulusal

bağı msızlık savaşçılan" olarak kabul eder ve milliyetçi yanlarını
göstermeye çal ışırlar. Bu örgütler, bir ulus devlete veya bu
devletin ülkesinin ve milletinin bütünlü ğüne yönelik ortak bir
tehdit ortaya çıktığında da gündeme gelebiirler.

Anarşist Örgütler

Nihilist Örgütler: Nibiit m; hiçbir şeye inanmamak, hiç-
çilik demektir. Tipik örneği Amerikan Weathermen Grubu
olan Niliilist teröristlerin tek amac ı; riyakar ve iki yüzlü kabul
ettikleri mevcut düzeni y ıkmaktır.

Marksist-Leninist-Maoist Terör Örgütleri

(Aşırı Sol Terör Örgütleri): Bu sınıfa giren terörist örgüt-
ler; komünist bir düzenin gerçekleştirilebilmesi için, şartların
uygun olduğu zaman ve yerlerde komünist devrimin başlatı-
lacak silahlı mücadeleyle suni olarak oluş turulmas ı görüşünü
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savunurlar. Silahli mücadele a şamasında "Devrimci Şiddet" TERÖR İ ZM İ N
kullanımını da inandıklar ı ideolojinin bir unsuru olarak ka- ÇE Şİ TLER İ
bul ederler.

Radikal Dinci Terörist Örgütler: Terör olgusunun ortaya
çıkmasına neden olan ideolojik temellerden biri de din duygu-
sudur. Bu duygu; yaygın dinlerin yanı sıra yaygın inanışları da
kapsar. Filistin davas ının savunuluculuğu yapan baz ı örgüt-
lerin şiddeti bir strateji olarak benimsemesi, terör olgusunun
din ile bağdaştır ılinasinın ilk aşamasını oluşturmuş, bu algı-
lama İran İslam Devrimi'nden sonra din motivasyonlu terör
hareketlerinin artmasıyla daha da güçlenmiştir. Radikal dinci
terörizm sadece İslamiyet'e has olmay ıp Japonya, gibi ülkelerde
de rastlanan bir olgudur.

Kapitalist-Liberalist Terör Örgütleri: Bu başlik altında
yer alan örgütler, eski SSCB'nin Komünist İdeolojiyi, Üçüncü
Dünya ülkelerine, Batı blöğuna ve özellikle NATO ülkelerine
ihraç etme faaliyetlerini engellemek üzere, genelde ilgili dev-
letlerin bilgisi dahilinde ve kontrolünde, sermaye çevrelerinin
desteğiyle kurulmuşlard ır. Komünist ideolojinin yay ılmasına
karşı aşırı sağcı ve İslamcı ideolojileri kullanan bu örgütler,
kamuoyunda ve medyada genellikle "Gladio" kavramıyla öz-
deşleştirilmektedir.

Anıir Taheri'nin de "Kutsal Terörün İç Yüzü, Hizbullah" adlı
kitabında benzer bir tasnif yapmaktadır. Taheri'ye göre terörist
hareketler aşağıdaki gibi s ınıflandırılabilir:

Milliyetçi Terör Örgütleri: Ulus devletin s ınırları içinde ve
genelde etnik nedenlere dayanarak terörü kullanan, s ınır dışı
eylemleri pek bulunmayan PKK, IRA, ETA, MORO Kurtulu ş
Ordusu gibi örgütler olup, Marksist-Leninist görü şlerden et-
kilenniişlerdir.
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TERÖR İZMİ N	 Şehir Gerilla Örgütleri: Toplumun her hangi bir kesi-
ÇEŞİ TLER İ miyle doğrudan ve etkili ba ğlantılar ı olmayan ve bu anlamda

izole, SSCB'ye de ideolojik anlamda tav ır koymakla birlikte,
Marksizm-Leninizmin çe şitli versiyonlarmdan etkilenen Kızıl
Tugaylar ve Baider Meinhof gibi örgütlerdir.

Eski Tip Latin Amerika Örgütleri: Marksizm-Leninizm-
den etidilenmekle beraber, asil deste ği orta aydm smıf tan alırlar.
Biraz romantik ve biraz klasik terörizm anlay ışı içinde kırsalda
örgütlenip kentleri ve yönetimi ele geçirmeye çalışırlar. Sandi-
nistalar bu örgütlerin bir örne ğidir.

Kamuoyunu Hedef Alan Kurulu ş

Aşamasındaki Örgütler: As ıl amaçlar ı bir davaya kamuo-
yunun dikkatini çekmektir. Afrika Ulusal Kongresi bu tip örgüt
say ılmalda birlikte, kamuoyunu hedef alan eylemler daha zi-
yade tüm terör örgütlerince kurulu ş aşamalar ında, yani askeri
açıdan zayıfken uygulanmaktad ır.

İslami Terör Örgütleri: Sa ğ veya sol tüm ideolojileri
uygulamalar ıyla birlikte reddeden bu örgütlerin ba şka terör
örgütleriyle işbirliğine girmeleri ve taktik hedefleri payla ş-
maları zordur. Kesin zafer kabul ettikleri İslam'm dünya ha-
kimiyetinin sağlanacağı aşamaya kadar "Kutsal Savaş (Cihad)"

diye tanmıladıldarı terörü uygulamaya koymuşlardır ve bu
teorilerini tüm insanların ve tüm devletlerin üzerinde geçerli
görürler. Yani insanlan ve devletleri İslam'la yok oluş arasında
seçim yapmaya zorlarlar. Örgütsel anlamda zayıf oldukları
ülkelerde ise kısmen ikna kısmen tehdide dayanan yöntemlerle
"iman Misyonerleri" olarak görev yaparlar. Tunuslu Radikal
İslami düşünür Bulares'in ifade etti ği gibi "dinin yaşam ı n bir

parçası olmadığı , tersine yaşam ı n dinin bir parças ı olduğu" görüşü-
ne dayanarak laisizmi de kesinlikle reddettiklerinden, Türkiye
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bu tip İslami terör örgütleri aç ıs ından önemli ve zorunlu bir TERÖR İ ZM İ N

hedeftir. (Taheri, 1990, s. 20-23) 	 ÇE Ş ITLERI

3. Terörizmin A şamalarına Göre S ın ıflandınimas ı

Wilkinson, "Terrorisn ı and the Liberal State" adlı kitabında
terörizmi aşamalarma göre a şağıdaki gibi s ınıfland ırmıştır:

Ihtilal Öncesi Terörizm: Henüz amac ı olan değişimi ihtilal
yoluyla gerçekleştirebilecek kadar güçlü olamayan örgütlerce
gerçekleştirilen eylemlerdir. Bunlar daha çok; hükümet ajan-
ların cezaland ırma, gemi, uçak, insan kaç ırma, rakip siyasal
gruplarla çatışma ve toplumu korkutma gibi faaliyetlerdir.
Eylemler, küçük gruplar veya militan bireylerce yap ılabilir.
Hareket stratejilerini tahmin edebilmek ve faaliyetlerini kri-
minal şiddetten ayırmak oldukça zordur.

İhtilalci Terörizm: Taktikleri ihtilali amacına ulaştırmaktır.
Ideolojik bir program hazırlanmış ve lider kadro belirlenmiş tir.
Bu aşamada eylemler örgütün içinde yer alan uzmanlar veya
para-militer gruplarca gerçekleştirilir.

Yokedici Terörizm (Tenkil Hareketi): Genelde ihtilalden
sonra, terörist örgüt veya rejim taraf ından yok edilmek istenen
kişilere yöneltilen terörizmdir. Toplu terör eylemi niteliğinde
olup; uzman teröristler veya rejimin terör eylemi yapmakla
görevlendirdiği organlarca gerçekleş tirilir.

Gölgeolay (Epifenomenal) Terörizm: Belirgin amac ını
saptamak zor, nedenleri karma şıktır. Genelde, daha geniş bir
şiddet olayının yan ürünü gibidir. Bilinçli olarak planlan ıp,
uygulanmamış, rastlantılara bağlı şekilde ortaya ç ıkmış tır.
Güruhlar tarafından uygulanan şiddete benzer ve sistematik
terör eylemlerinin yard ımcıs ı olarak çok kanlı çatışmalar s ıra-
s ında görülür. Borneo'da Müslüman Göçmenlere yöneltilen
terörist ataklar, gölgeolay terörizmin özelliklerini yans ıtır.
(Tacar, 1999, 57-59)
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TERÖR İ ZMiN

	

	 Bir ölçüde benzer bir tasnife de Güvenlik ve Yargı Muha-
ÇEŞIRERI birleri Derneği'nce yay ınlanan "Türkiye ve Terör" isimli kitapta

rastlanmaktad ır.

Devlet Terörizmi: Toplumun yerle şik düzeni aç ıs ından
tehlikeli addedilen insanların hayatına ve müllciyet hakkına
zor, korkutma ve bask ı yoluyla yap ılan, otorite ile bir araya
getirilmiş şiddettir. Bu tip terörizm ilk kez Frans ız İhtilali dö-
neminde Jacobin'lerce uygulanmıştır. Resmi terör olarak da
adlandırılır. Stalin ve çok yakın zamanda Humeyni taraf ından
da uygulanmıştır. Bu tip terörizm dış ülkelerdeki devlet düş-

manlarım ortadan kald ırmak için ihraç edilebilece ği gibi, has ım
ülkede ayaklanma ç ıkarmak için de kullamlmaktadır.

İhtilalci Terörizm: Şiddetin halk ad ına acımas ızca kulla-
rulmas ıdır. Sivil savaş ve ihtilalin kendisidir. Ülkede korku ve
gerilim yaratmak amacıyla çeşitli taktiklerden yararlanır.

Alt İhtilalci Terörizm: Bu türden terörist eylemlerde
bulunan gruplar, ideolojik ve siyasi motivasyonlara sahip
olmakla birlikte, ihtilal yapma amacı gütmezler. Batı ülkele-
rinde terörist eylemler koyan; FKÖ, K ızıl Tugaylar, RAF bu tip
terörizm uygulayan örgütlerdir. "Ajitasyönel" olarak da ifade
edilen bu tip terörizmin iki özelli ği vardır: Terör uygulamak
üzere örgütlenniiş grup gereklidir ve bu grup eylemlerini
gerçekleştirebilmek ve mücadelesini uluslararas ı platforma
taşımak için bir koruyucu devletten lojistik destek almal ıdır.
(a. g. e., s. 10-11)
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1. Terörist Örgütlerin Eylem Stratejileri

1.1. Evrensel Stratejiler

Genelleş tirici bir bak ış aç ısıyla ve tüm aşamalar ı da
gözetilerek terör örgütlerinin eylem türleri; terörizm, gerilla
savaşları ve konvansiyonel savaş olmak üzere üç başlık altın-
da toplanabilir. Daha önce de de ğinildiği gibi terörizm türü
eylemler genellikle rasgele seçilmi ş hedeflere ve daha çok
savaşç ı olmayan gruplara yöneltilen ve suikast, bombalama,
işkence, sabotaj, pusu, kundaklama ve kaç ırma gibi yöntem-
lerle uygulanan eylemlerdir. Gerilla yöntemi ise teröristlerin
en çok kullandığı mücadele biçimi olup, esas ın ı; hareketliliğe,
hıza ve aldatmaya önem vererek "vur kaç" sald ırıları yapabi-
len küçük terörist gruplar oluş turmaktadır. Gerilla yöntemi;
hükümet güçlerini yıpratmaya ve giderek mücadele yetenek,
enerji ve iradelerini yok etmeye yöneliktir. Terörizmden farkl ı
şekilde hedefi, güvenlik güçleri, ordu ve ekonomik varliklar
olan gerilla yönteminin ba şarıya ulaşabilmesi; siyasal iktidar ın
silahlı mücadeleye yeterli kaynak ay ıramamasma ve müca-
dele iradesi gösterememesine ba ğlıd ır. Hükümet güçleri iyice
zayıfladığında da gerilla yönteminden konvansiyonel sava ş
yöntemirıe geçilir. Terörist örgütler genellikle terörizmle bir-
leş tirilmiş gerilla savaşı yöntemirti kullanırlar.
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- TERÖR İST	 Bu genel sınıfland ırma dışında, terör eylemleri örgütlerin
ORGUTLERIN kulland ıklan strateji bazında da ayrırna tabi tutulabilir. DYÇ

EYLEM

TÜRER 
uzmanları bu stratejileri dört ba şlık altında incelemektedirler.

1.1. Komplo Stratejisi (SuikasfDarbe/FesatStratejisi)

Bilinen en eski strateji olup, komplo amac ıyla yap ılan

gizli anlaşmalara dayalıd ı r. Gücün çabuk kullanımıyla ülke-

deki iktidarın bertaraf edilmesini amaçlar. Sistematik terörizm
kullanımı ve dış destek gibi unsurlara gerek göstermez. E ğer
bu yöntem, halkta iktidara kar şı hoşnutsuzluğun arttığı bir

dönemde kuliarul ıyorsa, kompioya kar şı direniş de ortaya

çıkmaz.

1.2. Halk Savaşları Stratejisi

Mao Çe Tung tarafından Çin'de başarıyla kullanılan bu
strateji, daha sonra değişik ülkelerde de denemiştir. Bu yöntem
üç aşamalı olarak kullanilmaktadır. Savunma, gerilla savaşı ve
konvansiyonel savaş . Bu stratejiye ve aşamalarına daha sonraki
bölümlerde tekrar değinilecektir.

1.3. Askeri Ağırlıklı Strateji (Military Focus)

Siyasi yaklaşımı tamamıyla arka plana iten ve askeri ha-
rekatı ön plana ç ıkaran bir yöntemdir. Biafra İç Savaşı'nda ve
Küba Ayaklanması'nda kullanılmıştır. Terörist örgüt, toplum-
sal desteği tam anlamıyla sağladığına inandığı aşamada bu
stratejinin uygulanmasına ağırlık verebilir. Hem konvansiyonel
savaş yöntemiyle ve hem de terörist-gerilla savaş yöntemiyle
uygulanabilir. Ancak, konvansiyonel yöntemin uygulanabil-
mesi için, elde bir ordunun bulunmas ı gerekir. Bu yönetin kilit
noktaların; küçük ve orta çaptaki gerilla saldır ılarıyla oluştu-
rulan şiddet hareketi, s ınırlı siyasi örgütlenme ve s ınırlı halk
desteği oluş turmaktadır:
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Bu yönetim ba şarısı biraz da, hükümetlerin askeri müca- TERÖR İ ST

delenin yol açabileceği büyük kayıplan göze alamanialar ına ve ORCULERIN

terörist örgütün amaç ve istemleri do ğrultusunda baz ı siyasi	
ER İ

ödünler vermeye ba şlamalar ına bağ lıd ır.

1.4. Kent Savaşı Stratejisi

Terör örgütlerinin günümüzde a ğırlik verdikleri yöntem-
dir. Kentleşmenin artmas ı, kentlerin kalabahkiaşması, kırsalın
ıssızlaşmas ı ve stratejik hedeflerle propaganda olanaklar ının
daha çok kentlerde toplanmas ı, terör örgütlerini biraz da zo-
runlu olarak bu yönteme itmi ş tir.

Teröristler açısından tenha kırsalda barınma ve üslenme
olanakları gün geçtikçe azalmakta, güvenlik güçlerinin edin-
dikleri gece ve gündüz keşif, gözetleme ve harekat olanağı
veren yeni teknolojiler de, kırsal da faaliyet göstermeyi iyice
olanaks ızlaştırmaktad ır.

Kalabalıklaşan ve anonimle şen kentler ise özellikle varo ş-
larında hücre tipi terörist örgüt yapilanmalar ı açısndan önemli
fırsatlar sunmaktad ır.

Marighella ve Guillen gibi teröristlerce uygulamaya konu-
lan bu strateji; siyasi krizlerin şiddet hareketleriyle silahlı çatış-
maya dönüştürülebileceği ve böylece oluşacak kriz ortamında
siyasal iktidar ın, güvenlik güçlerinin ve giderek ordunun kar şı
şiddete başvurabileceği, bu karşı şiddetin ise kitleleri ayaklan-
dıracağı varsayımına dayanmaktad ır. 12 Eylül öncesinde Türki-
ye'de de denenmek istenen bu yöntem, uygulama alanlarında
başan sağlayamamıştır. (Kışlali, 1996, s. 37-44)

1.2. Türkiye'de Kullan ılan Stratejiler

"Türkiye'de Anarşi ve Terörün Sebepleri ve Hedefleri" ad ı
kitapta Türkiye'deki terörist örgütlerin stratejileri "Iç Tehdit

Linsurlann ın Stratejisi" başlığı altında değerlendirilmiştir.
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TERÖR İST

ÖRGÜTLERIN

EYLEM

TÜRLER!

1.2.1. Aşırı Sol Örgütlerin Kullandığı Stratejiler

Bu gruptaki iki örgütler iki temel stratejiyi benimsemi ş-
lerdir: Milli Demokratik Devrim Stratejisi (MDD) ve Sosyalist
Devrim Stratejisi (SD).

MDD stratejisinin benimseye ııler; birincisi milli demokra-
tik devrim ve ikincisi sosyalist devrim olmak üzere iki a şamal ı
bir yöntemi öngörmektedirler. İlk aşamada, feodalizm, emper-
yalizm ve işbirlikçi (komprador/ milli burjuvazi) üçlüsüne kar şı
toplumun geri kalan bölümlerince ortak mücadele verilerek
Dünya Sosyalist Proleter Devrimi' nin bir parças ı olan bir milli
demokratik devrim gerçekleştirilecektir. Bu devrimin Burju-
ya Milli Demokratik Devrimi'nden fark ı, sosyalizme ulaşma
amacının gözden uzak tutulmamas ı ve burjuva yararına ol-
mamasıdır. Bu dönemde proletarya önderli ğindeki "Devri ınci

S ın ıfinnn Birleşik Cephesi"-iktidara gelecektir. Bu iktidar ikinci
aşama olan sosyalist devrimi gerçekle ş tirecektir. MDD strateji-
sini benimseyenlerdenTHKP-C kaynakli gruplar "Öncü Savaşı "

taktiğini uygulamışlardır. TKP/ML ve T İKB gibi örgütlenmeler
ise "Halk Savaşı " taktiğine yönelmişlerdir.

SD Stratejisi MDD a şamasmdan sonra yürürlü ğe girecek,
proletaryanm siyasi ve ekonomik hegemonyas ı altında sosya-
list üretim tarz ına ve kolektif düzene geçilecektir. Bu strateji,
barışçı yöntemlerle de sosyalist düzenin kurulabilece ği ola-
sılığını da kabul etmektedir. TKP, genel olarak bu stratejiyi
savunmu ştur.

1.2.2. Bölücü (Etnilç.'Aynl ıkç ı)
Örgütlerin Stratejisi

Bu gruptaki örgütler ise; Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerinde yaşayan halka ayr ı bir ırktan geldikleri bilincinin
verilmesi, halkm Marksist-Leninist ilkeler do ğrultusunda eği-
tilmesi -PKK daha sonra bu yöntemi ve komünist devlet kurma
amacını terk etmiş, İslami değerleri de yads ımayan bir stratejiyi
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devreye sokmuştur- ardından siyasal bir örgütlenmenin ger- TERÖRIST

çekleştirilmesi, bölge halk ının savaşacak hale getirilmesi ve son ORGUTLER İ N

aşamada da verilecek halk savaşı ile ayr ı bir devlet kurulmas ı ELEM

stratejisini benimsemi şlerdir.

1.2.3. Irkç ı Örgütlerin Stratejisi

Bu örgütler kulland ıkları strateji şu aşamalardan olu ş-
maktadır:

İlk aşamada bir siyasi organizasyon ele geçirilerek, örgütün
siyasi ideolojisi bu organizasyona mal edilecek ve sempatizan
kadrolar bu çatı altında toplanacaktır. İkinci aşamada merke-
ziyetçi yönetim anlay ışından uzakla şmamak kaydıyla toplu-
mun çeşitli kesimlerinde örgütlenıneler gerçekleştirilecektir.
Bir sonraki aşamada, kendileri aç ısmdaıı engel kabul ettikleri
kişi ve gruplara karşı kullanılmak üzere silahlı eylem kadroları
oluş turulacak, bu kadrolar misilleme ve sindirme eylemleri
yapacaklard ır. Aynı aşamada güvenlik güçleri bünyesinde ve
bürokrasi de çatı siyasi organizasyondan da yararlan ılarak,
kadrolaşma gerçekleş tirilecektir.

1.2.4. İrticai (Radikal Dinci)
Örgütlerin Stratejisi

Bu örgütler önce Türkiye'de teokratik bir devlet kurmak,
ardından tüm İslam Devletlerini bir bayrak alt ında toplamak
amacına yöneiniişlerdir. (ii. g. e., s. 31-33)

2. Örgütlerin Eylem Türleri Kapsam ında
Yap ılan Sın ıflandırmalar

2.1. Resmi Kurumlarca Yapılan Aynmlar

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 2001 ve 2004 y ıllarmda
çıkarılan "Suç ve Suçlu Profihi" adli kitabın 1. ve 3-4. ciltlerin-
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- TERÖRIST de; terörist örgütlerin gerçekle ştirebileceği eylemler: "Devletin
ORGUT İIRIN uluslararas ı Şahsiyetine Karşı işlenen Suçlar", "Propaganda Türü

EYLEM Suçlar", "Yasa D ışı Örgüt Faaliyetleri" ve "Siyasi Sald ırı Suçları "
TÙRLERI ana ba şhkları altında toplanarak kodlanmıştır. (a. g. e., cilt 1 s.

29-97, cilt 3-4s. 67-83) Söz konusu eylemler, 3713 say ıh Terörle
Mücadele Kanunu'nun 3. ve 4. maddelerinde; "Terör Suçlan ve

Terör Amac ıyla İşlenen Suçlar" şeklinde yer almış tır.

Bu metinler incelendiğinde terörist örgütlerin amaçlarını
gerçekleş tirmek için; baskın, işgal, pusu, sokak eylemi, grev-
lokavt, cephanelik soygunu, finans sağlamaya yönelik eylem,
lokal ve uluslararas ı çatışma, mahkumların kurtarılmas ı, adam
öldürme, adam kaç ırma, rehin alma, sabotaj, propaganda ve
psikolojik savaş gibi eylemlere başvurdukları görülmektedir.
Jandarma ve polis birimlerince kullanılan daha profesyonel
bir ayr ım ise terörizmin hedeflerini önce; "sembol durumundaki

insan veya objelerden olu şan seçilmiş lıe defler" ve "rasgele hedefler"

olarak smıflandırmaktadır.

Seçilmiş hedeflere yapılan ve cana mal olmayan terörist
sald ırılar, "basın eylemi" olarak da isimlendirilmektedir. Rasgele
hedeflere yap ılan saldırılar ise tam anlamıyla terörist eylemler-
dir ve bunların amacı; bütün topluma korku ve dehşet saçmak
ve devlete olan güveni zedelemektir.

Profesyonel ayr ımın ikinci ayağında ise terörist eylemlerin
taktik açıdan s ınıfland ırılması yer almaktadır. Bu smıfland ır-
maya göre terörist eylemler şunlardır:

Belirli Hedefi Olmayan Eylemler
(Rasgele Eylemler)

Propaganda ve toplumsal negatif psikoloji yaratma amac ı
ağır basan eylemlerdir. Eylem; toplumda korku, panik, ümit-
sizlik yaratmay ı ve devlete karşı olan güveni sarsmayı amaçlar.
Herkes ve her şey, her zaman bu tip eylemlerin hedefidir.
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Belirli Hedefe Yönelik Eylemler: Teröristlerin hedefi olan TERÖRIST

sistemi temsil eden kişilere ve/veya devleti sembolize eden ORGUTLERIN

mal veya tesisleri hedef alan eylemlerdir. Bunlar ın amac ı, sis-
temin kendisini bile koruyamad ığı imajını halkta yaratmaktır.
Suikastlar, devlet binalar ına yap ılan saldınlar, askeri birliklere
ve iç güvenlik güçlerine yönelik pusu ve bask ınlar bu tip ey-
lemlerdendir.

Maddi Kaynak Temini Hedefiili Eylemler: Terörist örgü-
tün maddi olarak güçlenmesi ve/veya silah, teçhizat, mühim-
mat, araç temin etmesi amacıyla gerçekle ş tirilen eylemlerdir.
Geçmiş te daha çok soygun ve gasp şeklinde görülen bu eylem-
ler, günümüzde kara para aklama, silah, uyu şturucu ve insan
kaçakçılığı gibi çok daha fazla ve sistematik gelir temin eden
yasadışı alanlara yönelmiş ve organize suç örgütleriyle işbirliği
içinde gerçekleştirilmeye başlanrnıştır.

Kaçırma ve/veya Al ıkoyma Eylemleri: Rehin alma eylem-
leri bunların tipik örneğidir ve s ıkça başvurulan bir eylem türü-
dür. Amacı hem iç güvenlik güçlerini meşgul etmek ve hem de
genellikle önemli bir kişi olan rehinenin öldürülmesi durumda,
sistemin ne kadar önemli olursa olsun kimseyi koruyamadığı
ve terör örgütü karşısında kimsenin dokunulmaz olmad ığı
imaj ını yaratmaktır. Böylece toplumun ve devlet yönetiminin
ümitsizliğe ve pani ğe sevk edilmesi istenmektedir.

Sabotajlar: Bu eylem türünde belli hedefler seçilebilir veya
hedef seçimi rasgele yapılabilir. Eylemin amac ı; ekonomik ve
psikolojik olarak devlete, sisteme ve halka zarar vermektir.

2.2. Literatürdeki Sın ıflandırmalar

Bazı yazarlar tarafından da terörist sald ırılar; y ıkıcı eylem-
ler, yıldıncı ve sindirici eylemler ve çok amaçl ı eylemler olarak
üçe ayr ılmaktad ır. (Yunusoğlu, 1992, s. 81)

Bir diğer sınıflandırma ise aşğıdaM şekilde yapılmakta ve
araştırmalarda genellikle bu tip ayrım kullanılmaktad ır.
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- TERÖR İ ST	 Saldırı: Soygun yapmak, tutuklu olan örgüt mensuplarmı
ORGUTIIRIN kurtarmak, patlayıcı madde, silah ve mühimmat ele geçirmek

EYLEM

TÜRLERI 
için düzenlenen eyle ınlerdir.

Baskın: Devleti ve otoriteyi temsil eden kurulu şlara yöne-
lik rahatsız etme, cezalandırma, silah ve benzeri türde malzeme
elde etme gibi amaçları güden eylemlerdir.

Işgal: Genelde propaganda amaçli olarak, bu amaca hiz-
met edecek nitelikteki yerlerin belli bir süreyle işgal edilmesi
eyleniidir.

Pusu kurma: Başta güvenlik güçleri olmak üzere devleti
ve otoriteyi temsil eden kişilere, kırsalda veya şehir içerisinde
gece veya gündüz ani şekilde düzenlenen sald ır ılard ır.	 -

Sokak eylemleri: Yasal bir gösteri s ıras ında veya yasal
olmayan bir gösteri düzenleyerek, gösteriye dahil olan diğer
kişiler ile güvenlik kuvvetlerini kar şı karşıya getirmeyi amaç-
layan provakatif eylemlerdir.

Grev ve lokavt eylemleri: Terör örgütlerinin yasal uzantı-
lan veya yöne •• de etkin olduklar ı işçi sendikaları, öğrenci
dernekleri gibi kurulu şlar vas ıtasıyla kendi inisiyatifleri do ğ-
rultusunda eylem yapmaland ır.

Silah ve cephane depolarının bas ılmassoyulmas ı : Silah
ve mühimmat temin etmek amacı ile çeşitli sivil birimlere veya
askeri güçlere ya da güvenlik güçlerine ait depo ve cephane-
liklere yönelik sald ırı eylemleridir.

Finans sağlamaya yönelik eylemler. Terörist örgütlerin
yasal faaliyetlerinin devamı için gereken finans kaynaklar ını
elde etmek amacıyla; banka, işyeri, para nakli yapan araçlar
vb. yerlere yönelik gasp, soygun vb. eylemleridir.

Mahkumların kurtarılmasına yönelik eylemler: Terör
örgütlerinin, tutuklu olan yanda şlarını hapishanelerden kur-
tarmak için başvurduklan; rehin alma, hapishane bask ını, uçak
kaçırma vb. eylemlerdir.
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Adam öldürme: Örgütler; casus, i şbirlikçi, işkenceci, polis, TERÖR İ ST

ihbarcı gibi kişileri öldürdükleri gibi, tan ınmış politikac ılara ORGUTLERIN

veya popüler şah siara yönelik olarak da daha çok propaganda EYLEMR

İveya intikam amaçli öldürme eylemlerine ba şvururlar. Bunun
yanı sıra değişik amaçlara yönelik olarak, toplu katliam veya
hedef gözetmeksizin öldürme eylemlerine de rastlan ır.

Adam kaç ırma ve rehin alma: Örgütlerin; yandaşları-
nın kurtarılması, yap ıldığını öne sürdükleri işkencelere son
verilmesi, propaganda yapmak, protesto da bulunmak gibi
çok değişik amaçlarla, önemli siyasetçileri, popüler kişileri,
işadamlarını vb kaçırma ve ahkoyma eylemleridir.

Sabotaj türü eylemler: Stratejik veya ekonomik aç ıdan
önem taşıyan bir yerin veya bir hedefin yok edilmesidir.

Propaganda mahiyetinde eylemler: Örgütler yapmış
oldukları her türlü eylemleri normal medya kanalların kulla-
narak, eğer bu sağlanamıyorsa kendi imkanlar ı çerçevesinde
oluşturacaklar ı matbaalarda dergi, gazete, el ilanı, bildiri
bastırarak halka duyurmayı hedeflerler. Geniş açıdan bakılır-
sa, örgütlerin yapnıış oldukları bütün eylemler propaganda
ni teliğinde d ir

• Psikolojik savaşa dayalı eylemler: Kitle haberle şme araç-
ları ve fısıltı gazetesi kullanımına dayalı bir eylem taktiğidir.
Amacı; kamusal morali bozmakt ır. Asılsız bomba ihbar ı, sah-
te eylem planlar ının medyanın ve güvenlik güçlerinin eline
geçmesinin sağlanması, terör eylemleri sonucunda güvenlik
güçlerinin ve halkın verdiği zayiatın abartılnıası bu tip eylem
örnekleridir. (Kuyaksil, 2000)

Ergil ise yukarıdakilerden farkli olan "şiddet esasl ı " bir
eylem türü s ınıflandırması yapmaktad ır.

Şiddeti, savunmacı ve saldırgan şiddet olarak ikiye ayıran
Ergil; Bireylerin ve/veya sosyal gruplar ın etik değerlerini "eşit-
lik, adalet ve özgürlük, din vb." ve temel haklarını "karışı lmama,
fiziksel zarar görmenıe ve yoksulla şmama" korumak için kullanılan
şiddeti "Savunnıacı Şiddet", bireyleri ve/veya sosyal gruplar ı
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- TERÖRIST ya da tüm toplumu ba ş eğdirmek veya temel etik değerlerini
ORGUTLERIN ve haklarını yok etmek amacına yönelen şiddeti ise -ki, bu te-

EYLEM
	 olarak da değerlendirilebilir- "Saldı rgan Şiddet" olarak

TÛRLERi 
vasıflandırmaktadır. Saldırgan şiddet, kaide olarak kar şıs ında
savunmacı şiddeti bulacakt ır.

Yazar, bu ayr ınu yaptıktan sonra "Direniş ve Karşı Direniş "

kavramlarma değinmektedir:

"Eşitsizlikten doğan haks ızl ıklara ve sistemsel adaletsizliğe karşı
toplumsal direnişin barışçı ve ban şçı olmayan yöntemleri vardı r.

iknadan, redde, tehdide, üzerinde kontrol sağlamaya, cezaland ırmaya

ve şiddet kullanmaya kadar uzanan bu direniş türleri sistemi sarsan

ve tehdit eden eylemlerdir.Sisteme karşı olanları n; ondan görece

dalın az yararlananların veya bu bÜince varm ış olanların direnci

ortaya çıktığı nda; n ıerkezi otorite de direnenlerin uyum ve işbirliğini

bozacak önlemler al ı r. 'Karşı direniş ' olarak nitelenen bu önlemler,

'tepkisel ve önleyici' olarak ikiye ayr ıl ı r. Her iki tür de iradi karar-

lara ve şiddete dayan ı r. Tepkisel karşı direniş; tartış ma, öv ıne, vaat,

rüşvet, ödüllendirme, satı n alma, pazarlık, müzakere, yarar değiş
toku şu gibi direnenleri eylen ılerinden vazgeçirebilecek davran ışları
içerir. Bu tip kar şı direnişin ikinci biçimi ise irade dışı yollarla yani

şiddetle direniş i kı rma anlam ı na gelir. Önleyici karşı direnişin şiddet

dışı türü, sisteme yöneltilmesi un ıulan talepleri karşı layacak siyasal

programları ve düzeltmeleri yapmay ı veya bunları yapacak kuru mlan

olu ş turmay ı kapsar. Önleyici karşı direnişin diğer türü ise terör ve

dehşet ortam ı yaratır.

Böylece ortaya ç ıkan aşırı korku ortanunda, bireysel cesaret ve

grup dayan ışınas ı nı sağlayan etkileşim ve ilişkiler yaşayanıazlar.

Insanlar bir araya gelerek ortak ç ıkarları n ı ve nıernnuniyetsizlik-

lerini tartışmaktan çekin irler. Bu da direni şi zayıflatı r ve önler.

Sürekli tehlike, resn ıi ya da uygun olarak onaylann ıa yan faaliyetlerin

dışında kileri sindirir ve bireyler aras ı ilişkiler belirsiz ve ku şkulu bir

hal alır." (Ergil, 1980, s. 14-26)

Ergil'in bu sınıfland ırması "yukar ı dan terör" diye isimleri-
dirdiği devlet terörizminin ve "a şağıdan terör" adın ı verdiği
terörizmin eylem türlerini önemli ölçüde kapsamaktad ır.
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Yukarıda sayılanlar dışında "Terörizmin Çeşitleri" bölümün- !ER İ ST.

de belirttiğimiz, çağdaş asimetrik terörizmin alt unsurlar ı ORGIJLER İ N

olan; siberterör, nükleer terör ve biyoterör gibi eylem türleri
de mevcuttur. ilgili bölümde değinildiğinden, burada yine-
lenmeyecektir.

VZ4A





IX TERÖR ÖRGÜTLERİN İN

EYLEM AŞAMALARI





Türkiye halen şiddetli ve yak ınbir etnik/ayr ıhkçı/bölücü
terörizm ve güçlü potansiyele sahip Radikal İslami terörizm
tehditleriyle karşı karşıyad ır. Milli Güvenlik Siyaset Belge-
si'nde de (MGSB) her iki tehdit eşdeğer ağırlıklı olarak kabul
edilmiş tir. Bu tehditleri oluş turan PKK, El Kaide, Hizbullah
gibi örgütlerinin ne yapmak istediklerinin ve şu andaki ko-
numlarının açıkça anlaşılabilmesi için, terörist örgütlerin eylem
aşamalanının ayrıntılı şekilde incelenmesi gereklidir.

1. Resmi Kurumlar Taraf ından Yayınlanan
Dokümanlaıda Belirtilen Aşamalar

YÖK'ün yayınladığı "Türkiye'de Anarş i ve Terörün Sebep/eri

ve Hedefleri" isimli kitapta terörist eylemlerin safhaları "İç Tehdit

Odnk/ann ııı Uyguladığı Yıkıcı Harekatın Aşamaları " başliğı altında
aşa ğıdaki şekilde ifade edilmektedir:

Baş langıç Aşamas ı: Hedef toplumun incelenmesi ve
analizinin yap ılmas ıyla güç ve zafiyetlerin tespiti, harekat
temalar ının ve yap ılacak faaliyetlerin saptanmas ı, belirlenen
temaların "başlangıçta basit masum istek ve ihtiyaçlar" kitle yayın
araçlar ıyla veya etkin kilit haberle şme elemanlar ı vas ı tas ıyla
propaganda olarak hedef kitleye aktarımı, planların revizyonu,
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• TERÖRIST eğilimli kişilerin belirli görüşün sempatizanı haline getirilerek
ORGUTLERIN gruplar oluşturulması "taban teşkili" Ve grupların yasal s ınır--

EYLEM
ACM İ 	

lar içinde kitle eylemlerine "grev, toplantı, gösteri yürüyü şü vb"

sevki; iç tehdit odağı şeklinde isimlendirilen ve genelde terö-
rü kullanan örgütlerin ba şlangıç aşamasındaki faaliyetleridir.
Uzun sürecek olan bu safhadan, hedef ülke haberdar olamaz.
Zira propaganda çok dü şük düzeyde başlamıştır ve basit, doğal
istek ve ihtiyaçlar ı ifade eder.

Örgütlenme Aşaması: "Keskin" sempatizanlar ın, kendile-
rini destekleyenlerle bir araya gelerek veya belirlenen ki şilere
belirli niilıraklarca el atılarak, tehdit merkezinin ön gördü ğü
yapılanmanın b şlatılacağı aşamadır. Bu safliada; belirlenen
militan adayları, genelde yurt dışında yabanc ı devletlerce eği-
tilecek ve "İndoktirine" edilerek gerilla eğitimi alan militanlar
sempatizanlarla irtibata geçerken, özellikle legal güçlü kuru-
luşları elde etmek için s ızmalarla k ır ve şehir geriilas ı örgüt-
lenmeleri gerçekleştirilecektir. Elde edilen bu güç birliği; yasal
olmayan à1ahsiz toplu eylemleri ve silahlı münferit eylemleri
başlatacaktır. Korsan miting, boykot ve işgal, pankartlama ve
afişleme, gizli bildiri ve yayın, hücre çalışması ve küçük silahlı
eylem karakteristik dönem faaliyetleridir. Art ık, örgütlenme
topluma sesinin duyurmaya başlamış, toplumun belirli bir
kesiminde sempati ve bir kesimde de huzurluk olu şmuş tur.

Eylem Aşamas ı : "Operasyon, Örtülü Sava ş, Düşük Şiddetli

Savaş, Düşük Yoğunluklu Çatı şnm (DYÇ)" gibi çeşitli isimler veri-
len bu aşamada sızmanın gerçekleştirildiği legal kuruluşlarında
desteğiyle şehir ve kırda halkı sindirmeyi amaçlayan silahlı
eylemler başlatılacaktır. Devlet güçlerinin zaafa uğratılmasıyla,
toplum-devlet bağının parçalanmas ı ve yönetimi ele geçirecek
ortamın hazırlanması istenmektedir.

Terör eylemleri denilen silahlı ve bombal ı saldırılar, sabo-
tajlar, rehin alma, öldürme, soygun, devlet örgüt ve tesislerine
saldırı, kürtarılınış bölge oluşturma bu safhanın belirgin özel-
likleridir. Bu safhada devletin yetersizli ği vurgulanmaya çah-
şılirken, toplumun devlete güveni kaybolmakta ve toplumda
moral çöküntüsü ba şlamaktadır.
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İç Savaş Aşamas ı: Bu safhada hedef, yönetimin ele geçiril- TERÖRIST

mesidir. Artık çeşitli kırsal bölge ve hatta şehirler ele geçirilerek ORGUtIERIN

üsler kurulmu ş, devlet güçleriyle açık silahlı mücadeleye ba ş- EYLEM

larınuştır. Düzenli illegal birlikler olu şturulmakta, bu arada d ış
güçlerin lojistik desteği sürmektedir. Böylece "içten çökertme"

işlemi tamamlanmaktad ır. (a. g. e., s. 34-38)

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı 'nca (CIA) Ku-
zey Laos'daki "Meo örtülü operasyonu" na da bizzat katılan bir
uzmana hazırlatılan raporda ise terörist eylemlerin standart
aşamalar ı aşağıdaki şekilde belirtilmektedir;

Kadro Aşamas ı: Ağır ekonomik koşullann, sosyal adalet-
sizliğin, siyasal baskıların, toplumsal ve kurumsal bozuşmanın
mevcut olduğu ve bu olumsuz koşullarm etnik milliyetçilik
(mikro-milliyetçilik, etnisite), bölgesel özerklik, kentsel de-
ğerlerin reddedilmesi veya kentsel ortamdan d ışlarıma gibi
unsurlarla birle ştiği bir ortamda; hayal k ırıklıklarıru ve çare-
sizlilderini giderebilecek, temel güdüleri kar şılayabilecek ra-
dikal bir değişimden yana olanlar ın, kendilerini desteklemeye
karar veren bir d ış unsurla "muhtemelen rakip devlet" bir araya
geldikleri ve amaçlarını birleştirdikleri aşamadır.Bu aşamada
terör örgütünün çekirdek kadrosu olu şurken, hareketin sem-
bolleri aranacak, her türlü sosyal ili şki ortamında gelecekteki
sempatizan ve militanların değerlendirilmesi ve safa ahr ımas ı
işlemleri bitirilecektir.

Yerleşme Aşamas ı: Kadro eğitimi tamaıtlanıp yeraltı ör-
gütlenmesi başladığmda, örgüt yerleşme aşamasına geçmek
isteyecek ve bu amaçla e ğitildikleri d ış ülkeden hedef ülkeye
dönen kadrolar, devlet otoritesinin göreceli zafiyet gösterdi ği
yerlerde üsler kurarak, bölgeyi devlete kar şı tarafs ızlaştıracak,
karşıt görüşlüleri tasfiye edecek ve bölgesel kutupla şmay ı sağ-
layarak silah ve teçhizat teminine girişeceklerdir. Toplumla
iletişim; halka destek, siyasal propaganda vb. programlarla
sürdürülecek ve geliş tirilecek, örgüte yeni katilin-lar ın sağ-
lanmas ına ve istihbarat olanaklar ınm yerel halk aracılığıyla
arttuttasına çahşılacaktır. Bu aşama; devletin bölgeye yönelik
operasyonlarının etkisiz kalmasıyla tamamlanacaktır.
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TERÖR İST	 Operasyon Aşamas ı: Alman karşı önlemlere ra ğmen te-
ORGIJTLERIN rör örgütü çe şitli eylem gruplar ı oluş turmay ı başarabilmişse,

EYLEM

AwA1ARj 
operasyon aşamasına flçmiş ve hükümeti tehdit etmeye baş-
lamıştır. Bu safhada örgüt ortaya ç ıkarak, güvenlik güçleriyle
açık çatışmalara girecek, belli bölgelerin veya en azından "ge-

cenin l ıakimi" olabilecektir. Yeni eleman temini, halka yönelik
propaganda çalışmalar ı, haber alma olanaklar ı ve silah ikmali
artacak, terör tırmanacaktır.

Örtülü Savaş Aşamas ı: Operasyon a şamas ından bu aşa-
maya ne zaman geçildi ği kesin olarak belirlenemez. Ama bu
aşamada örgüt sald ırıları tabur düzeyinde, koordineli ve aynı
anda birden çok bölgeye yönelik olarak başlayacak, örgüt gü-
venlik güçleriyle ve hem de gerekti ğinde askeri güçlerle uzun
çatışmalara girmekten kaçınmayacak, kara, demir ve deniz
yollar ını kontrol edebilecektir.

Klasik Savaş Dönemi: Örgüt, devlet güçlerini sonucu be-
lirleyecek bir savaş ta yenebileceğine inandığında, klasik savaş
dönemi başlayacaktır. Artık, terör örgütü, terörist ve gerilla kal-
mamış ve milli ordunun bir ba şka orduyla varlik-yokluk savaşı
başlamıştır. Bu noktada komuta, düzenli orduya b ırakilmalidır.
Ancak, düzenli ordunun tam müdahaleyi gerçekle ştirerek terör
örgütünün ordusuyla sava şa girebilmesi için yakla şık 90 gün-
lük bir oıyantasyon döneminin gerekti ği, teoride genel kabul
görmektedir. (Shackley, 1990)

2. Çe şitli Yayınlarda Belirtilen Aşamalar

Kışlalı, terörist örgütlerin "Uzun Sürecek Halk Sava şları
Stratejisi" içinde aşağıdaki eylem aşamalarını yaşayacaklarını
belirtmektedir:

Savunma Aşamas ı: Bu aşama, YöK'ün yayınladığı ki-
taptaki "Başlangıç", CIA dokümanırıdaki "Kadro" aşamalarına
tekabül etmektedir.

Ayaklanmalar ın/terörist hareketlerin en zay ıf olduğu bu
aşamada hükümet güçleri operasyonlara a ğırlik vereceklerin-
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den, öncelik terörist örgütün ayakta, mensuplanmn ise hayatta JERORIST
kalmas ıdır. Örgütçe yürütülen mücadele DYÇ konseptine uy- ORGU İ LER İ N
gundur, ancak siyasi örgütlenme ön plana ç ıkarılmaktad ı

r. Bu AMMiARIaşamada k ısa vadeli amaç "siyasi seferberliğin" baş latılmas ıd ır.
Mao Çe Tung'a göre bu seferberli ği ihmal etmek; "güneye gitmek

isterken, arabay ı kuzeye sürmektir." PKK, bu aşamayı 1979-1984
yıllar ı aras ında yaşamıştır.

Gerilla Savaşları Aşamas ı : YÖK yayınındaki "Örgütlen

n ıe", CIA dokümanındaki "Yerleşme ve Operasyon" aşamalarmı
denk düşmektedir.

En uzun sürecek a şama olup, örgütün belli bir güç kaza ıı-
mas ıyla başlatılacaktır. Bu aşamada gerillanın/teröristin kazan-
dığı her başarı, hükümetler güçleri aras ında endişeye, moral
bozukluğuna, korku ve hareketsizli ğe, giderek de paniğe yol
açabilecektir. Terörist örgütün! ayaklanmac ıların bu aşamadaki
başans ı ya da başarıs ızlığı, devletin tüm olanaklanyla mücadel-
eye katılmas ına ve mücadele iradesinigösterebilmesirtebağlıdır.
PKK, bu a şamayı 1984 Eruh ve Şemdinli baskmlanyla başlatmış,
1990'lar ın sonuna kadar yakla şık 15 yıl sürdürmüştür. Ancak
devletin terörle mücadele konseptinde yap ılan değişiklik so-
nucunda kazandığı mesafeleri kaybederek, üçüncü a şamaya
tam anlamıyla geçme imkanını bulamanuş tır.

Stratejik Salduı Aşamas ı: Bu aşama da ilk resmi yaymdaki
"Eylem ve İç Savaş ", ikincisindeki "Örtülü Savaş ve Klasik Savaş "

aşamalar ının karşılığıdır.

Bu aşamada "kurtarılmış bölgelere" ve güvenli üslere yerleşen
teröristleri ayaklanmacilar; geniş halk desteğiyle düzenli askeri
birliklere karşı büyük çaplı hareketlere girişebilecekler, mü-
cadeleyi klasik/konvansiyonel sava şa dönüştürebileceklerdir.
(Kışlalı, 1996, s. 40-41)

Özcan'a göre terörist örgütlerin eylem aşamaları aşağıdaki
şekilde değerlendirilmelidir.

Terörün dini, etnik ve ideolojik mücadelede bir teknik
olarak kullanılmas ı üç aşama sonucunda gerçekleşebilir: İlk
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- TERÖR İSI aşamada bireylerdeki haks ızlığa uğraımşlik duygusu ortaya
ORGIJTLERIN çıkar veya ç ıkartılır. İkinci aşamada bulunulan ortamda

EYLEM haksızlık duygusunu giderecek mekanizmalann yetersizliği

ya da hiç olmadığı fikri yerleş tirilir. Son a şama ise var olan

veya varlığına inan ılan/inand ırılan haks ızlığı gidermenin
yolu olarak terör görülür/gösterilir ve desteklenir. Tarihin
her döneminde devletler politik çıkarları için öteki ülkelerde

bu aşamaların her birini özendirmiş ve destekleniişledir. (Öz-

can, 2004)

Gürses ise etnik! ayr ıl ıçı terörist örgütler bazında eylem

aşamalar ının iki temel ve üç alt basamaktan olu ştuğunu ileri

sürmektedir:

Siyasi Örgütlenme Dönemi: Toplumdan dışlanınış veya

mevcut sistemden rahats ızlık duyan etnik grup mensuplar ı
arasında örgütlenme çabalar ı yoğunlaştırılacaktır.

Eylem Dönemine Geçi ş: Sisteme en fazla tepki duyan
gençlerden oluş turulan silahlı birimler, merkezi hükümetin
otoritesirıi sarsmak ve uluslararas ı kamuoyunun dikkatlerini
etnik grubun talepleri üzerine çekebilmek amac ıyla, öncelikli
olarak resmi hedeflere sald ırı başlatacaklard ır.

Bu dönemde belirli bölgelerde ba şlayan eylemler alana ve
ülke geneline yayg ınlaştırılmaya çalışılacak, toplumsal, mali, si-
yasi ve lojistik deste ğin arttırılması hedeflenecektir. Bu amaçla;
etnik grubun yoğun olduğu bölgelerdeki yabrımlardan pay-
haraç-alınması, uyuşturucu-silah-insan kaçakç ıliğı şebekeleri

oluşturulması veya mevcut şebekelerle -organize suç örgütleri-
ortaklık kurulmas ı, örgüt ilişkili ticari yatırımlar yap ılması gibi
yöntemler de kullarulacaktır.

Eylem döneminin son a şamasında ise etnik grubun
yoğun olduğu bölgelerdeki kent merkezlerinin ele geçirilm-
esi provalar ı başlatılacak, yöre halk ırun hükümetle ilişkisinin
kesilmesi amaçlanacaktır. Öte yandan da hükümeti daha da zor
duruma sokabilmek ve taviz koparabilmek amac ıyla, ülkenin
diğer bölgelerindeki metropol ve kentlerde de -sansasyonel-
eylemler konacaktır. (Gürses, 2003, s. 19-20)

256



Türkiye ve Terörizm

Bu aşamalar, ülkemizdeki terörist örgütler baz ında TERÖRIST

incelndiğinde; Hizbullah ve İBDA/C gibi Radikal İslami ORGUTLER İ N

terörist örgütlerin genellikle "stratejik savun n ın/kadro/başlang ıç" EYLEM

safhasında oldukları söylenebilir. Ancak, bu tip örgütlenmeler
halk savaşlan stratejisini bütün boyutlarıyla kullanmamakta,
kendilerine özel stratejiler geliştirmektedirler. Bu stratejiler çok
genel hatlanyla; tarikat yap ılanmaları, yasa dışı dini eğilim
kurumları, kentsel ağırlıklı "kı rsal ağırlıkl ı yap ı lar da vardır",

"uykuda veya aktif hücreler ve eylemci kadrolar esas ına dayalı
bir çizgi içermektedir. Kulland ıkları strateji ana hatlar ıyla
Mao'nun halk sava şları yönteminden daha çok Marighella'run
kent savaşları yöntemine ve FLN'nin Cezayir Ba ğımsızlıklık
Savaşı'nda uyguladığı "Yağ Lekesi" takliğine benzemektedir.

Ancak, ülkemizdeki Radikal İslami terörist örgütler kadro
eğitımını ..yük ölçüde tamamlayıp, yeraltı örgütlenmelerini
de gerçekleş tirmişlerdir. Hatta, bu örgütlerin kadrolar ı Af-
ganistan, Çeçenistan ve Bosna "Cihad"lan ile İrak'da gerilla
savaş yöntemleriyle uygulamal ı eğitim yapma olanağı da
bulmuş lard ır. Bu kadrolarm büyük bir bölümü Türkiye'ye
dönmüştür. Bu örgütler, devlet otoritesinin göreceli zafiyet
gösterdiği varoşlarda ve radikal dini duygularm fazlas ıyla
ağır, bastığı bölgelerde halk ı devlete kar şı tarafsızlaştırma,
karşı t görüşlülerin tasfiyesi, eleman takviyesi ve bölgesel
kutuplaşmayı sağlama gibi faaliyetleri de sürdürmektedirler.
Eylem için gereken silah ve teçhizatla istihbarat olanaklarının
mevcudiyeli ise, İstanbul'da gerçekle ştirilen bombalama ey-
lemleriyle ortayaç ılcn'uştır. Bu gelişmeler dikkate alındığında,
Türkiye'deki Radikal İslami terörist örgütlerin"örgütlenme/
eylem-yerleşme/operasyon" aşamaları aras ında bir yerde oldukla-
nnı söylemek daha doğrudur.

Ayni tahIl PKK terör örgütünün halen bulundu ğu aşama
için de geçerlidir. Ancak, PKK olayında yerleşme/operasyon
safhas ı daha a ğırlı klıd ır ve yer yer "örtülü sava ş/gerilla
savaşı/stratejik sald ı r ı " aşamalar ı na geçme çabalar ı ortaya
çıkmaktadır. Kandil DağIndaki PKK yap ılanması bu çabaların
bir örneğidir.
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Dr. Ümit Yazman, Vatan Gazetesi'nde yay ınlanan bir ma-
kalesinde "Politik Psikoloji" kavranunı gündeme taşımıştır.
Yazman, "Politik Psikolojil'yi irdelerken; farklı gruplar arasında
yaşanan her türlü gerginliğin bir de psikolojik boyutu oldu ğuna
dikkati çekmi ş ve bu kavraniin; politik çözümsüzlüklerin tanı
ve tedavisi için psikolojinin devreye sokulmas ı anlamına gel-
diğini belirtmiştir. Yazman' ın verdiği bilgilere göre psikolojiyi
uluslararas ı anlaşmazlıklarda devreye sokma gereksinimi ilk
kez Arap-İsrail anlaşmazlığı nedeniyle ortaya ç ıkmıştır. 1977
yılında Mıs ır Devlet Başkanı Enver Sedat' ın Araplarla İsrailliler
aras ındaki sorunlar ın % 701 psikolojiktir mealinde bir demeç
vermesi, ABD Ba şkanı Jimmy Carter' ı harekete geçirmiş ve
Amerikan Psikiyatri Birli ği'nin girişimleri ile iki halk arasın-
daki "psikolojik bariyer"in nasıl y ıkılacağinı araş tırmak üzere
Prof. Dr. Vamık Volkan'm başkanlığında bir çalışma grubu
olu ş turulmuştur.

Yazman bu grubun çalışmalarını Arap- İsrail uyuşmazl ı-
ğının süregeldiği bu dönemde de devam ettirip ettirmediği
konusunda bir bilgi vermemektedir ama, İsrail ile Filistinliler
arasında 1998 yılında "lMjeRiverMemorandunıu"imzalandığına

göre, en azından politik psikoloji çalışmalarının belli başarılar
sağladığını kabul etmek gereklidir.
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PROFILI araş tıran Doç. Dr. Göka ve Uzm. Psikolog Güral taraf ından da

TERÖR İZM	
ifade edilmektedir;

PS İ KOLOJISI "Dinin özellikle kimliklerin biçimlenmesinde, etkile şim ve çatış-

malarda üstlendiği temel motivasyon oln ıas ı öylesine belirgindir ki;

baş ta Kudüs olmak üzere bir çok Orta Doğu kentinde, insan adeta

gerçek dünya yaşantı s ı n ı n dışı nda bir kutsall ıklar dehlizine girmi ş

hissine kap ılı r. Orta Doğu, tarih boyunca taraflan değişse de (Eski

Yunan-Pers, Sasani-Bizans, Osmanl ı -Avrupa) tüm zanıanlarda

süren acı mas ız bir hegemonya mücadelesinin alan ıd ı r. Din de bu

güç mücadelelerinde, hep cep helerin s ın ırların ı belirleyen ana çerçeve

olmu ş tur." (Göka-Göraip, 2003)

Dr. Aşgın'da hem terörizm-psikoloji ilişkisine vurgu yapan
ve hem de propagandanın terörizm uygulanıalanndaki önemi-
ne değinen bir terör tanunını aktarmaktadır: "Terör; psikoloji,

sosyo-psikoloji ve sosyoloji ilimleri üzerine kurulmu ş, moral bozn ıa
taktiğidir. Burada en çok kullan ı lan, en modern ve en y ıkıcı propa-

ganda silah ı; devlet düzeni ile alay etmektir." (Aşgm, 2000)

Terörizm de son tahlilde psikolojik bir sap ış, terörist ad ı
verilen bir grupla genelde evrensel sistem ve insanlik ailesi,
özelde de bir ülkedeki düzen ve toplumun ço ğunluğu arasın-
daki bir psikolojik sorun olarak görülebilir. Yapt ığımız değer-
lendirmelerde, küreselieşme stratejisi uygulamalar ının Müslü-
manlann önemli bir bölümü tarafından "dinlerine ve inançlarına

yönelik bir saldırı " olarak algılandığmı, bu algılamanın yarattığı
toplumsal psikolojinin de Radikal İslami akımların güçlenme-
sinde önemli bir faktör olduğunu belirtmiştik. Araştırmalardan
önemil bir bölümünde de özellikle etnik/ayr ılıkçı terörizmin
doğabilmesi için bir azınlıkta "aşağılanmış l ı lçİdışlannıış l ık." psi-
kolojisinin yaratılmas ırun gerektiği vurgulanmaktad ır. Terör
örgütlerinin en cazip müşteri kitlesini toplumla ve toplumsal
değerlerle sorunlu genç kitlenin oluşturması, literatürde büyük
ölçüde kabul gören saptamalardan birisidir. Terörist eylemler-
de de psikolojik boyut ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle de
terörle mücadele eden "taktik timlerin" en önemli üyelerinden
birisi "rehine arabulucusu"dur (Hostage Negotiator). Ço ğun-
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lukla psikolog olan arabulucular ın görevi; teröristleri eylemi
sonuçlandırmaya veya rehineyi serbest b ırakmaya ikna etmek
ve kan dökülmemesini sa ğlamaktır.

Belirtilenler, terörizm ile psikoloji aras ında gerçek ve yak ın
bir ilişki bulunduğu göstermektedir. Ancak, terörizmin psiko-
lojik bir bakış açısıyla irdelenmesi konusunda baz ı zorluklar
da mevcuttur. Öncelikle, bu alanda verilere ve gerçek olaylara
dayalı araştırmalar az say ıdadır. Tıbbi etik veya tıbbi araştırma
trendlerinin psikologlann terörizm konusuna eğilmesini engel-
lemesi mümkündür. Terörizm konusunda inceleme yapanların
psikolojiyle fazlaca "ünsiyetleri" olmaması da bir ba şka neden
olabilir.

Bu zorluklar "terörizm psikolojisi" denilebilecek bir toplum-
sal olgunun mevcut olup olmad ığı sorusuna cevap verilmesini
engellemekte, bu konudaki ara ştırmalar da terörizm olgusunu
yaratan bireylerin, yani teröristlerin ki şisel psilcolojilerinin ir-
delenmesi ile s ınırlı kalmaktadır.

Karacan da, 1984 yılında düzenlenen Uluslararas ı Terörizm
ve Uyuşturucu Madde Kaçakç ılığı Sempozyumu'nda bu zorlu-
ğa işaret ederek gerçekçi bir taMil yapmıştır: "Terörizmin kökleri

modern hayatı n içine kadar sokulmuştur. Son otuz y ı l içerisindeki

gelişmelersonunda güçlenmesine rağmen, ideolojisi son iki yüz yıldan

beri gelişen politik dü şünceden kaynaklanmaktad ır. Ancak, terörizm

kadar önemli olan bir şey daha vardır ki o da terörizmin psikoloji-

sidir. Ne yazık ki hiçbir teröristin kendini deneysel bir nesne olarak

sunnıaması sonucu, teröriste taman ıen uyan bir terörist psikolojisi

fsln: olarak belirlenememi ştir.

Çitlioğlu ise "Gri Tehdit: Terörizm" adlı yap ıtmda terörizmle
ilgili araş tırmalarm önemini şu sözlerle açildamaktadır:

"Terörizmin tan ım ı, teröristin psikolojisi, terörizmin kaynaklan

ve gerekçeleri üzerinde durulmas ı gereken ba şlıca alanlar; terörizmin

dünya coğrafyasınm aynmsız her yerinde, her ı rk ve dinden kişilerin

katıldığı anonim bir eylem olmaktan çok niçin belli coğrafijalarda yo-

ğunlaştığı, bu coğrafljalann ortak özelliklerinin neler oldu ğu, bu coğ-
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Karacan ve Çitio ğlu'nun da i şaret ettikleri gibi bugün dahi
terörizmin psikolojik boyutunun tam anlam ıyla tahlil edildiği
söylenemez: Bu nedenle terörizmin psikolojik boyutuyla ilgili
çalişmalar "el yordan ııyla" yap ılabilmekte, terörizm psikolojisi
tahlillerine sık sık terörist profiliyle ilgili araştırmalar karış-
maktadır. Bu bölümde, gerçe ğe daha yakın yorumlar yapa-
bilmek amac ıyla önce teröristin profii konusundaki ara ş tırma
ve düşünceler, daha sonra terörizmin ve teröristin psikolojik
değerlendirmesine ilişkin çalişmalar incelenecektir.

1. Terörist Profili

1.1. Resmi Kurumlarca veya
Akademik Çevrelerce Yap ılan ya da
Desteklenen Ara ştırmalar

1.1.1. İç Güvenlik Kurulu ş ların ın
Terörist Profiline ili şkin Değerlendirmeleri

İç güvenlik kuruluşlar ının konuyla ilgili yay ınları genel
olarak değerlendirildiğinde, aşağıdaki gibi bir terörist portre-
sinin resmedildiği söylenebilir.

Öncelikle, terör örgütlerinin mensuplar ının kişiliklerini
teorik eğitimle ve psikolojik motivasyonla değiş tirecekleri ve
böylece örgüte katılana kadar geçen sürede kazan ılan değer-
lerin en azından bir bölümünün yok edileceği, sonuçta örgüte
mal olmuş yeni bir kişiiğinin ortaya çıkacağı genel kabul gör-
mektedir. Çizilen çağdaş terörist portresi iSe şöyledir.

"Eğitim veya yüksek eğitim alm ış, bazen entelektüel, konusunda

uzman, üst düzeyidealist, son derece profesyo, ıel, yüksek tahrip güçlü

silah (VVMD) kullanmaktan kaç ı nmaz, teknolojiyi takip eder, terör

yanl ıs ı bir devletin dış desteğini arar, terör eylemi/operasyonel suikast
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aşamaları n ı dikkat ve titizlikle uygular, çeşitli çevre, ülke ve toplum-	 TERÖRISTIN

larda kolayl ıkla kamufle olur, iyi bir ajitatör ve proz'okatördür."	 PROF İ L İ
ve

Güvenlik birimlerince yap ılan değerlendirmelerde te- TEROR İ ZM İ N

röristler arasında farkl ı yapıda kiş iler olabileceği de kabul PS İ KOLOJ İ S İ

edilmektedir. Bu do ğrultuda teröristler a şağıdaki şekilde
sınıflandırılmaktadır.

Dengesiz ve saplantılı olanlar: Genelde korku duymazlar.
Kimi ya da kin-ileri öldürdükleri/zarar verdikleri konusunda
umu r s a ma z d ir la r

Sapıklar. Soğukkanlı ve sakindirler. Organize suç i şleyebi-
lir, organize suç örgütleriyle ili şkiye girebilirler. Çok tehlikeli,
plancı ve inatç ıd ırlar.

Amatör intikamcılar: Belli bir konuya şartlanmışlardır.
Basit yöntemlerle çalışmalarına karşılik, kişisel sorun oluştu-
ğunda tehlikeli olurlar.

Bir amacı olmayanlar: Amaçsızdırlar, durup dururken ey-
lem yapabilir, suikast düzenleyebilirler. Alkolikler ve fanatik
hayran kitleleri de bu grup içinde mütalaa edilebilir.

Gerçek profesyonel teröristler: Maksimum sonuç/dü şük
risk ilkesine inan ırlar. İntikamc ılardan farklid ırlar. Eylem plan-
lamasında ve eylemi yaparken maksimum sonuç, fizibil parasal
maliyet ve düşük risk isterler. Soğukkanlı ve profesyoneldirler.
Hedef değerlendirmesinde "caydı rıc ı " faktörler nedeniyle iste-
diği sonucu alamazlarsa, hedef değiştirebilirler.

1.1.2. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün
1997 Y ılındaki Olaylarda Gözaltına Al ınanlann
Kiş isel Bilgilerine Dayalı Olarak Yapt ığı
"Suç ve Suçlu Profili" Araştırmas ı :

Bu araştırma konuyla ilgili en kapsaml ı çalişmalardan bi-
risidir. Araş tırmanın 1. cildinin 29-97. sayfalar ı ile 3-4. cildin
51-67. sayfalar ı aras ında 3713 say ılı Terörle Mücadele Yasa-
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sı'nda terör suçu veya terör amac ıyla işlenen suçlar olarak
kabul edilen eylemlerle ilişkisi en yak ın olan olaylara ilişkin
veriler mevcuttur,

Bu suçlar; "Devletin Uluslararas ı Şahsiyetine Karşı İşlenen,
Propaganda Türü, Yasad ışı Örgüt Faaliyetleri ve Hükümete Kar şı
Şiddet ve Mukavemet Suçlan"d ır. Bu olaylardan bir bölümünün
terörizm kapsamında değerlendirilmemesi gerekti ği düşünüle-
bilir. Özellikle de "Hükümete Kar şı Şiddet ve Mukavemet Suçlan"
kapsamında, uyuşturucu veya alkol kullanımı nedeniyle gü-
venlik güçlerine kar şı gelme olaylarının da yer almas ı, analizleri
saptırma tehlikesi yaratmaktadır. Ancak bu suçlar aras ında; as-
keri yerlere, karakollara, güvenlik araçlar ına ve yabancı hedef-
lere saldırı eylemleri de mevcuttur. Analiz yap ılırken dikkate
alınması gereken bir husus da eylemlerin bir bölümünün adli
yargılama sonucunda terör suçu ya da terör amac ıyla işlenmiş
suç kapsamında kabul edilmemiş olabileceğidir.

Yani, Emniyet Genel Müdürlü ğü araş tırmasında gözaltına
alınan kişilerle ilgili olarak yer verilen yerlerin tümünün terö-
ristlere ait veriler olarak değerlendirilmesi mümkün de ğildir.
Nitekim, bu suçlarla ilgili olarak gözalt ına alınan toplam 1343
kişiden 272'si mahkemece tutuklann'uş, 208 kişi hakkında da
iddialan kanıtlayabilecek yeterli delillerirı bulunmas ı nedeniyle
C. Savcilılcları tarafından kamu davas ı açılmıştır. Bu durumda
söz konusu araştırmanın 490 şüpheli ile ilgili bölümündeki
yerlerin maksimum % 36.5 oranında bir doğrulukla terörist
profili konusunda de ğerlendirme yap ılmas ına izin verdiği
görülmektedir.

Bu çekincelere ra ğmen söz konusu suçlarla ilgili araştırma
sonuçlarının değerlendirilmesi, "Türk teröristin" profiline ilişkin
bazı önemli iç uçları vermektedir.

a. Devletin Uluslararas ı Şahsiyetine
Karşı İşlenen Suçlar

aa. 1997 y ıl ında bu suç nedeniyle 107 şüpheli gözaltına
alınmış, şüphelilerden 32'si adli mercilere sevk edilmi ştir. Olay
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sayısı itibariyle 45 olayla (%42) İçel ilk sıradad ır. İçel'i 17 olayla TERÖR!STtN
Ankara (% 15.9) ve 13 olayla Eski şehir (% 12.1) izlemektedir.	 PROF İ L İ

ve

bb. Şüphelilerden 36's ının (% 33.64) doğum yerleri, günü-
müzde terörizm açısından hassas kabul edilen bölge s ınırları
içinde kalmaktadır.

cc. Şüphelilerin % 96.3'ü Türk'tür, 101'i erkek (% 94.4), 6's ı
kadındır. (% 5.6)

dd. Şüphelilerin % 53.3'ü düşük, % 24.3'ü orta, % 14'ü iyi,
% 8.4'ü çok iyi gelir seviyesine sahiptir.

ee. Serbest meslek sahipleri % 43.9'la ilk s ıradadır, onları
% 15.9'luk oranlarla işçiler ve belli i ş i olmayanlar/işsizler
izlemektedir. Öğrencilerin oranı % 9.3, esnafların oranı %
12.l'dir.

ff. ilkokul mezunlar ı % 50.9'la ilk s ırada gelmektedir.
Ortaokul mezunlannın oranı % 19.8, lise mezunlar ının oranı
% 16, okur-yazarların oranı % 7.5, yüksek okul mezunlarm ın
oranı % 3.8'dir.

gg. Şüphelilerin % 15.9'u 15-18, % 39.3'ü 18-25, % 25.2'si
25-35 yaşları arasırıdadır.

it. Güvenlik görevlilerinin değerlendirmelerine göre şüp-
helilerin % 43.8'i soğukkanlı, % 16.2 'si çekingen, % 6.7si sinirli,
% 4.8'i kendisine güvenli, yine % 4.8'i içine kapanik, sadece %
l'i sald ırgan kişilik özelilderi göstermektedir.

Şüphelilerin sabıka oran sadece % 7.8'dir. Ana-babann
sabıkah olma durumunda ise bu oran % 6.7'ye düşmektedir.

Şüphelilerden sadece % 3.7'si uyuşturucu kullanmaktaclır,
% 14'ünün de uyuşturucu kullandığından şüphelenilmiştir.
Gözaltına alındığında alkollü olanların oranı ise % 9.7dir.

jj. Şüphelilerin baba mesle ği değerlendirildiğinde, ilk
sırada % 49.5'la serbest meslek sahipleri gelmekte, onlar ı %
18.4'le işçiler, % 11.7 ile belli işi olmayanlar/işsizler, % 10.7 ile
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emekliler izlemektedir. Babas ı memur olanlar ın oranı % 5.8,
esnaf olanların oranı % 3,9'dur.

kk. Üç karde şi olanlar % 28.8'Ie ilk s ıradad ır. Dört kardeş-
iller % 19.2'lik, beş kardeşliler % 18.3 'lük oranlara sahiptir.

b. Propaganda Türü Suçlar

aa. 1997 y ılında propaganda suç nedeniyle 252 şüpheli
gözaltına alinmış, şüphelilerden 197'si adli mercilere sevk
edilmiş tir. Olay say ısı itibariyle 62 olayla (% 24.6) İstanbul ilk
sıradadır. İstanbul'u 34 olayla Ankara (% 13.5) ve 24 olayla
Bingöl (% 9.5) takip etmektedir.

bb. Şüphelilerden 98'inin (% 43.56) doğum yerleri, günü-
müzde terörizm açısından hassas kabul edilen bölge s ınırları
içinde kalmaktad ır.

cc. Şüphelilerin % 98.4'ü Türk'tür, 236's ı erkek (% 93.7),
16's ı kadındır. (% 6.3)

dd. Şüphelilerin % 26.1'i dü şük, % 24.5'u orta, % 39.2'si
iyi, % 10.2'si çok iyi gelir seviyesine sahip oldu ğunu beyan
etmiş tir.

ee. Serbest meslek sahipleri % 29.9'la ilk s ıradad ır, on-
lar ı % 17.5'Ia esnaflar, % 15.1'le öğrenciler, % 13.9'la belli i ş i
olmayanlar/işsizler izlerrıektedir. işçilerin oranı % 12.7, me-
murların oran % 8.8.'dir.

ff. Lise mezunları % 34.1'le ilk sırada gelmektedir. ilkokul
mezunlarının oranı % 30.1, ortaokul mezunları oranı % 15.3,
yüksek okul mezunlar ı oranı % 16.1, okur-yazarlar ın oranı %
3.2'dir.

gg. Şüphelilerin % 8.3'ü 15-18, % 40.5'i 18-25, % 32.5'i 25-35
yaşları arasındadır.

hh. Güvenlik görevlilerinin de ğerlendirmelerine göre şüp-
helilerin; % 37.8'i soğukkanh, % 2'si çekingen, % 11'i sinirli, %
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1.2'si kendisine güvenli, % 22.8'i içine kapan ık, % 77si sald ır-
gan kişilik özelikleri göstermektedir.

it Şüphelilerin sabıka oranı % 7.9'dur. Ana-babanın sahi-
kalılık durumuna göre bir değerlendirme yap ılmamış tır.

ii. Şüphelilerden sadece % 3.6's ı uyuşturucu kullanmakta-
d ır, % 1.6's ıriın da uyuşturucu kullandığından şüphelenilnıiş hr.
Gözaltma alındığında alkollü olanlar ın oranı ise % 9.7'dir.

jj. Şüphelilerin baba mesle ği değerlendirildi ğinde, ilk s ıra-
da % 36.4'le serbest meslek sahipleri gelmekte, onlar ı % 19.8'le
işçiler, % 15.3 ile emekliler, % 12.8 ile belli i şi olmayanlar/i ş-
sizler, izlemektedir. Babas ı memur olanlarm oran ı % 9.9, esnaf
olanların oranı % 5.8'dir.

kk. Kardeş say ısı parametresine göre bir değerlendirme
yoktur.

c. Yasa Dışı Örgüt Faaliyeti
Suçlamas ıyla Gözalt ına Al ınanlar

aa. 1997 y ılında meydana gelen 618 olayda bu suç nede-
niyle 621 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 412'si adli
mercilere sevk edilmi ştir. Olay say ısı itibariyle Diyarbakır 170
olayla (% 27.5) birincidir. İkinci sırada 73 olayla Mardin (%
11.8), üçüncü sırada da 67 olayla İçel (% 10.8) gelmektedir.

bb. Şüphelilerden 520'sinin (% 83.7) do ğum yerleri, günü-
müzde terörizm açıs ından hassas kabul edilen bölge smırları
içinde kalmaktadır.

cc. Şüphelilerin tabyetleri ile ilgili bir de ğerlendirmeye
rastlanmamıştır. Gözaltına al ınanların 551'i erkek (% 88.9),
69'u kadındır. (% 11.1)

dd. Şüphelilerin % 49.9'u dü şük, % 24'ü orta, % 15.9'u
iyi, % 10.2si çok iyi gelir seviyesine sahip oldu ğunu beyan
etmiştir.
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ve
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PSİ KO WJ İ S İ	 3.7'dir.

ff. ilkokul mezunlar ı % 32.5'la ilk s ıradad ır. Ortaokul
mezunlar ının oranı % 9.7, lise mezunlarının oran ı % 23.1,
yüksek okul mezunlar ı oranı % 14.6, okur-yazarların oram
% 8.4, okuma yazmas ı olmayanlar ın oranı da % 11.7 olarak
saptanmaktadır.

gg. Şüphelilerin % 7.9'u 15-18, % 28.2'si 18-25, % 30.8'i 25-
35 yaşları aras ındadır. 35-45 ya ş arasında olanlar ise % 18.2'lik
anlamlı bir oran oluşturmaktad ır.

hh. Güvenlik görevlilerinin de ğerlendirmelerine göre şüp-
helilerin; % 61.4'ü so ğukkanlı, % 16.8'i çekingen, % 3.11 sinirli,
% 4.6'sı kendisine güvenli, % 3.9'u içine kapan ık, sadece % 1.1'i
saldırgan kişilik özelikleri göstermektedir.

u. Şüphelilerin sabıka oranı % 15'dir. Ana-babanın sab ıka-
lıhk durumuna göre bir değerlendirme yap ılmamıştır.

ii. Şüphelilerden % 1.4'ü uyuşturucu kullarımaktad ır, %
2.4'ünün uyuşturucu kullandığından şüphelenilmiştir. Gözal-
tına alındığında alkollü olanların oranı ise % O.S'dir.

jj. Şüphelilerin baba mesleği parametTesiride de ğerlendir-
me mevcut de ğildir.

kk. "On" veya daha fazla say ıda kardeşi olanlar % 21.8'le
ilk sırada gelmektedir. Onlar ı % 14.7 ile sekiz karde şi olanlar,
% 13.7 ile yedi karde şi olanlar izlemektedir. Bir-iki-üç kardeşi
olanlar ın toplam oranı ise sadece % 12.4'dür.

d. Hükümete Karşı Şiddet ve
Mukavemet Suçlamas ıyla Gözaltına Almanlar.

aa. 1997 y ılında bu suç nedeniyle 363 şüpheli gözaltına
alifımış, şüphelilerden 285'i adli mercilere sevk edilmiştir. Olay
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sayısı itibariyle İstanbul 34 olayla (% 9.3) birincidir. ikinci s ırada
25 olayla Trabzon (% 6.9), üçüncü s ırada da 21 olayla Ankara
(% 5.8) gelmektedir.

bb. Şüphelilerden 71'inin (% 19.5) doğum yerleri, günü-
müzde terörizm açısından hassas kabul edilen bölge s ırurları
içinde kalmaktadır.

cc. Şüphelilerin tümü Türk'tür. Gözalt ına ahnanların360' ı
erkek (% 99.4), sadece 2'si kad ındır.

dd. Şüphelilerin % 25.4'ü dü şük, % 34.4'ü orta, % 23.3'ü
iyi, % 16.9'u çok iyi gelir seviyesine sahip oldu ğunu beyan
etmiştir.

ee. Serbest meslek sahipleri % 40.6 ile ilk s ıradad ır, onları
% 21.8'le esnaflar, % 13 ile belli i şi olmayanlar/işsizler, % 12.7
ile işçiler izlemektedir. Memur ve ö ğrenci oranı % 3.9'dur.

ff. ilkokul mezunlar ı % 46.2 ile ilk s ıradadır. Ortaokul
mezunlarının oran % 20.9, lise mezu ıılarmın oranı % 19.2,
yüksek okul mezunları oram % 4.7, okur-yazarların oram
7.8'dir. Okuma yazması olmayanlar ın oran da % 1.1 olarak
saptanmaktad ı.r.

gg. Şüphelilerin % 3.3'ü 15-18, % 30.3'ü 18-25, % 33.1'i
25-35 yaşları arasmdadır. 35-45 yaş arasında olanlar ise %
22.6'lık bir oran oluşturmaktadır.

bit. Güvenlik görevlilerinin de ğerlendirmelerine göre
şüphelilerin; % 39.8'i soğukkanlı, % 7.2'si çekingen, % 25.9'u
sinirli, % 6.1'i kendisine güvenli, % 3.7'si içine kapan ık, % 12.7si
saldırgan kişilik özelikleri göstermektedir.

u. Şüphelilerin sab ıka oran % 19.5'dur. Ana-babanın sa-
bıkali olma durumuna göre bu oran % 3.4'dür.

ii. Şüphelilerden % 8.8'i uyu şturucu kullanmaktad ır, %
15.5'inin uyuşturucu kullandığından şüphelenilmiştir. Gözal-
ima alındığında alkollü olanlar ın oranı ise % 51.4'dür.
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PROf İli da % 42.1'le serbest meslek sahipleri gelmekte, onlar ı % 17.3'le
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işçiler, % 13.8'le emekliler, % 12 ile işsizler/belli işi olmayanlar,

PS İ KOWJ İ S İ 	 8.2 ile esnaflar, % 6.5'la memurlar izlemektedir.

e. Suçların Birlikte Değerlendirilmesi

aa. Analiz kapsamında olmak kayd ıyla 1997 yılında toplam

1340 olay meydana gelmi ştir. Bu olaylarda gözaltına alman-

lar ın toplam say ıs ı 1343, adli mercilere sevk edilenlerin say ısı
926 kişidir.

bb. Şüphehlerden 725'inin %53.9 do ğum yerleri, günümüz-

de terörizm açs ından hassas kabul edilen bölge s ınırları içinde

kalmaktadır. Bu oran özellikle "Yasa D ışı Örgüt Faaliyetleri"

konusunda % 83.7 gibi yüksek bir değere ulaşmaktadır	 -

cc. Şüphelilerin % 100'e yakını Türk'tür. Erkek şüpheli ora-

nı % 901ar ın üzeridedir. Ancak, "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri"

konusunda kadın şüpheli sayısı, diğer suçlardaki oranı misliyle

katlayarak, % 11.1 gibi yüksek bir değere ulaşmaktad ır.

M. Ortalama olarak şüphelilerin % 38.7si dü şük, % 26.8'i
orta, % 23.1'i iyi, % 11.4'ü çok iyi gelir seviyesine sahip oldu ğunu

beyan etmiş tir. Düşük gelirlerin daha çok "Devletin Uluslararas ı

Şahsiyetine Kar şı İşlenen" suçlarla ve "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri

Suçuyla" ilgili olarak gözaltına alındığı görülmekte, propaganda
suçlarında ise iyi seviyede gelire sahip olanlar ın oranı, diğer ge-

lir seviyelerirıe göre büyük farklılık göstermektedir. Bundan, iyi
gelire sahip ailelerin çocuklarının propaganda gibi daha risksiz
eylem türlerini seçtikleri sonucu ç ıkartılabilir.

ee. Müştereken yap ılan değerlendirme de serbest meslek
sahiplerinin tüm suçlarda ilk sırayı aldığı görülmektedir. Orta-
lama oranlar ı % 36.4'dür. Onlar ı birbirine çok yakın oranlarla

işçiler (% 15.8), esnaflar (% 15.4), belli işi olmayanlar/işsizler

(% 14.9) izlemektedir. Ö ğrencilerin oranı % 10.6, memurlarm.

% 4.3'dür.
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Öğrencilerin "Hükünzete Karşı Şiddet ve Mukııvenıet" iddia- İ ERÖRSflN

s ıyla gözaltına alınmas ı oranırun çok düşük olması bu sonucu PROFIU

yaratmaktad ır. Bu suç d ışarıda bırak ıldığında öğrencilere ait
oran % 12.9'a yükselmektedir. Buna ra ğmen öğrenciler, me-
murlar dışındaki her kesin-ün gerisinde kalmakta, terörizmin en
iyi müşterisirti gençlerin oluşturduğu yolundaki varsayıma da
daha ihtiyatl ı yaklaşılmas ı gerekmektedir. Bu sonuç, 12 Eylül
sonras ında oluşturulduğu savunulan "depolitizasyon" ortamının
gençlik üzerinde gerçekten de ciddi etkiler yarattığını göster-
mektedir. Memurlarla ilgili oran ı yükselten de propaganda
suçlarıdır. Bu kesimin özlük haklar ında son y ıllarda meyda-
na gelen olumsuzlukların, memurlar ın sesinin yükseltmesine
neden olduğu anlaşılmaktadır.

ff. Mü şterek değerlendirmede ilkokul mezunlar ı % 39.9'la
uzak arayla birincidir. Ortaokul mezunlarının oranı % 16.4,
lise mezunlarının oranı % 23.1, yüksek okul mezunları oran ı
% 9.8, okur-yazarların oranı % 6.7dir. Sadece "Yasa D ışı Örgüt
Faaliyetleri" konusunda okuma yazmas ı olmayanlar % 117 gibi
yüksek bir değere ulaşmaktad ır.

gg. Ortalama olarak şüphelilerin % 8.85'i 15-18, % 34.6's ı
18-25, % 30.4'ü 25-35 yaşlar ı aras ındadır. 3545 yaş arasında
olanlar ise % 18.2'lik bir oranla "Yasa Dışı Örgüt" ve % 22.6
oranla "Hükün ıete Karşı Şiddet ve Mukavemet" suçlarında yük-
sek değerlere ç ıkmaktadırlar. Toplamda % 65'lik kesimin 18-35
yaşları arasında olmas ı, "öğrencilerle ilgili olarak yukanda yap ı lan
değerlendirme aynk tutu/uzak kayd ıyla" terörist eğiliınlerin genç
yaşlarda daha çok ortaya ç ıktığı varsayımını doğrulamaktadır.

hh. Güvenlik görevlilerinin yaptığı değerlendirmelerin orta-
lamas ı alındığında dikkati çeken sonuçlarla kar şılaşılmaktadır:
Ortalama olarak şüphelilerin % 45.7'si soğukkanlid ır. Bu oran
"Yasa Dışı Örgüt" suçu konusunda % 61.4 gibi çok dikkati çeken
ve yorumu gerektiren bir yüksekli ğe ulaşmaktadır. Şüphelilerin
% 10.5'i çekingen, % 11.7'si sinirli bir görünüm vermektedir.
Genellikle alkol ve uyu şturucu kullanımının etkisiyle işlenen
"1-Iükün ıete Karşı Şiddet ve Mukavemet" suçlar ındaki % 25.9 sinir-
lilik intibaı, genel ortalamay ı saptırmaktad ır. Kendisine güvenli
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TERÖR İ SİİN olanların ortalama oranı % 4'de kalmakta, içine kapanıklar ın
PROFIU oranı ise % 8.8 olarak saptanmaktad ır. Özellikle propaganda

TERÖR	
suçlarında içine kapanıkların oranı bir hayli yükselmektedir.
"Hükümete Karşı Şiddet ve Mukavemet" suçları, gözaltında sal-
dnganlaşanların oranını da saptırınaktadır. Bu suçlar ç ıkartıl-
dığında %3.3 gibi düşük bir oranla karşılaşılinakta, bu suçların
dahil edilmesi halinde de oran % 5.6'ya yükselmektedir.

Bu parametrede yap ılan de ğerlendirmeler, terörizmin
genellikle "marazi kişiliğe" sahip insanların yöneldiği bir yapı
olduğu konusundaki varsay ımı da pek doğrulmamaktad ır.
Çünkü; terör suçu veya terör amac ıyla suç işlediği iddiasıyla
gözaltına alınanların yaklaşık % 60'1 so ğukkanlı, çekingen ve
kendine güvenli olmak gibi, normal ki şilik özellikleri göster-
mektedirler.

u. "Hükümete Karşı Şiddet ve Mukavemet" suçlanndaki genel
ortalamayı çok saptıran % 8.8'lik uyuş turucu ve % 51.41ük
alkol kullanım oranları dışarıda b ırakıldığı takdirde, alkol ve
uyuşturucu kullanımı ile terörizme yönelim aras ında anlaml ı
bir ilişki ortaya çıkmamaktadır. Ortalamada şüphelilerin sade-
ce % 2.9'unun uyu ş turucu kullandığı saptanmıştır. Gözaltına
alındığı anda alkollü olanlarm ortalama oranı ise % 6.6'd ır.

ii. Şüphelilerin ortalama sab ıkalilık oranı % 12.5 olarak
tespit edilmektedir.

IF Şüphelilerin baba mesleği değerlendirildiğinde, ilk sıra-
da % 42.1'le serbest meslek sahipleri gelmekte, onlar ı % 17.3'le
işçiler, % 13.8'le emekliler, % 12 ile işsizler/belli işi olmayanlar,
% 8.2 ile esnaflar, % 6.5'le memurlar izlemektedir.

kk. Kardeş sayilarma bakıldığında "Yasa D ışı Örgüt" suç-
lanias ında çok ilginç bir sonuçla kar şılaşılmaktadır. Bu suçtan
gözaltına almanlar aras ında "yedi" veya daha fazla karde şi
olanların oran tam % 50.2'dir. Bu ilginç oran, terörizm aç ısın-
dan hassas bölgede yaşayan ailelerin çocuk say ısının çokluğu
nedeniyle, çocuklar ıyla yakından ilgilenmedikleri ve ilgisiz
kalan gençlik kitlesinin de terörist örgütlerce daha kolay elde
edildiği şeklinde yorumlanabilir.
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1.1.3. Prof. Dr. Ergil'in Ara ştırmaları :

Prof. Dr. Ergil "Türkiye'de Terör ve Şiddet" adlı yap ıtında
Türkiye'deki 287 tutuklu veya mahkum sa ğ ve sol eylemci ile
yaptığı bir anketin sonuçlar ına yer vermektedir. (Ergil 1980,
s. 112-167)

Ergil'in yaptığı anketin sonuçlar ı ile 1997 yılında gözaltı-
na alınanların yerlerinin yer ald ığı Emniyet Genel Müdürlü-
ğü'nün "Suç ve Suçlu Profili" adlı yaymırun analizinden elde
edilen sonuçların karşılaştırilması, yaklaşık 25 y ıllık sürede
Türk terörist/eylemci profilindeki de ğ işimlerin izlenmesi
bakıniindan ilginç olabilecekfir. Ancak; analiz ile anketin aynı
veri tabanlar ını içermemesi ve analizde hem bölücü terörizmle,
hem de az sayıda da olsa terör kapsamı dışında kabul edilebi-
lecek suçlarla ilgili verilerin de yer almas ı, bu karşılaştırmanın
sonuçlar ının kesin saptamalara ula şmasını engellemektedir.

a. Ankete göre, her iki grubun şiddet eylemcisi üyeleri, %
80'e varan oranda 25 yaşın, % 93 oranında da 30 yaşın altın-
dadı

Analizde ise bu oran % 74 civarmda hesaplanmaktad ır.
Sadece "Yasa D ışı Örgüt Faaliyeti" konusunda bulunan oran ise
% 77.4'dür. Bu sonuçlardan şiddet eylemlerini gerçekle ştiren
kitlenin yaş ortalanusının yükseldiği ve gençliğin"depolitizas-
yonun" bir ölçüde amacına ulaştığı sonucu ç ıkartılabilir.

b. Anket, eylemdilerin % 32'lik bir bölümünün kent mer-
kezlerinde doğduğunu belirlemektedir. Analizdeki parametre
bu alanda karşılaştırma yapma imkanı vermemektedir.

c. Ankete göre eylemcilerin % 61'lik bölümü hayatlar ının
büyük bir bölümünde İstanbul, Izmir ve Ankara gibi büyük
kentlerde yaşamışlardır. Ergil, bu sonucu sanayileşme süreci
ile desteklenmeyen çarpık kentleşmeye ve çarpık kentleşmenin
genç kesimde yarattığı bunahmiara bağlamaktad ır. Daha sade
bir yorum yaparsak; 1980'li y ılların şiddet eylemcisi/terörist
profilinde üniversite öğrencilerinin belirleyici olmas ı, üniversi-
telerin de büyük kentlerde toplanmas ı da, bu sonucu yaratmış
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TERÖRISTIN olabilecektir. Analizdeki para ıpetre bu alanda da karşılaştırma
PROFILI yapma imkanı vermemektedir.

ve

TERÖR İİM İ N	 d. Anket, eylemcilerin cezaevine girmeden önce yaptıklar ı
PSIKOLOJISI iş konusunda şu sonuçları vermiştir: % 52 öğrenci, % 11.5'i

memur, % l'i tüccar, % S'i esnaf, % 21'i işçi, % 1.5'i çiftçi, % 2'si
işsiz, % 3'ü din adamı vb.

Analiz sonuçlanna göre: ö ğrenci oranı yaklaşık % 40'11k bir
düşmeyle % 10.6'ya, memur oranı % 7'lik bir düşmeyle % 4.3'e,
işçi oranı % 5'lik düşmeyle % 15.8'e inmiş, 1980'li y ıllardaki "iş-
çi+nıemur+öğrenci" kesiminin tümünün toplamı olan % 84.5'lik
kesim çıkartıld ıktan sonra geri kalan % 15.5'luk kesimin tümü
serbest meslek sahibi kabul edilse dahi, analiz sonuçlarına göre
serbest meslek sahiplerinin suça kar ışma oran geçen 25 y ıllık
sürede 2 mislinden fazla artarak, % 36.4'e çıkmıştır. İşsiz/belli
işi olamayanların oranında da tam 7.5 kat bir artış vard ır. Bu
sonuçlar "depo1itinıs ıjon" etkisiyle, gençliğin ve öğrencilerin terk
ettiği siyasal şiddet alanının işsizler ve serbest meslek sahiple-
rince doldurulduğu gibi bir izlenim yaratmaktadır. İşsizlerle
ilgili analiz doğru olabilir, ancak orta direk kabul edilen serbest
meslek sahiplerinin siyasal şiddete yönelmiş görünmesi ente-
resandır ve daha derin araş tırmalar gerektirmektedir.

e. Anket sonuçlarma göre; ortalama olarak eylemcilerin
% 17.4'ü ilkokul mezunu veya orta okul terk, % 35'i ortaokul
mezunu veya lise terk, % 43.6's ı lise mezunu veya üniversite
öğrencisi, % 3.8'i üniversite mezunudur.Analize göre; ilkokul
mezunları oranı % 39.9, ortaokul mezunlar ı oram % 16.4, lise
mezunları oranı %23.1, yüksek okul mezunlan oranı % 9.8'dir:
Bu durumda geçen 25 y ıllık sürede ilkokul mezunlarının oranı
2 mislinden fazla artarak % 40'a ula şmış, ortaokul ve lise me-
zunlannın oranı yarı yarıya düşmüş, üniversite öğrencilerin
oranı ise iki mislinden fazla artmıştır. Bu sonuçta siyasal şid-
det alanında cehaletle kültürün kol kola gezdi ği gibi ilginç bir
yoruma yol açabilecektir. ilkokul mezunları oranındaki artış,
Radikal İslami görüşün siyasal şiddet ve teröre yönelmesiyle
izah edilebilir. Çünkü, Çitlio ğlu'nun Hizbullah verileriyle ilgili
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analizinde de belirttiği gibi, bu kesinıdeki kültür seviyesi bir TERÖRISTIN

hayli düşüktür. Ancak, yüksek kültür ve e ğitim seviyesinde PROFILI

siyasal şiddete yönelmenin artışı, önemle irdelenmesi gereken
bır husustur.	

TERORILM İ N

PS İ KOWJ İ S İ

f. Ergil'in anketi 1980'lerdeki siyasal şiddet eylemcilerinin
baba meslekleri ile ilgili tabloyu şöyle yans ıtmaktadır: Sanayi-
ci-tüccar.-çiftçi-esnaf-serbest meslek sahibi; %31.2, memur; %
22.8, işçi; % 32, işsiz; % 3.5.

Analizin yansıttığı tablo ise şudur: Yine ilk s ırada % 50.3'le
"esnafkı r dahil" serbest meslek sahipleri vard ır, ancak oranları
hayli yükselmiştir. Babası işçi olanların oranı % 22.8'den %
17.3'e memur olanlar ın oran ise 3 misli azalarak % 22.8'den %
6.5'a düşmüştür. Buna kar şılik işsizler/belli i şi olmayanlar ın
oranı üç misli aratarak, % 3.5'den % 12'ye yükselmi ştir. Deği-
şim tablosu açıktır: Türkiye'de işsizlik Oran çeşitli nedenlerle
süratle artmaktad ır ki, bu çok say ıda başka analizle de des-
teklenen bir sonuçtur, işçiler ve dolays ıyla sendikalar giderek
siyasi alandan soyutlanniakta, sar ı sendikacılık yükselen değer
olmaktadır ve memurlar; özlük haklar ını ilgilendiren hususlar
dışında politikadan el çekmi şlerdir.

g. Anket de analiz gibi şiddet eylemcilerinin gelir durumu
parametresinde bazı sonuçlar vermektedir. Ancak anket "dü-
şük, orta, iyi" gibi global bir değerlendirme yerine ayl ık gelir
dilimlerine dayandır. Bunun karşılığı analiz verilerinde yoktur.
Öte yandan, 25 yillik süre sosyo-ekonomik durum, gelir ve ge-
reksinim parametrelerini ola ğanüstü değiştirdiğinden, anlamlı
bir karşılaştırma yap ılamayacağı da düşünülmüştür.

Anket ile analiz arasında değerlendirme yap ılabilecek
başka ortak parametreler yoktur.Bu ilginç sonuçlar terör suç-
lusu ve terör amac ıyla suç işleyenlerin profilinde zaman içinde
önemli değişiklikler ve kaymalar olduğunu ortaya çıkarmakta
ve daha geniş veri tabanlannda toplumsal analizler yap ılmasın
gerekli kılmaktadır.
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TERÖR İ ST İ N	 1.1.4. Emniyet Genel Müdürlü ğü Terörle Mücadele

	

PROFILI	 ve Hareket Başkanlığı (TEMUH)

	

ve

TERÖRk	
Sol ve Sağ Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri

	

rs İ KOWJS İ	
ile Psikolojik Harekat Şube Müdürlüğü'nce
Türkiye'de Terörist Olaylara Kat ılanların
Yaş Grupları Konusunda Yap ılan Araştırma

Bu araştırmaya ilişkin veriler Çitlioğlu'nun "Gri Tehdit:

Terörizm" adh kitabmda ve Alkan'm "Psikolojik Harekat Terö-

rizm ve Polis" isimi yapıtına yer almaktadır (Çitlioğlu, 2005, s.
234-235, 238-239, Alkan 2000, s. 34-36))

"Sol terör örgütle rdeki militanların yaş gru pları na göre dnğı lınıı :

14-25 yaş grubu % 65, 25-30 ya ş grubu % 16.8, 30 ve yukarı yaş
grubu % 18.2dir. Soi terör örgütü militanlar ı dalın çok gençlerden

oluşmaktadı r.

Sağ terör örgütlerindeki militanlann yaş grupları na göre dağı l ı-

mı:10-l4yaş grubu %2.5,15-25 yaş grubu % 72.5,26-29ya5grubu

% 17, 30-34 yaş grubu % 6, 35 ve daha üstü yaş grubu % 2'dir. Sağ

terör örgütlerinde militan oran ı 15-25 yaş grubunda yoğunlaşmakta

ve sol örgütlere göre daha a şağıya inmektedir.PKK terör örgütünde

militanların yaş gruplanna göre dağı l ı m ı: 14-25 yaş grubu % 54,

26-3 7 yaş grubu % 34, 3858 yaş grubu % 12'dir. PKK militan kad-

rosunda ileri yaş grubundakilerin oran ı daha yüksektir. Bu sonuç,

milislerle dağcılar aras ındaki yaş farkı ndan kaynaklanmaktad ır."

Çitlioğlu'nun kitabında Hizbullah örgütü ile ilgili baz ı
veriler de mevcuttur:

"Hizbullah' ın Mardin K ız ıltepe'deki karargah ında 1998 bas-

kı n ıyla ele geçirilen disketlerin çözümünden; Türk Hizbullah ı 'n ın
20.000 civarındaki militan ve sempatizan ın ın eğitim düzeylerinin

çok dü şük olduğu, % 98'i kı rsal kesimden derlenen üyelerin % 60' ı n ı
okuma yazma bilmeyenlerin olu ş turduğu, genel eğitim düzeyinin ise

ilkokul mezunu veya ilkokul terk olarak değerlendirilebileceği, yönetim

kadrolarında yer alan s ın ırl ı say ıdaki üyesin ise (Tebliğciler) liseyi

bitirdikleri, sadece lider kadronun yüksek öğrenim gördüğü, örgütün

sosyal taban ı n ı n yoksul kesimden olu ş tuğu, 30 ve yukarı yaş taki

militanların çoğunluğu teşkil ettiği anlaşılmaktad ır."
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1.1.5. Güney Omay ile Turhan ttil'in 	 TERÖR İ ST İ N

1983 Yılında Yaptıkları	 PROF İ II
"Türkiye'de Anarşi ve Terör Ortam ının	 ve -

JEROR İ ZMIN
Doğmasmda Etkin Rol Oynayanlann 	

PS İ KOLOJ İ S İ
Demografik ve Psikolojik Profilleri" Araştırmas ı

Bu araştırmada Genelkurmay Başkanlığı tarafmdan 1983
yılında yay ınlanmış olup, Dr. Aşgın' ın Polis Dergisi' ne yazdığı
bir makalede araştırma sonuçlarının bir bölümü yer almakta-
d ır.

"Bu kimseler etrafindaki ki ş ilere duygu ve dü şüncelerini

kolayl ıkla anlatamaman ın sıkı ntı s ı içindedirler. Samimiyetleri daha

az ve içe dönüklükleri daha fazlad ır. Bu yap ı içerisinde, anlaşılamanuı
duygusu önemlidir. Önemli olan bir ba şka duygu engellenmişliktir.

Bu duygunun şiddete yönelmedeki rolü büyüktür.

Toplumla iletişimi zayıf olan kişi ya da terörist içinde bulunduğu

grupla bunu telafi yönüne gitn ıektedir. Bu, özellikle elif terörist

türü için doğrudur. Bu kişilerde genel nörolojik bozukluklar, daha

fazla uyu ş turucu madde kullan ı m ı, daha kolay şartlandı nlabilme

ve geçmiş te daha çok ciddi hastal ık geçirmiş olmaları gibi, beyin

fonksiyonlannda bozukluklar vard ı r. Teröristlerin kan yakınlarındaki

suç işleme oran ın ın yüksekliği (% 15-16) genetik bazı aktarnıalann

olabileceğini de akla getirmektedir.

Seksüel aç ıdan, sekse daha az ilgi, fakat daha çok tatmin ve

güven görülür. Bu kişiler zihinsel yetenekleraç ıs ından düşüktürler."

(Aşgm, 2000)

1.1.6. ABD Hava Kuvvetleri
Özel Araştırmalar Dairesi Uzmanlarınca
Hazırlanan Şiddet Eylemcisinin
Uluslararası Profiline ilişkin Rapor

Araştırma; Japon Kızıl Ordusu (JPA), Alman 2 Haziran
Hareketi (MJZ) ve Baader-Meinhof Grubu (BM), İrlanda Cum-
huriyet Ordusu Geçici Kolu (IRA-P), İtalyan Kız ıl Tugaylar (RB)
ve Silahlı Proleter Çekirdek (APN), Türk Türkiye Halk Kurtulu ş
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TERÖR İ SİİN Ordusu (THKO/TPLA), Ispanyol Bask Anavatan ve Özgürlük
PROFIII Hareketi (ETA-V) ve Anti Fa şist Yurtseverler Devrimci Cephesi

TERÖRIZM 
(FRAP), Filistin'in Kurtulu şu İçin Halk Cephesi (PFLP), Kara

PS İ KOWJ İ S İ Eylül Örgütü (850), Arjantinli Monteros ve Hallcm Devrimci
Ordusu (ERP), Uruguayl ı Tupamaroslar, Brezilya'da Carlos
Marighella'y ı izleyen gruplar v İran'da adı aç ıklanmayan sol

gruplar kapsamında yürütülmüş tür.

"a. Yaş: Önderlerin dışı nda kalan etkin eylen ıci kadrolarda yaş

ortalaması benzerdir: 22-25 aras ında değişmektedir. Önder kadrolarda

ise ortalama 40 ya ş civarı ndadı r. Son on yı lda araları nda Türkiye'nin

de bulunduğu bazı ülkelerde bu ya ş ortalamas ı dalın da düşn ıekte ve bu

durum hem siyasi eğilin ılerin orta dereceli okullara girdiğini hem de

şiddet eylenılerinin 'ulusal davayla' ili şki lendirildiğini göstermektedir.

Filistin, Alman ve Japon gruplarda ya ş ortalamas ı 31 'e kadar yüksel-

mekte ve bu durum baz ı örgüt üyelerinin meslek sahibi olmas ı n ı sağ-

lamaktadı r. Bu tip örgütlerde çok say ı da doktor, avukat, vb. vard ı r.

b. Cinsiyet: Gruplar aras ı nda farkl ı l ık görülmekle birlikte,

terörizm genelde bir erkek uğraşıd ı r. Eylemlerin % 80'i erkeklerce

gerçekleş tirilmektedir. Kadı nlar daha çok destek unsur olarak görev

yapmaktadır. Sadece Alman örgü tlerinde kad ı n lann etkinlikleri çok

daha yüksektir.

e. Evlilik Bekarl ık, halen siyasal eıjlen ıcilerin en önemli nitelik-

lerindendir ve bekarl ık oran ı % 75-80'leri bulnıaktadı r.

d. Coğrafi Köken: Gerilla sava şı yap ı tlan, eylenıcinin eylenı i-

ni en iyi bildiği yerde yapmas ı n ı tavsiye etnıektedir. Bu; sald ı rn ıak,

kaçmak, sa klanma k, lojistik destek sa ğlamak için bir. gerekliliktir. Bu

nedenle kentte büyüyen eylemciler, eylem alan ı olarak kenti seçmek-

tedirler. Kentlerin eylem alan ı olarak seçilmesi; sosyal değişimin ve

siyasal yabancılaşmamn da en h ızl ı bu nıekanlarda gerçekleşnıesinden

de kaynaklanmaktad ı r. Yani, eylemci kendisi gibi olan lan en kolay

kent ortamında bulabilmektedir. Kentlerin, ileti şim, ulaşım ve etki-

leşinı olanakların ı nfazlalığı da bir başka cazip faktördür.

e. Sosyal-Ekonomik Köken: Eylemcilerin çoğu orta veya

üst s ınıflardan gelmektedir. Bu oran önderler itibariyle 213'e kadar

yükselmektedir.
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Ana-baba mesleklerinde; doktorluk, avukatl ık, mühendislik, dev- TERÖR İ ST İ N

let nıemurluğu, diplomatl ık ön plana ç ıkmakta, din adam ı, subay, PROFILI

polis çocuklarına da rastlanmaktadı r. Bu değerlendirme kuvvetini	
RÖRİİ N

Iran, Türkiye ve Filistin örneklerinde bir ölçüde yitirmektedir. An ıa,	 İ KOLOJ İ S İ
bu ülkelerde de eylemciler toplumun en alt/en yoksul kesimlerinden

gelme mektedir.

f Eğitim veMesle!c IRA istisnas ı dışı nda şiddet eylemcilerinin
büyük çoğunluğu, üniversitede okumu ş veya mezun kişilerdir. Bu

oran % 60'lann üstündedir. Latin Amerika ve Almanya'da Oran
daha da yükseln ıekte, az geli şmiş ülkelerde ise nispeten düşmektedir.
ETA-V'de yüksek eğitimli oran ı % 40 civarı ndadı r. Önder kadrolar-
da da eğitim seviyesi yüksektir ve sol grup önderlerinin çoğu sosyal
bilimlerle ilgilenmektedir. Bir meslek olmamakla birlikte, şiddet ey-
lemcilerinin yaklaşık % 60'ı öğrencidir.

g. Üye Edinme Yöntemi ve Yeri: Sol örgütler militanlar ı n ı
daha çok üniversite çevrelerinden derlerken, sağ örgütler liseleri
yeğlemektedir. Sağ örgütler ayn ı zamanda toplumun yoksul kesin ı-
lerindeki bilinçsiz ve örgütsüz bi reyler aras ı ndan daha kolay militan
bulabilmektedirler. Sağ örgütlerin önderleri ise ya üst s ı n ıftandı r
veya onların ücretli vekilleridir. Diğer militanlar ise lıer iki kesin ıde
de işsiz ve daha çok iş güvencesiz alanlarda çalışan emekçilerden
gelmektedir.

ETA-VJ IRA ve Filistin kökenli -etnik/milliyetçi- örgütler, mi-
litanları n ı her meslek grubundan ve her coğrafi bölgeden d.erleyebil-
nıektedirler. Bu durum; bir dış düşmana karşı savaş veren örgütlerin,
toplu nıun her alan ı nda yanda ş bulabileceklerini de göstermektedir.

h. Siyasal Felsefe: Incelenen örgü tlerden sadece üç ulustan
olanların (Filistin, Bask ve Irlanda kökenliler) ideolojisi -etnik- mil-
liyetçiliğe dayalıdı r. Az gelişmiş ülkelerde Jıakinı ideoloji ise anti-sö-
mürgecilik, ekonomik bağı msızlık, firsat eşitliği çizgisine oturn ıak-
tadı r ve bu çizgiye yakın olan Marksist ideoloji beninısennıektedir.
Gelişmiş ülkelerde ise anarşizme bir kayış görülmektedir. " (Ergil
1980, s. 170-184)
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TERÖR İSTiN	 1.2. Araştırmacıların Terörist Profihine

	

PROFIU	 ilişkin Görüşleri
ve

TERORiZMiN
PSWOLOJISI Prof. Dr. Songar 1984 y ılında düzenlenen "Uluslararas ı Te-

rörizm ve Uyu şturucu Madde Kaçakç ılığı Senıpozyumu"nda Türk

teröristlerin psikolojik profilinin değerlendirilmesine ilişkin

bir bildiri sunmuştur:

"Bütün teröristlerde kişisel beklentiler çok önemli rol oynamak-

tadır. Özellikle psikolojik bir teşvik açı sı ndan terör örgütleri mensup-

lanna çeşitli unvan ve makamlar vermek suretiyle, duygular tatmin

edilmekte, ayn ı zamanda örgüt içi disiplinde verilen bu unvan ve

rütbeler ile sağlan maya çal ışı lmaktadı r.

Genel olarak bir terörist profili çizmek gerekirse bu şöyle tasvir

edilebilir: Terörist içe dönük bir ki şilik yapı sına sahiptir, teröristler

normal insanlara göre asosyal, başkalanyla ilişki kurmakta zorlanan,

soğuk ve zayıf kişiliklerdir, teröristler sadist ve mazohistik karakter

çizgilerini taşı rlar, terör eylemine katı lan insanlar diğer insanlara

göre daha düşük bir zeka seviyesine sahiptir. Ancak lider kadrosu

bu sayılan özelliklerin tam tersi yaratılış ta yani zeki ve ba şkalann ı
kullanma ve yönlendirme konusunda büyük yetene ği olan insanlar-

dı r." (Songar, 1984)

Prof. Dr. Altuğ'un. "Terörün Anatomisi" isimli kitabında kla-

sik çağlara ait kapsamlı bir terörist profili de yer almaktad ır:

"Terörist gruplann nıensu plan genellikle gençtirler. Sosyal Ü ı ti-
lalci teröristlerin ortalama yaşlan daha da küçüktü, çoklan daha liseyi

bile bitirmemiş ti. Muayyen bir yaş grubuna mensup olmaktan ba şka

bütün hepsine ortak nitelikler bulmak güçtür. Baz ılan mutlu, bazı lan

mutsuz -bir- çocukluk geçirmişlerdir. 1870'lerin Rus teröristleri ge-

nellikle normal, sağlıkl ı ve dengeli kişilerdi ve yüksek etik standartlan

vardı; 'ölmenin öldürmekten kolay olduğuna' inan ıyorlardı. Rus ih-

tilalcilerin dörtte biri kadı ndı . Irlanda veya Japonya'da kad ın terörist

düşünülemezdi. Hindistan'da ise sadece iki veya üç kad ın terörist

vardı . Bomba atmak, tamamen erkek işi kabul ediliyordu. Lucien de

la Hadde3ye göre de; ayn ı çağı n Fransız teröristlerinin çoğunluğu

öğrendydi, Öğrenciler Ortaçağ 'dan beri de ili tilalci bir gelenek için-
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dedirler. -Öğrencilerden sonra- İktidars ızlar, müş terisiz avukatlar,	 TERÖR İ ST İ N

hasta gelmeyen doktorlar, okuyucusu bulunmayan yazarlar, al ıcıs ı PROFIL İ

olmayan tacirler ve gazetelerden siyaset öğrenerek kendilerini devlet ve

RÖR İ N
adam ı gibi gören 'sa/lar', 'fantezist' boi ıemler, daimi gayri memnun- Ps İ Ko ıoı iSi
lar, siyasi mülteciler, canilerve haydutlars ıralanmaktad ı r. -Ancak-,

eğitimli veya yar ı eğitimliler 'deslassesler' bu gibi gruplar ı n daima

belkemiğini teşkil etmektedirler.

Teröristler aras ı nda iyi aileden gelenler ve aristokrat çocuklan

da bulunmaktad ır." Altuğ, 1920'lere doğru bu terörist profihirıin
değiştiğini, carıi ruhlu kişilerin terörist örgütlerde görülmeye
başlandığını belirtir ve örnek olarak 1972' de Japon Kızıl Or-
du'sunun Karuizawa'daki karargahında işkence edilmiş 14
ceset bulunmas ını gösterir. Yazar "Çakal/Carlos" lakaplanyla
bilinen ünlü terörist tllich Ramirez Sanchez hakk ında da bir tah-
111 yapar. Ona göre; Londra partilerinin playboyu, gitarc ı şişko
Raniirez, Stalinci bir komünist olan babas ının ve baz ı Kolom-
biyali komünist önderlerin etkisinde kalarak önce komünist,
Meksika ve Küba'da gerilla eğitimi, Moskovada'ki Lumumba
Üniversitesi'nde de ideolojik eğitim gördükten sonra terörist
olmuştur. (Altuğ, 1995 s. 105-110)

Çitlioğlu ve Erkmen'de Londra sald ırılarından sonra, El
Kaide'li teröristlere ait verileri esas alarak, ça ğdaş teröristin
profilinıi çizmeye yönelik bir çahşma yapnıışlard ır.

"İngiltere'nin hedef seçiln ıesinin nedeni ise; Genç İngiliz Müs-

lün ıanlann toplumsal yabanc ılaşma yaşamas ı n ı n da etkisiyle ülke içi

Radikal İslamcı faaliyetlerin yükselmesi ve Müslüman Gruplann ı n
aşın akı mlara ve terörist faaliyetlere -kat ı lmasıdır- Zaten modern

İslami kimlik ile modern laik kimlik aras ında çelişkiye düşerek kimlik

bunal ı m ına giren ve genelde sosyo-ekonomik sorunlarla kar şılaşan

bu genç Müslümanlar, İngiliz dış politikası nda Çeçenistan, Ke şmir,

Filistin ve İrak gibi İslam Ülkelerini ilgilendiren konulardaki çifte

standartlara da tepki duymakta ve bu tepki kimlik bunal ı m ın ı şiddet-

lendirmektedir. Avrupa genelinde yaşanan İslam fobisi de gençlerde

topluma yabanc ılaşma duygusunu ve aşı n çevrelere kayma eğilimini

arttırmaktadı r,
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TERÖR İ Sr İ N	 Radikal İslamc ı örgütlerin Avrupa ülkelerindeki özgürlük or-
PROFIU tam ından yararlan ıp, bu gençlere yönelik etkin faaliyetler içine gir-

TERÖR İZMk

ve

 
mc/eri, ortaya çıkan sendromu ve sendromdan kaynaklanan tehlikeyi

PSiKOWJ İ S İ da/m da güçlendirn ıektedir. Bu örgütlerin bir bölümünün şiddete

karşı olmaları ise, radikallerin dev şirilnıesine elveri şli bir ortam

oluşturdukları gerçeğini değiş tirmemektedir. Guardian Gazetesi 'nin

yaptı rdığı bir ankette de El Kaide'nin ABDye yönelik sald ırıs ı n ı
meşru gören İngiliz Müslün ıanlann oran ı n ı n % 13 gibi yüksek bir
rakama ulaş tığı görülmüştiir.

Tüm El Kaide eylemlerinde olduğu gibi Londra olay ı nda da
eylemcilerin kimliği konusunda kargaşa yaşanmış, ancak kı sa süre
sonra eylen ıcilerin diğer El Kaide eylemlerindekiler gibi, eyleme gi-

derken gerçek kimliklerini yanlar ında taşıyan Pakistanl ı veJan ıaikal ı
Müslümanlar olduğu ortaya çıkmıştır. Londra eıjle ıncilerinin lıikaye-
lerinin ara ş tırılması, El Kaide hücrelerinin fakir ve arka sokaklardan

gelen, beyni yıkanmış fanatiklerden olu şan bir eylen ı grubu olduğu
düşüncesinin yanlış lığın ı ortaya ç ıkarnııştır. Tersine eylemcilerinin
çoğunun laik bir ortanıda yetişnıiş, iyi eğitimli, nıeslek sahibi, evli ve

kendilerine intihar eylemine sevk edebilecek bir akı l !ıastalığı oln ıa yan
kişiler olduğu görülmektedir. Böylece terörist psikolojisini aç ıklamaya

ve onları şeytanifanatiklerolarak göstermeye çalışan pek çok akademik

çalış ma da tutars ız hale gelmiş tir.

Marc Sageman'ııı araş tırmaları bu açıdan ilginçtir; El Kaide
eylenıcilerinin % 1 7.6's ı üst, % 55'i orta ve sadece % 27.5'i alt
s ı n ıflardan gelmektedir. Suudi, Kuveytli ve M ı s ırl ı eylemciler

arası nda üst s ın ıftan olanlar çoğunluktad ı r. Genelde daim önce
bir suça kan şnıamış olan, genellikle de 25 yaş civarı nda bulunan
eıjlen ıcilerin % 16.7'si lise altı, % 12'si lise, % 33.3'ü üniversite, %
9'u ise yüksek lisans düzeyinde eğitinı alnıış, % 28.8'i ise üniversite
eğitimi sürerken eyleme kat ı lnıış t ı r. Bu noktada eylemcilerin neden
teröre başvurdukların ı aç ıklamak zorla şnıaktad ır. Bunlar ı n büyük
kı sm ı ya bir nedenle evlerinden aynlarak Batıya yerleşmişlerdir veya
zaten Batı ülkelerinde yaşamaktadı rlar. Nitekin ı, büyük sald ı rılarda
görev alan eylemcilerin % 79'u örgüte Batı ülkelerinden kat ı lanlardır.
İkinci nesil göçmen çocuklan ise aralannda % 10'h ık pay salı ihidir.
Eylemci kadrosunun büyük çoğunluğu eğitim veya başka nedenlerle
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Batı 'ya gitn ıiş ve Batın ı n Londra, Paris, Montreal gibi kentlerinde TERÖRISTIN

radikalleşmişlerdir.	 PROF İ L İ

ve
Burada yaşadıkları yabanc ı laşn ıan ı n radikalleşmelerine katkıda TERORIZM İ N

bulunabileceği düşünülmektedir. Kendilerini radikalle ş tiren grup	 PSIKOLOJIS İ

veya cemaatlere ise genelde dini duygulann ı n gücünden çok arka-
daş l ık ve yolda şl ık ilişkisiyle girmişlerdir. Geldikleri ülkelerde, din

toplumsal aç ıdan önemli bir rol oynasa da, çoğunlukla dini eğitim

aln ıa yan bu kişilerin, toplumsal d ışlanma ve yabancılaşma sonucunda

'yeniden İsla ınileştikleri' de ileri sürüln ıektedir. Batın ı n değerlerinin
krizde olduğunu ve toplumdan dışlandıkları n ı ileri süren eylemciler,
kendi ko ınünlerini kurup, oralarda ya şanıaktadırlar.

S ı radan potansiyel senıpatizanlan iki tip insan grubu örgüte
kazand ı rmaktad ı r: Bunlan ıı bir bö'lün ıünü 1980'lerden sonra bir şe-

kilde Afganistan, Pakistan veya diğer yerlerdeki çatı ş n ıalara katı lan,
El Kaide ile bir şekilde tenıasa geçmiş, seyyar ve deneyimli elemanlar
olu ş turmaktadı r. Bunların çoğunluğu ayn ı zamanda bir Bat ı ülkesi-
nin vatandaşı olup, Batı ülkelerindeki İslamcı örgü tlenn ıenin temelini
atnıışlardı r ve genelde n ıevcu t şebekeleri yönetmektedirler. Diğer grup
ise çeşitli Batı Ülkelerine dağılmış, çoğunlukla da kendi ülkelerinde
de aranan radikal din adan ılandır. Almanya, Fransa ve İngiltere'deki
camiler bu grubun gözde faaliyet alanlar ıdır. Camiler, yeniden İsla-
mileşenler için yeniden bilin çlen ıııe ortanıı ve sığınaktı r.

Brendan 0' Neill'e göre; eylen ıcilerin büyük bir çoğunluğu ilk
lıallerinde uygarlık dü şman ı barbarlar değil, tanı tersine bu uygarlığı
bilen anıa ondan yabanc ı la şan kişilerdir. Londra eylenıcileri de bu
tan ı nılamalara aynen uyn ıaktadı r: Birisi öğretnıen, diğeri üniversite
öğrencisi, üçüncüsü de bir baba ada y ıdı r. Onlara yardı n ı eden ve
patlayı cılan lıaz ı rla yan kişi ise büyük bir olas ı l ıkla eylem öncesinde
İngiltere'yi terk etmiş tir. Eylen ıciler önceden birbirini tan ı ma kta ve
eylenıde birlikte davran ıııaktad ı rlar." (Çitlioğlu-Erkmen, 2005)

Çitlioğlu'nun, yukarıdaki ortak makalede yeralan terörist
profilinin yorumu konusundaki genel eğilimden farklı görüş-
lerine kitabmda da rastlanmaktad ır:

"Kana susam ış, vah şi, cani deyimleri asl ında terörizn ıi ve te-
röristi tan ı mlama ve aç ıklan ıa konusunda ba şvurulan; son derece
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TERÖR İ ST İN sığ, teinelsiz, kolaycı lığa kaçan ve karşı m ızdaki olgunun derinliğine

PROFILI irdelenmesini engelleyen yakla şı mlarolarak ortaya çıkmaktadır. Çün-

TERORizMiNve 
kü, teröristlerin ruhsal bozuklukları olan kişiler olarak nitelenn ıesi

pSiKoıİS İ asl ında terörizmle mücadeleyi zaaji ı uğratan en önemli etkenlerden

birisidir.

Son derece kolay olan kaba güç kullanmak yerine olağanüstü

karmaşık ve kendi amaçları aç ıs ından mutlaka rasyonalite gerektiren

bir terör eyleminin planlanmas ı, hedef seçiminin gerektirdiği incelik-

ler, lojistik desteğin sağlanmas ı, çalışmalara egemen olmas ı gereken

mutlak gizlilik ilkesine uyulmas ı, eylemin gerçekleştirilmesi ve kaç ış

yöntemlerinin önceden belirlenmesiaşanialann ı içeren kon ıpleks bir

mekanizman ın kusursuz işlemesini sağlayan kişilerin, akı l sağ lıkla-

nndan kuşku duymak ya da bu kişileri psikolojik bozukluklar ı olan

kriminal tipler olarak tan ımlamak, mücadele edilecek gücü olu şturan

unsurların hafife alı nmas ı gibi temel bir zaJIyete eşlik etmektedir."

Çitlioğlu kitabında, Psikiyatrist Doç. Dr. Erol Göka'nin
terörist profili konusundaki görü şlerini destekleyen bir de-
ğerlendirmesine de yer vermiştir:

"Bununla birlikte bugüne kadar yap ı lan çal ışmalar, terör

psikolojisi konusunda iki noktaya aç ıkl ık getirmiş tir. Bunlardan

birincisi, teröristin zihnen bilinen ruhsal hastal ık kategorileri içine

s ı kı ştınlmaya çalışılarak incelenmesinin uygun olmadığıdır. Böyle

bir bakış, önyargı larla doludur ve propaganda d ışında bir faydas ı

yoktur, hatta hatal ı verilerle harekete yol açacağı için son tahlilde

terörle mücadeleyi zafiyete dü şürür. Terör olayları, ruhsal rahats ızlığı

olanların asla planlayamayacağı kadar karma şık bir zihinsel işleyiş

ve organizasyon yeteneği gerektirir. Kald ı ki bugüne kadar yap ılan

amprik çalışmalar, teröristlerin tamam ına mal edilebilecek bir ruhsal

rahats ızlıktan söz edilen ıeyeceğini açıkça göstermektedir." Çitlioğlu,

2005, s. 230-231)

Arslanoğlu, terörizmi psikiyatrik yönden inceledi ği "Politik

Psikiyatri" adlı yapıtında, Çitlioğlu ve Göka'ya ters bir bakış
açısı sergilemekte ve konuyla ilgili olarak şunları söylemek-
tedir:
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"Terör ve şiddet, siyasetinen ikiyüzlü olduğu alanlardan birisidir TERÖRISTIN

ve bu iki yüzlülüğü psikiyatriye de bula ş tırı r. Pek çok insana ve pek PROF İ L İ

-çok siyasi ak ı ma göre şiddet ve terör çok kötü, lanetlenesi, sap ıkça bir	
RÖR İ Neylen ıdir, ama başkalanndan veya karşıdan gelirse! Pek çok insan 

psiKoLojisi
kendi yaptığı ya da kendi desteklediği siyasi kesimlerin uyguladığı
ş iddeti, terörü, ş iddetten terörden saymamaktad ı r.

Ş iddet insan ın ve insan ilişkilerinin doğas ında vard ı r ve siyaset
gibi güç ilişkilerine özellikle konu olan bir alanda abart ı lı boyutlarda
yaşanması hiç garip değ ildir. Ş iddet çocukta vardır, ailede vardır,
hayvanlara karşı sistematik biçimde tüm uygar ülkelerde uygulan-
maktadır ve siyasette olmamas ı da bu yüzden mümkün değildir.

Ancak baz ı insanlar kiş ilik özellikleri nedeniyle ş iddete, teröre
sı radan insanlardan daha yatkı ndı r. Böyle insanlar şiddetin yoğun
yaşandığı alanlara, eğ ilimlerinden ötürü kayarlar. Siyasi yönelinı le-
rini veya mesleklerini buna göre belirlerler. Psikopati, sadizm gibi uç
kişilik örneklerinde şiddete ve terör eylemlerine daha fazla yatk ınl ık
görülür.

Savunma amacıyla, ulusal kurtulu ş için veya hakl ı gerekçeler
doğrultusunda ş iddete başvurman ı n kaçın ı lmaz, hatta istenen-isten-
mesi gereken bir şey olduğuna, kendi sağduyusuna, kal ıp yarg ı lanna
uyduğu sürece toplumlartüki büyük çoğunluk onay verir." (Arsla-
noğlu, 2003, s. 174-175)

Prof. Dr. Özcan Köknel'de "Bireysel ve Toplumsal Ş iddet"
adh kitabında Prof. Dr. Ergil'in TOBB adına yaptığı araş tır-
mada vardığı sonuçları doğrulayan bir terörist portresi çiz-
mektedir.

"Terörist; sayg ı n lık k.azanaSk, kendini ispatlayacak doğru,
yaratıcı ve üretici bir yol bulamayan, sald ırgan davran ış larda bulu-
nup, ş iddet eylemlerine kat ı larak bağlı olduğu alt kültüre şan, şeref
ve üstünlük sağ ladığı n ı sanan, hayat kavgas ında ş iddeti çıkar yol
olarak kabul eden ki şidir. Kırsal gelenekçi toplumlardan büyük kente
veya gelişmiş ülkelere göç edenler, kültür çatışmas ı, toplumsal ve alt
kültür çözülnıesi gibi olu şumlarla karşı laşmakta, bu da ki şilerin o ana
kadar kazandığı davran ış kalıplan, ilkeler ve yapt ı n mlann etkisini
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TERÖR İSTİN kaybetmesine, amaç ve beklent-ilerin yitiriln ıesine nede?i olmakta, göç
PROF 11.1 edilen yeni dünyadaki davran ış kal ıpları , ilke ve yaptı rın ılarsa benim-

TERÖR İ1M	
senemediğinden, değerler çalışmas ı n ı n yarattığı problemli kişilikle

ı oıons ı birlikte şiddete ıneıfiJal varoş insani ve kültürü doğmaktadı r. Varoşta

yaşayan insanlar; değerler çatış mas ı ve yeni çevrelerinde kendilerine

karşı olu şan tepkiler sonucu boşluğa ve ara yışa düşmekte, kendilerini

boşluktan kurtaracak davran ış kal ıpları, inanç ve ideolojiler bulmaya

çalışarak çeşitli gruplarla bağlantı lara girn ıektedirler. Elbette dinsel

akı mlar bu insanlar ı n sığı ndığı en önemli kıı run ı olmaktadı r. Va-

roşlarda belediye, ilçe ve hatta karakol gibi normatif örgütler İıemen

kurulamad ığından bir otorite boşluğu da oln şmakta ve böylece terör

örgütleri için müsait ortam belirmektedir."

1.3. intihar Eylemleri ve intihar Eylemcileri

Teröristin profili incelenirken, bu profil içinde daha özel
bir konumu olan intihar eylemcilerine de değinmek gerekir.
Çünkü intihar eylemleri ça ğdaş asimetrik terörizmin en gözde
saldırı biçimine dönüşmüş, "canl ı bomba" da denilen "intihar

komandolan" da en seçkin ve en ayrıcalıkh militanlar haline
gelmişlerdir. Çağdaş asimetrik terör tehdidinden bahsedilmeye
başlandığından bu yana gerçekle ştirilen tüm önemli terörist
saldırılarda intihar eylemi neredeyse tek seçenek halini almıştır.
11 Eylül, Istanbul, Londra ve Madrid sald ırılar ı tüm boyut-
larıyla intihar eylemlerinin özelliklerini ta şımaktad ır. Hafta
Moskova'daki tiyatro baskını da ümitsiz stratejisi nedeniyle
bir çeşit intihar eylemi olarak nitelendirilebilir. İrak'da ABD ve
müttefiklerine karşı, Ortadoğu'da da İsrail'e karşı düzenlenen
en etkili saldırılar yine intihar eylemi şeklinde gerçekle ş tiril-
mektedir.

Türkiye, Radikal İslami terörist unsurların gerçekleş tirdiği
İstanbul saldır ılarından önce de, PKK terör örgütünün intihar
eylemleri ile karşılaşmış, ancak örgüt bu eylem yönteminden
çabuk vazgeçmiştir. Radikal İslami terörizmin yükseli şinden
önce intihar eylemleri terörist örgütler için fazlaca tercih edilen
bir eylem yöntemi olmam ış tır. Bu ilginç bir husustur. intihar
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eylemleri yöntemi neredeyse Radikal İslami terörizmle özdeş- TERÖRISTIN

leşmiş gibidir: El Kaide, Hizbullah, Hamas, Elaksar Şehitleri PROF İ L İ

gibi ismi bilinen Radikal İslami terör örgütlerinin en seçkin	
RÖRNbirliklerini intihar eylemcileri olu şturmaktadır. Kısacası, çağdaş 

PS İ KOLOJiS İ
asimetrik terörizm tehdidini ve Radikal Islami terörü anlaya-
bilmek için, intihar eylemlerinin ve genel terörist profili içinde
özel bir yer işgal eden intihar eylemcilerinin/komandolar ının
incelenmesi gerekmektedir.

intihar eylemi; bir terörist örgüt militan ın bilinçli bir şekilde
kendisini de yok ederek gerçekle ş tirdiği saldırı olarak tanım-
lanabilir. Bu saldır ı diğer terörist eylemlere göre önemli bir
farklılık içerir: Diğer eylemlerde de eyleme iştirak eden terörist
için bir ölüm riski vard ır. Ancak, bu riskin minimuma indiril-
mesi için planlar yap ılır, kaçıp/kurtulma olasılıklar ı irdelenir.
Hele profesyonel teröristler için eylem sonras ı kaçıp/kurtulma
olanaklar ının da tartışılmas ı, en az eylem koymak ve eylemle
maksimum etki yaratmak kadar önemlidir. intihar eylemlerinde
ise kaçıp/kurtulma olasılığı militanın örgütü ve bizzat kendisin-
ce bilinçli olarak yok edilmekte, eylemin tek ba şarı parametresi
maksimum personel zayiatı verdirmeye dönü şmektedir.

intihar eylemleri ve eylemcileri ile ilgili olarak yap ılan ana-
lizlerde genellikle bu tip sald ırıların terör örgütünün zafiyete
düştüğünü ve çaresiz kaldığını ortaya koyduğu, örgütlerin;
küçülme, etkisizle şme ve yok olma kompleksine kapılmalan,
başka türlü yöntemlerle eylem gerçekle ştirme olana ğı kalma-
ması, kitlesel deste ği sürdürme, ciddiye al ınma ve örgütün iç
disiplinini sağlama nedenleriyle intihar eylemlerine yönelebi-
lecekleri ileri sürülmektedir.

Son dönemlerde yap ılan araş tırmalar ise bu görü şün pek
de doğru olmadığını ortaya çıkarmıştır.

ABD'de intihar eylemleri üzerine iki kitap yay ınlayan
Cincinnati Üniversitesi'nden Mia Bloom ve Chicago Üniver-
sitesi'nden Robert Pape, Lübnan, Filistin, Ke şmir, Çeçenistan,
Sri Lanka gibi ülkelerdeki intihar eylemlerini inceleyerek; bu
eylem türünün sanılanın aksine, bir terör örgütünün güçsüz-
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TERÖRISTIN liığ-ünü ve paniğe kap ıldığını değil, tersine güçlü ve serinkanlı
PROF İ L İ bir tarzda hareket ettiğini gösterdiğini, bu tip eylemlerin çatışan

TERÖR İ ZM İ N
va  tarafların farklı dinden olması halinde daha büyük ba şar ı şansı

PS İ KOIOJ İ S İ yakaladığını ileri sürmüşlerdir.

PKK'nın intihar eylemlerini de inceleyen ara ştırmacılar,
PKK eylemlerinin intihar sald ırısının sadece dinci örgütlerin işi
olmadığım gösterdiğini, ama öte yandan da PKK'nın dünyada-
ki en az etkili intihar eylemlerini yaptığını, 14 eylemde ortalama
ikişer kişinin hayatım kaybettiğini, terör örgütünün örgüte yeni
katılanlan değil, eski militanları ve özellikle kadınlan intihar
eylemcisi olarak kullandığını, bu eylemler sonucunda örgütün
kazançlı çıkmadığını, tersine prestij kaybettiğini ve bu sonuç ne-
deniyle de intihar eylemlerine son verdiğini belirtmektedirler.
(Çak ır, 2006)

Vurmay da, Ortado ğu'daki terörizmin gelişimini incele-
diği bir makalesinde Radikal İslami terör ile intihar eylemleri
aras ındaki ilişkilere değinmektedir:

"Ortadoğu'da yıllardır biriktirilen yoğun nefret ve km, intikam

ile 'stüize'edilmiş mücahitleri ortaya ç ıkarmıştır. Firavunvari efsane-

leşen örgüt liderlerinin önderliğinde, kutsanmış nı isyonları , n ıitleşen

iktidar ve intikam h ırsları ile modifiye edilen mücahitlerin tek amaçları

düşnıan ilan ettikleri Jıer şeyi yı kmak, yok etmektir. Hatta bu uğurda

yok olmaktı r, Başka bir deyişle ruhlann adandığı ideolojinin en ırine

ilkin bilin çlerin, ard ı ndan iradenin, nihayetinde de bedenin terkidir,

intilıardir. Ama bu intihar, bireyin kendi psikolojik bunal ı m ı n ı din-

dirmek amacıyla giriş tiği nihilist bir ölüme gidiş asla değildir.

Insan bedenin organik birer F-300'e dönüş türüldüğü intihar

eylemleri, ruhsal rahats ızlığı olanlann asla planlayamayacağı kadar

karmaşık bir zihinsel işleyiş ve organ izasıjon yeteneği gerektirir. Ne

yaşayacak kadar diri, ne de gömülecek kadar ölü halde olan insanlann

kendi acizliklerine duyduğu öftenin intikan ı ile kesiştiği noktada pi-

mini çektikleri intihar sald ırılan böylece yerini 'burjuva mücahitlerin'

dava uğruna cihat yolunda giriştikleri eylemlere b ı rakmış tı r. Bu çok

bilin meyenli denklem... ' İslanı 'ı n ruhu için sava ş ' verdiklerini iddia

eden yeni nesil terörün ta kendisidir. Bu ölümcül doktn'nde hedef
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TERÖR İ ST İ N

PROF İ L İ

ve

TERÖRIZMIN

PS İ KOLOJ İ S İ

maksimum ölü değil, maksimum etkidir. Bu nedenle hedef simgeler

ve imgelerdir. intihar saldırılarına kurban gidenler ise rastlantısal

olarak 'seçilmi ş bulunan' araçlardır." (Vurmay, 2005)

Hem Amerikal ı akademisyenlerin yaptığı çalişmalar ve
hem de Vurmay ın makalesi, intihar eylemlerinin niçin radikal
dini terör örgütlerince daha fazla tercih edildi ği ve başanyla
sürdürülebildiği sorusuna da cevapt ır. Bu tip bir saldırıyı
gerçekleştirebilmek için davaya gerçek bir "adanmışlık" ge-
rekmektedir ve böyle bir motivasyon ancak dini fanatizm
sayesinde sağlanabilmektedir. ideolojik ya da etnik/ayr ılıkçı
terör örgütlerinin motivasyonu, bu tip bir eylemde yeterli ba-
şarıyı sağlayamamakta, hafta "canl ı bomba" olarak kullanılacak
militanlara yeterli eğitimi bile verememektedirler.

örneğin, PKK'nın intihar eylemi yapmak için görevlen-
dirdiği bir kadın terörist görevi son anda reddetmesi üzerine
örgüt tarafından Adana'da öldürülmüş, bir diğer kadın terörist
ise Bodrum'da intihar eylemi yapmak isterken, kullanaca ğı
bombanm elinde patlamas ı sonucu ölmüştür.

Bir intihar komandosunun ya da canl ı bombanın nas ıl bir
psikoloji içinde böyle bir eyleme yöneldi ği hem güvenlik güçleri
açısından mutlaka cevaplandırılması gereken bir son, hem de
sıradan insanlar için merak edilen bir konudur. Bazı araştırmacı-
lar intihar eylemdilerinin; intikam ve nefret duygular ı nedeniyle
veya örgütçe ölüme mahkum edilmiş olmaları halinde hain ol
arak lanetlenme yerine kahraman olarak an ılmayı istemeleri
sonucu bu tür eylemleri yapmaya kalkıştıldarmı, eylem anı ön-
cesinde genellikle uyuşturucu kullandıklarını, terör örgütlerinin
de intihar eylemcisinin kimli ğinin gizli kalabileceği düşüncesiy-
le ve eylem sonucunda maksimum etldnin yarat ılacağı inancıyla
bu tür saldırıları teşvik ettiklerini ileri sürmektedirler.

Bu bakış açısı intihar eylemcisinin motivasyonunu çok
basitleştirmektedir ve uyu şturucu kullanmadan canl ı bomba
olunamayacağı gibi tartışmaya çok açık saptamalar yapmak-
tadır. Bu itibarla, terörizmin nedenlerini sadece psikiyatrik
rahats ızlıklara bağlayan görüşlerden fark ı yoktur.
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TERÖR İSTİ N	 Gerçek bir canlı bomba eğitmeninin Times Dergisi'nde ve
PROFIU Vatan Gazetesi'nde yay ınlanan bir röportaj ı, intihar eylemci-

ve
TERÖR İ - 

lerinin ileri sürülenin aksine farkh motivasyo ıılarla harekete

N İ KO WJ İ S İ geçtiklerini ve cesaret aldıkları gücün uyuşturucu maddelerle
ilgisi olmadığını göstermektedir.

İrak Ordu'sundan ayr ılma uzman bir asker olduğu an-
laşilan ve röportaj anına kadar 30 intihar sald ırısının koor-
dinatörlüğü üstlenen intihar komandolar ı eğitmeni, gönüllü
eylemcileri gözetimine aldığı andan itibaren, gönüllünün
hayatının son bulacağa ana kadar tüm sorumlulu ğunu yük-
lendiğini, gönüllülere güvenli mekan sa ğlama, ihtiyaçlar ını
giderme, istedikleri takdirde dini rehberlik verme, patlay ıcı
temini, eylemin planlanması, en fazla zararın oluşacağı hedefin
ve eylem anmın seçimi ve hedefin tamtımının da eğitmenin
sorumlulukları arasında olduğunu söylemektedir.

Eğitmenin intihar eylemcilerinin genel profilini çizerken
yaptığı tanımlamalar ve özelikle son cümledeki vurgulama da
son derece ilginçtir: "Intilıareylemcüerinin büyük çoğunluğu Irakl ı
değil, Arap. Çünkü, İraklılar ülkeleri için sava şıyorlar ve onları n
yaşaması gerekli. Yabanc ı bombacılar ise ülkelerinden uzak bir yere,

büyük paralar ödeyerek geliyorlar. Onlar ın derdi, Amerikan Ordu-

su'na karşı bir zafer kazanmak değil, bir an önce cennete gitmek."

Bu hayat hikayesi çağdaş intihar eylemcisiııin gerçek profili
çizmesi itibariyle dikkate değerdir ve intihar eylemlerinin etkili
biçimde uygulanmas ının, sadece dinsel fanatizmin esiri olmu ş
insanların varlığına bağli olduğunu ortaya koymaktad ır. Bu
fanatiklerin de uyu şturucu maddelerin, nefret ve intikan ıın
esiri olmuş sapıklar şeklinde gösterilmesi, propaganda d ışında
bir yarar sağlayamayacaktır. Bu nedenle çağdaş asimetrik terör
tehdidinin bir ölçüde kontrole alınabilmesi, öncelikle kaynak
teşkil eden Radikal İslami akımların kontrolüne bağlıdır. Bu
kontrol uygun yöntemlerle sağlanamazsa, birkaç canlı bomba-
nın eylemi gerçekleştirmeden yakalanması veya plastik patla-
yıcıları da belirleyen çok daha etkili detektörlerin ke şfedilmesi
sorunu çözemeyecektir.
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TERÖRISTIN

PROFİ L İ
ve
TERÖRIZMIN

PS İ KOIOJ İS İ

2. Terörizmin Psikolojik Boyutu

Bir önceki bölümde , teröristin profili konusundaki ara ş-
firmalar ve değerlendirmeler geniş bir biçimde sunulmu ştur.
Ancak, terörizmin psikolojisi sadece terörist profiline bak ıla-
rak anlaşılamaz. Yani terörizm psilcolojisi, teröristlerin birey-
sel psilcolojilerinin bir toplamı olarak yorumlanamaz. Çünkü,
böyle bir yorum, terörizm denilen vahşete ve insanlık suçuna
katılan teröristlerin her birinin de bireysel anlamda vahşi ve
cani ruhlu olduklar ı gibi bir sonuç yaratır ki, araştırmaların
ve değerlendirmelerin büyük bir bölümünde sadece bir birey
olarak ele alındığında teröristin de normal insanlardan farkl ı
görülemeyeceği konusunda tutarlı ve dikkate al ınmas ı gereken
görüşler ileri sürülmektedir. Öyleyse terörizmin, hükümranlik
sahasına giren bireyleri kendi kişiliklerinden soyutlayarak vah-
şete yöneltmesini sağlayan özel bir psikolojiye sahip olduğunu
söyleyebiliriz.

Devrimci terörizmin başlangıç yıllarında, yani Frans ız İhti-
lali Döneminde "teröristin" pek de özenilecek bir sıfat olmadığı
görülmektedir. Altu ğ, Edmond Burke'r ıin 1795 yılında yazdığı
bir yaz ıda "halkı n üzerine salıverilmiş 'terörist' denilen binlerce

cehennem köpeğinden" bahsettiğini söyler. Altuğ yap ıtında da,
David C. Rapoport'tan da esinlenerek terör ve şiddet aras ın-
daki farklılıklara değinen, terörizmin psikolojisine başlangıç
oluşturabilecek bir yorum yapar: "Şiddeti hakl ı göstermek için

çok kez incitmek, zarar vermek istenilen ki şinin yaptığı kötülüklerden

ötürü cezalandırılmas ı gerektiği veya zarar verdikleri ya da vermek

istedikleri için buna lay ık oldukları ileri sürülür. Terörü hakl ı göster-

inek içinse çok değişik bir man tık gereklidir. Kurbanlar aç ıkça kimseyi

tehdit etmezler, göreneksel moral standartlara göre masumdurlar.

Bundan ötürü teröristler s ıradan kavramlar ve tecrübeleri terk ederler

ve nornıal olarak kurbanlarından 'kişiler' diye bahsetnıezler. Konuya

göre kurbanlar, simgeler, hayvanlar veya ahlaks ız kişiler olmaktad ır.
Bir terörist olmak için o kişinin dünyayla ilgili özel bir tasavvuru,

özel bir bilinci olnıalıdı r. Bunun sonucu olarak terörizm evrensel bir

olay olamaz. Deliller gösteriyor ki, terörizm sadece özel zamanlarda

ortaya çıkan ve bir halkı n bilincindeki özel gelişmeler bağlı tarihi bir
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TERÖRiST İN olaydır." Yazar, devrimci terörizmin kurucular ından anarşist
PRORU Nechayev'in terörizm psikolojisinde çözümleyici olabilecek bir

ve

TERÖRi	
sözünü de nakletmektedir: "Ihtilalci (terörist) sadece bir bilim

PS İ KOLOJ İ S İ 
bilir: yok etme bilimi. Konu ayn ıdır: Bütün bozuk düzeni, en süratli

ve en emin yoldan yok etmek onun için bir zevk, bir teselli, bir ödül,

bir memnuniyettir: Terörün ba şarısı, gece ve gündüz bir dü şünce,

bir gayesi -olmas ına - bağlıdır. Acı masız yok etme." (Altuğ, 1995,
5. 19-20,55)

Ergil, 1980'li yılların Türkiye'sinde şiddet eylemcisinin
psikolojisini baz ı etkeıılerin belirlediğini ileri sürer. Bunlar;
Türkiye'nin yaşadığı sosyo-ekonomik değişimlerin yarattığı
toplumsal bunalımın kuralsızlığı ve yabancılaşmayı (anomi)
dayatması, "otoriter sağın toplum ve siyaset anlayışın ın"; gücü,
şiddeti ve terörü ön plana ç ıkarması, "Sol "un da bazı ideo-
lojilerin etkileri sonucunda; güç, şiddet ve terörle ilişki kur-
ma yanılgısma düşmesi, ülkenin şiddetli rekabete dayah ve
huzursuz kırsal yapısından etkilenen siyasal kutupla şma ve
Türk toplumsal değerlerinin şiddeti benimseyen bir "erkeklik"

kavramını ön plana ç ıkarnüsıdır.

Kişiliğinde bu faktörlerin etkilerini hisseden şiddet eylem-
cisi, çocukluk ve gençlik dönemlerinde yeni baz ı dış etkerılerle
karşilaşmaktadır. Bu bağlamda çocukluğunda "yasaklar" ola-
rak algıladığı "engelleme" olgusuyla gençlik y ıllarında tekrar
karşilaşmalctadır. Bu kez de modem ya şamın bizzat kendisi;
sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel, cinsel, vb. gereksinim-
lerini karşılamas ını engellemektedir.

Aynı dönemde karşılaştığı devlet otoritesi de engelleyici
olabilmektedir. Engelleme olgusu genç üzerinde bir taraftan
şiddetli bir karşı tepki yaratırken, diğer yandan da modem
yaşam teknolojisi tehlikeli bir fiziksel ortam olu şturmaktadır.
Bu arada modem iletişim ve ulaşım olanakları, insanlar ve kül-
türler arası diyalogu geli ştirmekte, etkileşimi arttırmaktadır.
Bu ortam içinde genç insan, teknolojik olanaklarla elde etti ği
bilgilerle kendi öz durumunu karşılaştırrnaya başlamakta,
kendisine benimsetilen dü şünce kalıplannı, değer yargılarım
ve kontrol mekanizmalarını sorgulamaktadır.
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Böylece, "başvuru çerçevelerinin" çözümlenmesi ve gençlik TERÖRiSIN

alt kültürünün güçlenmesi evresi ba şlamakta, bu evrede anne PROF İ L İ

ve babaların geleneksel yol göstericiik ve yöneticililc rolleri
TERORIZMIN

kaybolurken; karizmatik liderler, yeni peygamberler ve hayal psikoLojisi
ürünü tipler, gencin"idol"ü haline gelmektedir. Eric Erikson bu
gelişmeyi "Sosyal değişim o kadar h ızl ı oluyor ki, büyümek artık bir
topluma uymak anlam ı na gelmiyor." Sözcükleriyle açıklamaktadır.
Gençliğin uyacağı, uymak istediği toplum ise henüz oluşum
halindedir. Oluşumunu sürdüren toplumla ilgili kesinliklerin
belirlenmemesi gencin yar ınlara kuşkuyla bakmasma neden
olmakta, bu da toplunila yabanc ılaşma olgusunu ortaya çı-
karmaktadır. Bu evrede gençliğe "erdem örnekleri" sunulması
büyük önem taşımaktadır. Böyle örnekler göremeyen bir genç;
sorumluluk yüldenmeyen, kaytanc ı, isyatıkar, diğer kuşaklarla
araya mesafe koyarak toplumdan tecrit olunmak ve yaban-
Ğilaşmak isteyen, gençlik alt kültürüne eğilimli ve topluma
başkaldırmaya hevesli bir kişi olabilmektedir.

Topluma başkald.ırma da otoritelere baş kaldırma şeklinde
dışa yansıniakta, devlet otoritesinin genç tarafından engelleyici
olarak algılanması durumunda başkaldırı devlete de yönel-
mektedir. Bu aşamada gençlik bir bunalım yaşamakta ve bu
bunalım iki seçeneği öne çıkarmaktadır: Ya otoritelere yöneltile-
meyen nefret hedef de ğiştirerek başka, ama çoğunlukla sahte ya
da yedek düşmanlara saldınya dönüşecektir ki, bu düşmanlar
arasında etnik ve dinsel azmlıklar, farklı siyasal düşüncede
olanlar ve yabancılar başta gelmektedir, veya otoritelere karşı
çıkamayış; "aşırı telafi" olgusunu ön plana ç ıkaracak, böylece
genç otorite odaklarına karşı aşırı, hatta şekilci ve törensel bir
saygı göstermeye başlayabilecektir. Bunun sonucu; gencin
varlık nedenini otoriteye hizmet olarak alg ılamasıdır. Böylece,
yaşadığı ruhsal çelişkileri dışa yansıtamayan, "üstün ırk, üstün
insan, kaçın ılmaz devrim" gibi "sahte bir gerçeklik alemi" yaratan
ve bu alemi yaşamın tek inancma dönüştüren "otoriter kişilik"
ortaya çıkacaktır.

Ataerkil aile yap ısı egemenliğindeki toplumlarda otoriter
kişiliğin gençlik arasında yaygınlaşması doğal bir sonuçtur.
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TERÖRISTIN Bireyin "oto-kontrolünün " gelişemediği böyle toplumlar "iyi-
PROFILI kötü, doğru-yanlış, yasak-olabilir" aras ındaki aynmı yapacak bir

TERÖR İZMk 
"üst irade"ye gerek duyarlar. Çünkü, birey özgür iradesiyle bu

PSiKOL İ S İ 
seçimi yapamamaktad ır. "Tebaa ve uyrukluk" psikolojisinin çok
güçlü olduğu bu tip toplumlar, güdülmeye ve güdümlenmeye
de yatkındırlar. Bu tip toplumların bireyleri, iç alemlerindeki
güçsüzlüğü, dışa karşı saldırganlıkla gizlemeye ve şiddetle var-
hklarmı kanıtlamaya çahşmaktadırlar. Bu olgu; ırkçılık, ulusçu-
luk, toplumculuk gibi "iç grup" ve "biz" simgeleriyle bezenen,
mitolojik kahramanlar yaratan bir törenselli ğe bürünebilmekte
ve bir "saldırganl ık kültü" oluşmaktadır. Bu dramatik ortam ve
yaratılan saldırganlık kültü, otoriter kişilikli bireylerin içinde-
ki tahripkarliğı ve şiddeti kahramanhğa dönüştürecek "sahne
düzenini" sa ğlamaktadır. Bu düzenin sürdürebilmesi ise, hep
düşmanlarm yani "onlarm" var olmasını gerektirmekte, böylece
Dünya hep "bizler" ile "onlar" arasında bitmeyen bir mücadele-
nin sürdüğü bir savaş alanı olarak algılanmaktadır. Bu senaryo,
Ebenstein ve Russeil gibi düşünürlerce şu özdeyişle özetlen-
miştir: "Savaş insanları n erdeinlerini dışa vurmas ı n ı sağlar."

öte yandan, evrensel bir olgu diyebileceğimiz "engelleme"
tüm bireylerde aynı kişilik yap ısını oluşturmamaktad ır. Böyle
bir kişilik yap ısının oluşması için, pek çok ara değişkenin var-
ligi gerekir. Otoriter kişilik yapısını engelleyebilecek faktörler;
olumlu bir örnek/modelin ortaya çıkmas ı, uygar ve barışçı bir
teşvik ortamının oluşması bu bağlamda bir "Uyan genellemesi"
olarak şiddetin ortaya çıkmasının engellenmesidir -ihkak-- ı bak
yönteminin özenclirilmemesi denilebilir-.

Görüldüğü gibi Ergil, siyasal şiddet/terörizmpsikolojisinin
oluşumunu büyük ölçüde "engelleme" faktörüne bağlamakta,
Türkiye özelindeki baz ı oluşumlarm da bu faktörle birleşerek,
şiddete daha eğilimli grupların ortaya çıkmasını sağladığını
savunmaktadır.

Ergil, terörizme yol açan şiddet ortamını ve psikolojisini
oluşturan nedenleri bu şekilde irdeledikten sonra, şiddet/
terörizm ortamının özellikleri konusunda 4a ban yorumlar
yapmalctadır
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"Terörist grupların en büyük zafiyeti; nıeşruluğu konusunda TERÖR İ ST İ N

şüphe uyandı nlan devlet ve onun dayandığı sistemin yeniden nas ıl PROF İ L İ

kurulacağına ilişkin somut öneriler sunan ıamalarıdır. Bu nedenle 
TERÖR İSN

de bu terörist grupların faaliyetleri temel güdüleri kamu düzenini PSiKOWJ İ S İ
korumak olan büyük çoğunlukça desteklenmez. Terörün kendisini
yaratan ve destekleyen sosyal örgütlennıeyi parçalamas ın ı, insanla-
n atomize ederek ayrı ştırması n ı, insanl ık dışı kılmasın ı ve insanlar
arasındaki doğrudan iletişim psikolojik kanalların ı tıkamasın ı, böylece
de hem kendi sonunu ve hem de toplumun sonunu haz ı rlamas ını
engellemelidirler. Ancak bu ko şul, iktidarı yıkmak, kaosa ve anarş iye
ulaşmak isteyen terörist ve anarşik örgütler için hiçbir şekilde geçerli
değildir. Terörün, eleştirel düşünceye karşı koyabÜmek ve hakl ı lığı n ı
savunabÜnıek ve etkisini sürdürebilmek için propaganda ya ve propa-
gandan ın örgütlenmesine gereksinimi vard ır. Bu amaçla yaşamı ve
doğayı ku tsar ve sahte bir bilimsellikle överler. Terörizm bir zincirleme
etki -domino etkisi- yaratı r.

Insanların ve toplumlan bölen ı rksal ve etnik farkl ı l ıkların
yüceltildiği, güzel ve değerli bulunduğu modern çağlarda, bazı
grupların kimlik veya kişilik aramalann ın engellenmesi de kitleler
tarafindan dayan ılmaz bir adaletsizlik olarak görülebilir. Tüm bu
nedenler, tüm kötülüklerin kaynağı olarak görülen ve ald ırmazl ıktan
ancak şiddet kullan ılarak yaz geçirtilebilecek olan egemen güçlere
karşı terör uygulannzas ı sonucunu yaratabilecektir. Bu motivasıjonla
harekete geçen terörist unsurlar, eylemlerini kamuoyunu en fazla
etkileyebilecek tarzda planIn yacaklard ır. Çünkü, heyecan teröristlere
düşsel bir kişilik ve süresi belli bir kahramanl ık kazandı ra bilecektir
ve teröristlerin 'halk kahraman ı ' olmaya ilı tiyaçlan vardı r. Eylem
üşamasından itibaren de medyan ın da katkılarıyla; gerçek-gerçek dışı,
suç-masumiyet, hakl ılık-haksızlıkfarkl ı l ıklan giderek kaybolacak ve
eylem kendi gerçekliğini yaratmaya ba şlayacaktır.

Terörün haklılığı ya da ahlaklılığı genelde savunmaya yönelik,
eğiticVöğretici olmasına veya yüksek bir amaca hizmet etmesine bağ-
lan ır. Çünkü teröristlere göre egemenler ellerinde bulunan tüm devlet
imkanlarıyla gerçek terör ve şiddeti uygulamakta, kendileri ise ten5rü
savunma amaçl ı bir teknik olarak kullanma ktadı rlar. Terörist şiddeti
tepkisel ve haklıdır. Teröristler, rejimi içindeki şiddetten yaln ızca
siyasal mücadele yoluyla anndı rabileceklerine inanmışlardır.
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TERÖR İ STİ N	 Terörizm ile mizah, mant ık ve düşünme aras ı nda bir ters orantı
PROFIU vardır. Ölümcül derecede ciddi modem terörist, uzlaşıdan nefret eder,

ve

TERÖR	
olasılık hesabı yapanlara ikiyüzlü gözüyle bakar. Terörü adalete giden

PS İ KOLOJ İ S İ 
en kestirme yol olarak görür. Asl ında, kendisi terörize olmuştur, ey-

leme başvurarak, kendi bunal ı m ı ndan kurtulmaya çal ışan bir kişidir.

Ayrım terör eylemlerinde, kendinifeday ı içeren 'azizce' bir öz yerinin

ve hatta canrndan vazgeçme duygusunun olması; teröristleri sürü k-

leyici bir coşkuya sevk edebilir. Bu noktadan sonra eylemci için art ık
dönüş ve edilgen olarak kadere nza göstermek yoktur ve; yok olmak,

var etmekle eş anlama gelebilir.

Terörist, davran ışlanna tarihsel bir önem verir, eylemleriyle bir

çağı kapayıp, yenisiniaçacağına münir. Ama teröristin tarihi, bağlantı-
lı bir dizi kronolojik geli şme değil, bir dizi uygun ve özgür olayd ır. Bu

anlamda anakronik olup, kendi gerçekle ştirdiği veya gerçekleşmesine

katkıda bulunduğu olaylarla özel bir tarih yazar ve kendisine de tarihi

bir şahsiyet kişiliği tan ır. Bu psikolojik yap ı içinde kendisini biraz da

'aziz' gibi hisseden terörist akl ından çok gönlü yle dü şündüğünden,

kendi özündeki değişmeye bakarak dünyanin da değişmesi gerektiğine

inanır ve kendinde meydana gelen değişmenin dayan ıklılığını ve sın ı-
rı n ı korkusuzluğu ve sınırs ız saldı rganlığı ile kan ı tlamaya çal ışır.

Terörist, kendi başvurduğu şiddeti nıeşru ve hakl ı gösterebilmek

için mevcut yasallığa saldırmaktadır. Çünkü bu günün yasas ı, terö-

risti yasa dışı ilan etmektedir. 0 halde, terörist saygıdeğer bir öğesi

olabilmek için yeni yasalan olan yeni bir düzen yaratmal ıdır. "(Ergil,
1980, s. 6-14, 20-26, 2648, 53-97)

Dr. Aşgm' ın makalesinde de "Oidipus Kompleksi", farkhlaş-
ma, yabancılaşma, toplumsal etkenlerin rolü, referans gruplar ı
gibi kavramlarla bağlantılı olarak benzer sonuçlara ulaşılmak-
tadır. Aşgm, Ergil'den farkli olarak; ban biyolojik ve kal ıtımsal
nedenlerin ve psikiyatrik hastahklann da terörizme yönelimde
etkili olabileceğini vurgulamaktadır. (Aşgm 2000)

Alkan, "Psikolojik Harekat, Terörizm ve Polis" adlı kitabmda
terörizmin psikolojiyi yeni militan temini amac ıyla nasıl ve ne
ölçüde başarılı kullandığım "Grup Dinamiği, Tutum Değişikliği

ve Algılama" parametreleri bazında irdelemektedir:
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'Terör örgütlerinin militan kazanmada kulland ığı psikolojik TERÖR İ ST İ N

süreçlerin ilk ad ı m ı örgüte kazand ı rılacak şahsı n sahnesi, dekoru, PROFIU

senaryosu, oyuncuları önceden hazı rlanmış bir oyunun içerisine 
TERÖRİİN

çekilmesidir. Bir terör hareketinin ba şarı l ı olabilmesi için daha ilk	 iKo ıojis İ
anlardan itibaren kapal ı bir teşkilat kurması ve bütün taraftarlann ı
bu örgüt içerisinde eriterek örgütün ayrı lmaz bir pai'ças ı haline ge-
tirebilecek bir güce sahip olması gerekmektedir. Grup dinamiği ise
bir grup içinde olu şan sebep-sonuç ilişkileri, grupların oluşmas ı ve
işleyişiniifadeetınektedir. İşte terör örgütleri, grup dinamiğini örgüte
militan kazanmada ilk süreç olarak kullanmaktadı rlar.

Liselerde, üniversitelerde, işçi ve memur kesimi içerisinde örgüt
adına sorumlu militanlar, örgüte kazandırnıayı plan lad ıklan kişiler
hakkında ayrıntılı istihbarat topla rlar. Bu istihbarat örgüte kazand ınl-
mak istenen kişinin; aile yap ıs ı, zaafiarı, irtibatta olduğu arkada şlan,
ekonomik düzeyi hakkında yapılmaktadır. Örgüte kazarnlması plan-
lanan kişinin hakkı nda gerekli istihbarat toplandıktan sonra, insan
psikolojisini iyi bilen örgüt militanlan bu bilgilerin ışığında harekete
geçmektedirler. Bazen gerekli diyalogun sağlan ıp, psikolojik sürecin
işlemesi için bir çş sinema, tiyatro ve konser daveti, öğrenci olup
da ekonomik sıkıntıda ysa burs ve kalacak yer temini yeterlidir. Her
insan ın hayatta karşı l ıksız bir sevgiye, karşı lıksız bir ilgi ve sami-
miyete ihtiyacı vardı r. Örgüt mÜitanlan i şlerini ideolojik amaçlar
uğruna gerçekleştirdikleri için, kazanmayı plan ladıklan kişiye sözde
karşı lıks ız arkada şlık ve dostluğu, uzun vadede bedelini almak üzere
sunma ktad ırlar. Dolayısıyla bu davranışlan an ında muhatapları n ın
kalplerini kazanmalanna vesile olmaktad ır. Örgüte bu psikolojik sü-
recin işlemesi ile birlikte ad ı m adım giriş yapan bir kişi nereye doğru
sürüklendiğinin farkında bile değildir. Ta ki, eline bir silah al ıp silahlı
eyleme başlayacağı güne kadar.

Görüldüğü üzere, örgütlenme ve militan kazanmada terör ör-
gütleri tarafindan planl ı ve devaml ı aksi yonlar şeklinde uygulanan
faaliyetler, insan ın zihnini, kalbini ve ruhunu hedef almaktad ı r.
Örgütler, bu doğrultuda 'Maslov'un Piramidi'nde' yer alan güdü-
leri kullanmaktad ır. Planlayıcıs ı, uygulayıcısı ve hedefi insan olan
bu mücadele oldukça karma şık bir şekilde cereyan etmektedir. Öyle
ki çoğu zaman hedef haline gelen bireyler kendi dü şünce, duygu ve
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davran ışhannda meydana gelen değişikliklerin farkına bile varama-

maktadırlar.

Düşünce ve duygu boyutu her geçen gün/e birlikte beslenen bir

bireye, davranış boyutu olan silahlı eylemlere bir hazı rlık teşkil etmesi

için, içine çekildiği grup/ii beraber bildiri dağı tma, afiş asma, mitinge

katılma faaliyetlerinde görev verilir. Hatta, örgütü sahiplenmesi aç ı-
s ından militan ada yı na örgüt içerisinde küçük soru mluluklar verilir.

Grup sorumluluğu, sı n ıf sorumluluğu gibi.

Grup psikolojisinin etkisiyle örgüte kazan ılmak istenen birey,

yapılan işlerin yanlış olduğunu düşünse bile artık itiraz edemez. Daha

önce de grubun özelliklerini s ı ralarken grubun, ortak değer yargı la-

nnzn, yazılmam ış yasaların ı n, ortak tav ır, tutum ve davran ışların ı n

olduğundan bahsetmiş tik. Iş te bu psikolojik süreç tüm ağırlığı yla

bireyin üzerinde ağı rlığı n ı hissettirnıeye başlamış tır. Çünkü terör

örgütleri, bir kimseyi sava şmaya ve ölmeye haz ı r hale getirebilmek

için o kimsenin kişiliğini bedeninden ay ırnıaktadırlar. Diğer bir ifa-

deyle onun kendi gerçek ki şiliğine sahip olmas ın ı önlenıektedirler.

Bu işlemi o kimseyi kapal ı kolektıf bir topluluğun içinde eritmek;

ona hayali bir kişilik tan ı mak; şimdiki zaman ı n küçümsenmesini ona

aşılamak ve onun ilgisini Iıenüz varolma yan şeylere kayd ırmak ve

nihayet onunla gerçek aras ında bir perde (doktrin) germek suretiyle

yapmaktadırlar.

Düşünce ve duygu bayutu örgütün ya şam felsefesi doğrultu-

sunda beslenmiş bir birey, artık silahl ı eylemlere katılmay ı kendi

ister hale gelmiş olur. Bu arzuyu fark eden örgüt ilk başlarda yeni

kazandığı mÜitan ına görev vermeye pek istekli görünmez. Tabii ki

bu yeni kazandığı militan ı na -karşı- bir manevradan başka bir şey

değildir. Örgütün böylesi bir tutum sergilemesi yeni kazan ılan mi-

litan ı davas ına daha da motive eder.

Terör örgütleri, militanların ın beyinlerini ve rulılann ı, örgütün

amaçları doğrultusunda şartlandırma faaliyetlerini bu kadarla da

bı rakmanıaktadır. Aynca, yeni kazandığı militanhann ı n alg ılama

dünyalanna da nüflız ederek, örgütün idealleri ve amaçlanndan ba şka

herhangi bir şey düşünnıemelerini de sağlamaktadır. Daha önce de

ifade ettiğimiz gıhi te rö rist örgütler, militanların ı önce ideolojik olarak
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düşünce boyutunda yetiştirirler. Çünkü, algılaman ı n olabilmesi için TERÖRISTIN

bir insan ın önce düşünmeyi öğrenmesi gerekmektedir. Ancak dü şünce PROF İİ I

sistemi geliş tikten sonra bir insan duyu organlan arac ılığıyla gelen 
TERÖR İ N

uyancılan örgütleyip, anlamland ırabilir; yani alg ı layabilir.

Alkan, kitabında militanlann ideolojik-teorikvepratikeğitin ıle-

rine de yer vermektedir. Yazar bu konuda şunları söylemektedir:

Bir teröristin yetiş tirilnıesinde izlenen a şamalarda şu s ıra ta-

kip edilmektedir: Fikirlerin hedef kişi, grup veya toplum kesitine

ulaştırılması, böylece sempatizan kazan ılması, sempatizanlann fikir

düzeylerinin yükseltilmesi, eylem için gereken malzemelerin ta şı tıl-
mas:, eylem için gereken malzemenin sa ğlanmas ı, eylem sırasında

gözcülük yaptırı lmas ı, yaz ı yazma, afiş asma gibi eylemlere kat ılma-

sı n ı n sağlanmas ı, legal gösterilere i ştirak ettirilmesi, korsan gösteri

ve direnişlere katılmasın ın saplanmas ı, uzmanlık gerektirmeyen toplu

olay ve çatışmalara yöneltilmesi, silahl ı eylemlere iş tirak ettirilmesi

ve terörist eylem plan ının yükseltilmesi.

Terör örgütleri kazandıkları bireyi önce ideolojik eğitime tabi

tutarlar. Örgütlerin özelliğine göre, belirli yay ınlar temel eğitim ki-
tab ı olarak okutulmak ve üzerinde tartışı lnıak suretiyle öğrenilenler

peki ştirilmeye çalışılır. Eğitim sürecine al ınan bir militan ın geçmişine

ait olan ne varsa, tüm bunlar ı yıkmak, -militan ı - yeni ölçülerle ve

ilkelerle donatarak bir militan bakış aç ı sına kavuşturmak zorunlulu-

ğuna göre davran ılır. Ancak eğitim sadece ideolojik, politik teorik bilgi

vernıe ve bilinç düwjini yükseltn ıe değildir. Kadro eğitimi den ilince,

özellikle kadro adaylann ı parti militan özelliklerine göre bilin çlendir-

nıe, onun için birnji her yönüyle pratiğe haz ır hale getirmek hedeftir.

Eğitim, militan ı n belli bir amaç için biçimlendirilmesi, buna göre bir
özün ve biçimin verilmesi eylemidir..

ideolojik olarak iyi eğitim almış, belirli bir güven vermiş ve yeterli

olgunluğa kavuşmuş örgüt mensupları, silahlı mücadelenin bir gereği

olarak tenıel eğitime tabi tutulmaktad ır. Temel eğitim içerisinde, ör-

gütün elde edebileceği her türlü silah ın kullan ınıı, bomba yapım ı ve

kullan ım ı, suika st ve eylem düzenlenmesi,flzikikondisyon, mukavemet

ve hayatı idame, sorguya ve fiziki baskıya direnme gibi daha teknik ve

ileri seviyede eğitim verilmektedir." (Alkan, 2000, s. 41-59)
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3. Terörist Profili ve Terörizmin Psikolojisi
Konusundaki Tartışmaların Değerlendirilmesi

Araştırmalar ve düşünürlerin görüşleri teröristin profihi
konusunda gerek evrensel ölçütte gerekse ulusal ölçütte çok
önemli görüş ayrılıkları bulunmadığını, araş tırmaların önemli
bir bölümünün yap ıldığı 1980'lerden bu yana geçen 25 yıllık
sürede de hem evrensel terörist profilinir, hem de ulusal terö-
rist profilinin çok fazla değişmediğini ortaya koymaktad ır.

Ancak üzerinde durulmas ı gereken bazı değişim iddiaları
da vardır. Bunlardan ilki evrensel terörist profilinin daha ama-
törleştiğinin, son dönemlerde önemli terörist eylemlere imza
atanların, sıradan aile babalanndan çok da farklı kişiler olma-
dıklannın ileri sürülmesidir. Hat ırlanacağı üzere Londra sal-
dınlannı gerçekle ştirenlerle ilgili olarak bu mealde bir yorum
yapılmiştır. Bu yoruma tamamen katılamıyoruz. Sıradan aile
babalanndan pek de farklı olmayan kişilerin dünden bugüne
tüm Londra'yı, Istanbul'u veya Madrid'i allak builak eden,
onlarca kişiyi öldüren bir dizi intihar sald ırısını gerçekleştirebil-
meleri olanak dışıdir. Çünkü böyle bir eylemin gerçekle şmesi;
ülke içinden veya d ışmdan patlayıa temin edilmesi, patlay ı-
alarm intihar saldırısını gerçekleştirecek eylemcilere güvenli
biçimde ulaş tırılmas ı, elektronik düzene ğin haz ırlanmas ı,
elektronik düzeneğin patlayıcı maddeye montesi, patlayıcırun
eylem anma kadar saklanabilmesi için güvenli mekan temini,
hedef seçimi, seçilen hedef/hedeflerle ilgili istihbarat ve ke şif
yapılması, örgütün ülke dışındaki merkeziyle ve ülke içinde
eylemleri gerçekle ştirecekler militanlarla bağlantı sağlanma-
sı, bağlantının sürdürülmesi, paflayıcıların en emin biçimde
hedef/hedeflere nakli, eylemlerin koordine ve senkronize
edilmesi gibi sayılamayacak kadar çok hizmetin verilmesine
bağlıdır. Ciddi teorik ve uygulamalı eğitim almanuş sıradan
bir insanın Intemet'te birkaç siteyi ziyaret ederek, örgüt mer-
kezinden gelen birkaç militanla görü şerek, kısa bir sürede bu
tip intihar saldırılarını gerçekleştirebileceği kabul edilemez.
Böyle sald ırılarda nispeten amatörce hizmet verebilecekler
ancak örgüt istihbaratç ıları ve lojistilcçileri olabilir ki, onların
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da en az orta düzey bir e ğitimden geçtiklerini kabul etmek TERÖRISTIN

gerekir. Bu saldırılarla ilgili olarak yap ılabilecek daha gerçekçi PROF İ II

bir yorum; Loıüra, Istanbul, Madrid ve ABD'deki eylemleri 	 RÖRİİN
yapan intihar komandolar ırun o ülkelerdeki "uykuda Radikal

İslami terör örgütü hücrelerinin" daha önce üst düzeyde eğitim
almış kadrolan olabileceğidir. "Uykudaki" bu kadrolar, örgüt
merkezinin uygun eylem an ının geldiği yolundaki uyar ısı
üzerine saldırıları planlanıış ve uygulanıışlardır.

irdelenmesi gereken bir di ğer görüş de Radikal İslami te-
rör örgütü militanlar ı arasında buıjuva kökeninden gelenlerin
sayısının arttığıdır. Bu doğrultuda intihar komandolarinın dahi
buı uvalaştığı ileri sürülmektedir. Bizce bu da ciddi bir de ğişim
değildir. Çünkü, yer verdi ğimiz araştırmaların da gösterdiği
gibi, terörizm hiçbir zaman "proleterin silah ı " olnıamıştır. Nere-
deyse terörizmin keşfedildiği ilk andan itibaren toplumun orta
ve üst sinıfları terörle daha içli dışli olagelmişlerdir. Çünkü te-
rörizm, en azından lider kadrolar ve "tebliğciler" itibarıyla; belli
düzeyde eğitim almış, ülkenin ve toplumun ko şullarını sorgu-
layabilecek, 20-30 militandan da ibaret olsa bir topluluğu ölüme
götürebilecek liderlik vasıflarına sahip, dış destek unsurlar ıyla
irtibat kurabilecek, biraz da olsa siyaset yapabilecek insanlara
gerek göstermektedir. Bu vas ıfların sayısını arttırabilmek de
mümkündür. Bu tip vasıflar ise daha çok toplumun orta ve
üst tabakalarından gelenlerde bulunabilmekteçlir. Terörizmin
zayıfm silahı olduğu vurgulamas ı, onun fakirin ve yoksulun
da silahı olduğu anlamına gelmemektedir. Söz konusu zafiyet,
terörizmin karşısına çıktığı güç odağıyla ilgilidir.

Türk terörist profili ilgili olarak vurgulanabilecek iki
önemli farkl ılaşma söz konusudur. İlki gençliğin ve özellikle
üniversite gençliğinin siyasal şiddet ve terörizm eylemlerinden
önemli bir ölçüde uzakla şmas ıdır. Kanınıızca bunun en önem-
li nedeni, 12 Eylül'ün "depolitisazyon" stratejisinin bir ölçüde
amacına ulaşmasıdır. Belirtileri daha az görülse de ayn ı gelişme
Türk işçi s ınıfı için de geçerlidir. İkinci önemli farklılaşma ise
eğitim düzeyi ilkokul seviyesinde olan kesimin siyasal şiddet
ve terörizme yönelişinin arttığı yolunda bazı bulgular elde edil-
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TERÖR İ ST İ N mesidfr. Daha kapsamlı araştırmalarla teyidine gerek olan bu
PROF İ L İ bulguların varlığının Türkiye'de Radikal Islami terörizm tren-

TERÖRZM dinin yükselişiyle açıklanabileceği düşünülmektedir. Çünkü

PS İ KOIOJ İ S İ Radikal İslami terörün hedf kitlesini, duşuk eğitim düzeyliler
oluşturmaktadır.

Terörizmin ve teröristin psikolojisi, literatürde daha bil-
yük anlaşmazlıklar yaratan bir konudur. 1980'ler öncesindeki
klasik diyebileceğimiz bakış açıs ı teröristin ve terörizmin psi-
kolojisini iki ayrı bazda açıklamaya çalışmaktadır: Daha tutucu
bakış açısına sahip olanlar, bugün dahi baz ı Batılı düşünürler
ve devletlerce ileri süriildüğü üzere; terörizmin ancak belli
ülkelerde, belli toplumlarda, belli ko şulların varlığıyla ortaya
çıkabileceğini, teröristlerin büyük bir bölümünün de çe şitli
psikolojik rahats ızlıldarla, hafta kalıtımsal kişilik bozukluklar ı
ile malul olabileceklerini savunmaktadırlar 4 Bu görüş bir nok-
tada da "Bütün Müslümanlar teröristtir" söylemiııinöncülünü
oluşturmaktad ır. Klasik bakış açısırun ilerici yanında olanlar
ise teröristin ve terörizmin psikolojisini ki şinin gelişimi ve o
kişinin yaşadığı ülkenin koşulları faktörleriyle izah etmektedir-
ler. Bu görüş de bir noktada sosyo-ekonomik değişim geçiren
az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde de ğişim nedeniyle
oluşan koşullann, kişilerin siyasal şiddete ve terörizme yöne-
liniini kolaylaştırdığını onaylamakta ve bir anlamda tutucu
bakış açısının başka bir versiyonu olmaktad ır. Bize göre bu
görüşün eleştirilebilecek noktası da, gelişmiş ülkelerde ortaya
çıkan Baider Meinhof, Kızıl Tugaylar ve Japon Kızıl Ordu'su
gibi terörist örgütlerin ve örgüt mensuplarının psikolojisini
açıklamakta yetersiz kalmas ıdır.

"Klasik" diye adlandırdığınıız görüşe karşı olanlar ise te-
röristin ve terörizmin psikolojisinin hiçbir şekilde kalıtımsal
nedenlerle veya psikolojik rahats ızliklarla açıklanamayaca ğııu,
bu parametreler itibariyle bir teröristin normal bir insandan
ayırt edilemeyeceğini, teröristin sadece suçlanmas ı yoluna
gidilip, bir birey olarak anla şılmaya çalışılmamasmin terör
sorununu çözemeyece ğini, bu sorunun çözülebilmesi için
nedenlerine eğilinmesi gerektiğini, belli ülkelerin, ırk, ulus ve

304



Türkiye ve Terörizm

TE RÖ R t ST İ N
PROF İ U
ve

tERÖR İ ZM İ N
PS İ KOLOJ İ S İ

dinlerin terörizm ürettiği yolundaki görüşlerin de dayanağı
olmadığım savulımaktadırlar.

Bütün teröristlerin deli veya sap ık olmad ıkları, deli ve
sapıkların terörizmin stratejik ve taktik inceliklerini kavray ıp
uygulayamayacakları, bazı din, ırk, ülke ve ulusların da biza-
tihi "terörist olarak yaratılmadıklan" doğrudur ama, bu görüş
de esastan eleştirilebilir: Her ırktan, her ulustan, her ülkeden
birkaç terörist çıksa dahi, terörizm sadece belli ülkeler ve belli
uluslar için sürekli, ciddi ve yakın bir tehdit oluşturmaktad ır.
Bazı ülkeler ve uluslar ise, en azından bilinen yakın tarihleri
boyunca kendi topraklarında doğan ulusal bir terörizmin
tehdidi altında kalmamışlardır; ciddi anlamda terörist ola-
rak vasıflandırılabilecek Isviçreli, Isveçli, Finli, Danimarkal ı,
İzlandalı, Jamaikalı, hatta Romen, Macar ve Avusturyalı bir
örgüt yoktur. Buna kar şılık, terörizm ve terörizme karşı sa-
vaş yöntemleri Ortadoğu patentlidir, gelişmişlik seviyeleri,
geçmişleri, ırksal ve ulusal özellikleri, ülkelerinin jeopolitik
ve jeostratejilc değerlendirmeleri birbirinden çok farkl ı olan
Ruslar, Türkler, Almanlar, Frans ızlar, Araplar, Yahudiler ve
ispanyollar neredeyse tüm tarihleri boyunca hem yukar ıdan
ve hem de aşağıdan terörle iç içe olmu şlardır. Bu ilginç farklılık
sadece ülkelerin jeopolitik ve jeostrateJik değerlendirmeleriyle
de izah edilemez. Bütün Kuzey Atlantik'i kontrol eden konum-
daki Izlanda'nın veya Avrasya ile Atlantik arasındaki en önemli
bir deniz geçidinin sahibi Danimarka'nın ya da dünyanın en
büyük finans merkezlerinden birisi olan İsviçre'nin M ısır'dan
daha az stratejik ülkeler olduklar ını savunmak kolay değildir.
Bu duruma göre; belli ülkeler, ırklar ve uluslarla ilgili çekinceye
"bunları n bizatihi terörist yarattlniadıklan inanc ı sakIz tutularak"

biraz daha ihtiyatlı yaklaşılması gerekmektedir.

Ya da teröristin ve terörizmin psikolojisi ile ilgili soru şöyle
sorulmandır;

Baz ı ülkeler, ırklar, dinler ve uluslar bizatihi terörizmi ve
teröristi yaratmasalar bile, o ülkelerin, ulusların, ırklar ın ve
dinlerin özellikleri, konunılan, koşullan, tarihleri, vb. teröriz-
min ve teröristin yaratılmas ı için elverişli bir ortam mı oluştur-
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TERÖR İSTiN maktadır? Yani o ülkelerde, o uluslar ı ve ırkı tehdit edecek bir
PROF İ L İ terörizm olgusu mu yaratılmaktadır? Bu tehdidi oluşturmak

TERÖR İ k 
için o ülkeye, o ırka, o ulusa, o dine ait özellik ve ko şullar mı

NWOL0J İ S İ 
kullanılmaktadır?

Düşüncemize göre soru böyle soruluyorsa, cevab ı evettir.

Çünkü terörizm, terörden farkl ı olarak doğal biçimde
oluşmaz. Terör, insan yaratılışındaki bir takım güdülerin dışa
vurumu sonucunda bireysel veya kitlesel olarak doğal biçimde
ortaya çıkabilir. Bir ülkedeki olumsuz sosyal, siyasi, ekonomik,
kültürel, vb. ko şullarla, etnik ve dini farkhl ıklar da herhangi bir
iç ya da dış provokasyon olmadan da terör, kitlesel çatışma ve
katliamlar olu şturabilir. Ancak, bunlar ın hiçbirisi terörün bir
amaç doğrultusunda iradi anlamda kullan ılması, yani terörizm
değildir. Terörden farklı olarak terörizmin yaratılması, oluş-
turulması gerekir. Yaratıcı rolünü üstlenecek bir katalizatöre
gerek vardır. Prof. Kaynak da, birkaç ki şiden oluşan terör örgüt-
lerinin hiçbir şekilde koskoca devletlere kafa tutamayaca ğmı,
bu nedenle terör eylemlerinin gerçek amacının araştırılması
gerektiğini söylerken, aslında bu görüşü savunmaktadır.

Eski çağların terörizmi bir yana b ırakılırsa, en azından
"Soğuk Sava ş " döneminden bu yana, ulusal veya evrensel
düzeyde ciddi bir terörizm tehdidinin olu şturulabilmesi için
asgari olarak; bir kitlenin benimseyip destekleyebileceği mantı-
ki bir ideoloji-bir amaç, ideolojinin/amacın ğereklerinin yerine
getirilmesini engelleyen bir gerçek veya hayali düşman, amacı
gerçekleştirebilecek eylemleri yapabilecek düzeyde ideolojik
ve uygulamalı eğitim almış ve ideoloji/amaç doğrultunda
şartlandırılarak yeniden yaratılmiş militanlardan oluşan bir
örgüt, bu örgütü yönetebilecek ve destek kitleyi yönlendire-
bilecek bir lider, militanların eylem yapabilmesini sağlayacak
mali imkan, araç, gereç, silah, mühinımat, vb., eylem koyma-
ya müsait toplumsal-siyasal-ekonomik-kültürel istikrars ızlık
ortamı ve koşullar ı, örgütün başı sıkıştığı anda sığınabileceği
ülke içi! dışı güvenli üsler, ulusal ve uluslararas ı propaganda
araçları ve daha pek çok olanak gerekir. Tüm bu gereksinimler
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hiçbir şekilde kendiliğinden, doğal olarak bir araya gelmez, TERÖR İ SJiN
gelemez. Mutlaka baz ı güçler tarafmdan bir araya getirilmeleri, PROFIIi
koordine ve senkronize edilmeleri gerekir. İş te bu çabalar da

TERORIZMINterörizmin yaratılmas ı demektir.	 PSKOLOJ İ S İ
Terörizmin yaratılabilmesi için varliğı gereken say ısız ola-

naktan üç tanesi "olmazla olmaz" özelliği taşır. Bunlardan ilki
terörizmin insan boyutuyla ilgilidir; Örgütün lider kadrosu ve
militanlarının ciddi eylem koymaya yetecek ö ğretimi ve eğiti-
mi almalar ı, öğretim-eğitim yoluyla da geçmişlerinin, mevcut
kişiliklerinin ve bilinçlerinin silinerek örgütün amaçlar ı doğrul-
tusunda yeniden koşuliand ırılması şarttır. Eric Hoffer'in; "Bir
kitle hareketinin tek vücut yap ı s ı içinde kişisel bağıms ı zhğm kaybe-
dildiği anda yeni bir özgürlüğe kavu şma ve vicdan azab ı çekmeden
her türlü kötülüğü yapabilme özgürlüğü" şeklinde ifade ettiği bu
değişimin kolayca yap ılacak bir şey olduğu sanılmamalidır; bir
ideolojiyi bir siyaset bilimi kitabmdan okumak veya okutmak
bir başka şeydir, aynı ideolojiyi bir müstakbel militan kitlesine
"endoktrinizasyonla" aşılamak ve onları kayıts ız şartsız ideolo-
jinin emrine almak bambaşka bir şeydir, insanları kırda veya
asfaltta üç beş mil koş turmak ba şkad ır, gelecekte ateş altında
siper değiştirmek zorunda kalacak militanlara hareketli atış,
hayatı idame, mukavemet eğitimleri verilmesi çok daha ba ş-
kadır. Hele kişilerin bilinçlerinin, geçmişlerirıin ve o ana kadar
benimsedikleri tüm değerlerin silinmesi, yerine de bir terörist
kişiliğirıin inşası çok daha zor bir iştir. Bu tip işleri birkaç siyaset
bilimci akademisyenin, bir-iki yan aydının veya emekli amatör
savaşçınırı yapabilmesi mümkün değildir. Bunlar ı yapabilecek
uzman say ısı ise pek fazla sayılmaz, mevcut olanlar da çok
büyük bir olasılıkla, ulusal veya uluslararas ı güç odaklarma
angajedir; Ciddi bir terörist örgütün yaratılmas ı isteniyorsa,
en azmdan bu örgütan lider kadrosunun e ğitimi için sayıları
belirli olan bu tip uzmanlardan yararlanılmas ı, yararlamlabil-
mesi için de o uzmanlar ı angaje eden ulusal veya uluslararas ı
güç odaklar ının onayının alınması gerekir. Uzak, bir ihtimal
de olsa bu işi yapabilecek birkaç paralı asker ya da lejyon artığı
bulunabilmesi de mümkündür. Ancak, bugüne kadar herhangi
bir paralı askerin, kendi ülusunun ç ıkarlar ına tamamen aykırı
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JERÖR İST İN kontratlar yaptığı da pek duyulmamıştır. Çünkü, her insanın
PROF ili bir vatana, sığınabileceği bir ülkeye ihtiyac ı vard ır. Dolays ıyla,

ve
TERÖR İ k 

yine zımni de olsa bir izin mekanizmas ı çahşacaktır. Müstakbel

Ps İ KO ıoJs İ terörist örgütle, örgüte ilk basamak e ğitimi verecek, endokt-
rinizasyonu ve koşulland ırmayı sağlayacak, terörizmin geliş-
mesine elverişli istikrarsızlık ortamlarının nasıl yaratılacağmı
öğretecek uzmanlar ve dolays ıyla o uzmanları angaje eden
ülkeler arasında onaya dayah ili şki kurulduğu anda ulusal
veya uluslararas ı terörizm yaratılmaya başlanmış olur. Bu ona-
yı veren ulusal veya uluslararas ı güç odağı bu noktada hedef
ülkenin koşul ve nedenleri kullanılarak yaratılacak terörizmin
katalizatörlüğünü üstlenmiştir.

Aynı anda terörizmin olmazsa olniazlarmdan birisini olu ş-
turan dış destek unsuru da sağlanmış olacaktır. Dış desteğin
gücüne göre, yaratılmaya başlanan terörizm, uluslararas ı bir
sempatiden de yararlanabilecektir.

Bu yaratıliş mekanizmas ının tamamen tersine çalışması
da mümkündür ve çok daha büyük bir olasil ıktır; terörizm
yaratma talebi hedef ülkenin insanlar ından gelmeyebilir. Hatta
o ülkenin o dönemdeki ko şullan da kendiliğinden bir terör
olgusunun doğmasına elvermeyebiir. Bu durumda, hedef
ülkeyle ilgilenen ulusal veya uluslararas ı güç odağı/odakları,
hedef ülkeden işe uygun ve "hizmete angaje edilebilecek" in-
sanlar aramaya ba şlayabilirler. Sadece bu koşulda projenin
kapsamı biraz daha genişler. Yani, hem bir terör örgütü ve
hem de terörist liderler ve militanlar yarat ılmas ı gerekir. Her
ülkede sistemden, siyasi iktidardan, kültürel ortamdan, hatta
kendi ırkından, dininden ve ulusundan, ya da akla gelecek/
gelmeyecek pek çok şeyden hoşnut olmayanlar mutlaka vard ır.
Sadece bu "nıemnuniyetsizlerin" varliğı dahi, işini bilen uzman-
lar için terör örgütünün ve terörizmin yarat ılışıru sağlayacak
yeterli malzemedir.

Terörizmin yaratıhşmm son basamağı ise, yetiş tirilmiş
insan malzemesinin maddi olanaklarla takviyesidir ve çok
daha kolay bir etaptır.
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"Soğuk Sava ş" yıllar ından itibaren ulusal ve uluslararas ı
terörizmin böyle yaratilmış olması, terörist profili ve terörizm
psikolojisinin de böyle olu şturulmas ı kolay yadsmamayacak,
çok güçlü bir sena ıyodur. Bu olasılığı doğrulayan sayısız örnek
de mevcuttur: Dünyanın en önemli uluslararası teröristlerinden
birisi olan Çakal/Carlos, Küba'daki Maııtanzas Kampı'nda biz-
zat KGB generali Victor Simenov'ca e ğitilmiştir, Doğu Alman
ve Küba'lı DYÇ uzmanları KGB'nin taşeronu sıfatıyla, Afri-
ka'dan Lübnan' ın Bekaa Vadisi'ne kadar her terörist kampında
mesai harcamış, ter dökmüşlerdir. ASALA ve PKK Militan-
lar ı bir dönem Yunanistan ve Suriye İstihbarat servislerinin
her türlü eğitim, öğrenim ve lojistik destek kolaylıklarından
yararlanmışlard ır. PKK terörizmi bugün dahi dış destek un-
surlarının varhğı nedeniyle ayakta durabilmektedir. 1968 ö ğ-
renci olaylannda Fransa'yı çok zorlayan bazı gençlik grupları,
İtalya'yı ve Almanya'yı kana bulayan terörist örgütler "Doğu
Bloku"nca desteklennii şledir. Kuzey Laos'daki Meo terörüne
bizzat Amerikan özel birlikleri ön ayak olmu şlardır. Usame
Bin Ladin, Taliban ve El Kaide Afgan Cihat' ında CINin desteği
sayesinde ayakta kalabilmişlerdir. ABD'nin arka bahçesi Güney
Amerika'da desteklediği veya köstekledi ği terörist örgütlerin
sadece isimlerini sayabilmek dahi oldukça zordur.

Bu örnekler de, terörizmin ve teröristin herhangi bir
ülkenin, ırkın, ulusun veya dinin özellikleri ya da ko şulları
nedeniyle kendiliğinden, doğal olarak ortaya çıkmadığını, bu
itibarla da ülkelere özel terörist profilleri veya terörizm psi-
kolojileri olamayacağını kanıtlamaktadır. Tamamen tersine,
terörizm ve terörist bir ülkenin, dinin, ulusun veya ırkın özel-
liklerinden ve içinde bulundukları koşullardan yararlanılarak
bazı güç odaklarınca yaratılmaktadır. Terörizmin yaratılişına
olanak sağlayan koşullar ise ortaklar: Terörizmi yaratabilecek
bir istikrarsızlik ortamı, istikrarsızlik ortamı yaratabilecek
farklılık ve ayrım noktaları bulunmas ı, yoksa böyle noktalar
oluşturulması ve bunların istismarı. Bu, bir anlamda teröriz-
min yaratılış mekanizmas ıdır, zincirdir. Terörizmle başa belaya
girmemiş veya başı belaya sokulaman-u ş ülkelerde, o ülkenin
gelişmişlik seviyesinden, ırki, ulusal, coğrafi, tarihi, kültürel,

rERÖR İ sT İ N

PROF ili

ve

TERÖRIZMIN

PS İ KOLOJ İ S İ
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TERÖR İ STİN vb. özellilderinden kaynaklanan nedenlerle bu mekanizma tam
PROFILI çalışmamakta, çalıştır ılamamakta, zincir eksiksiz oluşturulama-

TERÖR İ 
maktadır. Ya da bir olas ılıkla, 0 ülke böyle bir mekanizmay ı

PS İ KOIOJ İS İ oluşturma zahmetine değmeyecek kadar önemsizdir veya ül-
kenin mevcut durumunun korunmas ı uluslararas ı ç ıkarlara
hizmet etmektedir.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Benzer uzmanlarca, ben-
zer özellik ve koşullar ın kullanımı yoluyla yaratılan terörizmin
psilcolojisi ve teröristin profihi evrenseldir. Kişisel ya da örgütsel
bazda ortaya ç ıkan farkliliklar ise o ülkenin, o ulusun, odinin
ya da o ırkın özelliklerinden veya teröristin kişisel yapısmdan
kaynaklanabilir. Hatta terörizmin yarat ıldığı dönemdeki kon-
jonktür de bu farklıl ıkları oluş turabilir.
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Terörizmin tarihsel süreçte çeşitli faktörlerin etkisi altında
kalarak dönüşümler geçirdiğini belirtmiştik. Teröriznıle mü-
cadele de terörizm kavram ınm dönüşün-ılerinden etkilenmiş
ve mücadele konseptleri de ğişime uğrarruştır. Bu kapsamda
terörizmle mücadeledeki değişimler; eski çağlardaki ve terö-
rizmin devrimci dönemindeki mücadele anlay ışı ve "Soğuk Sa-

vaş "yıllarında yapılandırılan çağdaş müadele konsepti olarak
iki ana başlık altında toplanabilir. "Soğuk Savaş " dönemindeki
mücadele konseptinin "ulusal terörizmle mücadele anlayışı " ola-
rak isimlendirilmesi de mümkündür. Günümüzde dahi bu
konsept geçerliliğini büyük ölçüde korumaktad ır.

Küreselleşme stratejisinin iletişim ve ula şım teknolojile-
rindeki devrimlerden yararlanarak, en az ından teoride tüm
dünyayı "global köye" dönü ştürmeyi amaçladığı, asimetrik
evrensel terörizm tehdidinin gündeme getirildiği bu dönem-
de bir "uluslararas ı terörizmle mücadele konseptinden" de söz
edilebilir mi?

Terörizmi kağıt üzerinde algilayıp, mücadeleyi de "yazı l ı "

yöntemle sürdürenlerin bak ış açısıyla bu sorunun cevabı kesin
bir evettir. Bu kesin cevab ın kanıtları olarak da çok sayıda BM
Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi, Avrupa Konseyi ve NATO
kararı ibraz edilebilecek, hatta, Bosna, Afganistan ve belki de
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TERÖR İZMLE hak operasyonları uluslararas ı terörle mücadele konseptinin
MUCADELE başarılı uygulamaları olarak gündeme getirilebilecektir. Ama

ne yazık ki terörizmin tehdidini sahada alg ılay ıp, mücadelesini
uygulamah olarak verenler aç ısından gerçek bir uluslararas ı
terörizmle mücadelede konseptinin varlığını kabul edebilmek
pek de kolay değildir. Zira, devletler ailesinin uluslararas ı
arenada çektirdiği en yeni fotoğraflarda da böyle bir oe yer
almamaktad ır. Bu resimlerde sadece uluslararas ı terörizmle
mücadeleye "hayal ıneyal" benzeyen ya da "rötu ş la " benzetil-
meye çahşılimş bazı "fm" karar ve uygulamalar görülebilmek-
tedir. Terörizmin gerçekte uluslararas ı güç arenas ında devletler
tarafından oynanan, ya da terörist örgüt denilen figüranlara
oynatılan bir oyun olup olmad ığı ayr ıntılarıyla tartışılmış tır.
Bu nedenle bu konuya yeniden dönecek de ğiliz. Sonuç yerine
sadece şunu söyleyebiliriz; kağıt üzerinde de olsa, her şeye
rağmen bir uluslararas ı terörizmle mücadele konseptinden söz
edilebilir. Bu nedenle de terörizmle mücadelede son konsept
olarak, bu -kavram da ele alinarak incelenecektir. -

Terörizmle mücadele konusunda şu hususa da işaret edil-
melidir: Terörizmle mücadelede kesin ve kolay bir yol yoktur
(Akgün 2001) ama, iki temel yöntem belirlenmi ş tir; anti-terö-
rizm ve kontr-terörizm. Genelde pasif bir yöntem olan anti
terörizm; almacak savunma önlemleriyle toplumun terörist
eylemlere maruz kalma riskinin azaltılmas ıdır. Bu yöntemde
inisiyatif terörist örgütlerdedir ve devlet olas ı terörist ataklarm
nereden, ne zaman ve nas ıl gelebileceğini tahmin etmeye çalı-
şarak bu atakları önlemeye, örıleyemezse, kay ıp bilançosunu
asgaride tutmaya çalışır. Kontr-terörizm ise özetle terörizme
karşı aktif mücadele demektir. Bu yöntem; terör örgütlerinin
çökertilmesi, teröristlerin yok edilmesi, sonuç itibariyle de
terörizmin bastırılması amacını güder. Bu nedenle de hem
potansiyel terörizm ataklar ı açısından cayd ırıcıd ır ve hem de
devletin terörle mücadelede inisiyatifi ele almas ını sağlar. Bu
avantajlar ına karşılık kontr-terör önlemleri, ça ğdaş hukuk ve
etik değerleriyle bazen çatışabilir.
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1. Eski Çağda ve Devrimci Terörizm Çağında	 TERÖRi?MIf

Terörizmle Mücadele Konseptleri	 MIJCADEtE

1.1. Eski Çağ
1789 Fransız İhtilali'ne kadar sürdü ğünü varsaydığınıız

eski çağlarda terörizmin tehdidinin tarikat ve mezhep maske-
lerini kullanarak devlet adamlar ına yönelik suilcastlar düzen-
leyen bazı örgütlerden kaynaklandığını belirtmiş tik. En seçkin
örnekleri Haşhaşinler olan bu örgütler gerçekte din, tarikat,
mezhep maskeleriyle siyasal iktidar mücadelesi vermi şlerdir.
0 çağlarda devlet adamlar ı yani hükümdarlar bizatihi devlet
anlamına geldiğinden, terörizm tehdidinin do ğrudan devletleri
hedef aldığı da düşünülebilir.

Roma İmparatorluğu'nun ilk terörist örgüt kabul edilen
Sicarilerle nas ıl başa çıktığı pek bilinmemektedir. Ancak, Ab-
basiler iç istihbarat örgütlemesini Sasani ve Bizans örneklerine
göre kurmuşlard ır. Bu nedenle Romal ıların da terörizmle mü-
cadeleyi lejyonlan ve istihbarat örgütleri aracılığıyla yürütmüş
olabilecekleri akla gelmektedir.

Eski çağların İslam devletleri suikast yöntemini kullanan
terörizm tehdidiyle oldukça s ık karşılaşm.ışlard ır. İkinci Hali-
fe Ömer zehirli bir hançerle öldürülmüş, Muaviye çok say ıda
ba şarısız suikast girişimiyle kar şılaşmış tır. Doğan Avc ıoğlu
"Türklerin Tani,!" adl ı eserinde; Abbasiler'in devlet merke-
zindeki "Berid" divanına bağlı olarak, hem posta, hem de iç
istihbarat hizmetlerini yürüten bir örgüt kurduklar ından bah-
seder. Örgütün şefi "Sahib el-berid" halifenin en güvendiği kişi
olarak, merkezdeki ve ta şradaki yüksek dereceli memurlar ın
sadakatinin de denetçisidir. Örgüt tüm ülkeyi kaplayan bir iç
istihbarat ağı oluşturmuş, çok say ıda casus çalış tırmış tır. Bu
örgütün Abbasi Halifelerine yönelik suikastlar ıri, yani o çağın
terörizm tehdidinin önlenmesi amac ıyla da kullanılmış olmas ı
çok muhtemeldir.

Selçuklu İmparatorluğu'nun yetiştirdiği en büyük devlet
adamlarından birisi olan Nizamülmülk de iç istihbarat örgüt-
lenmesinin ve casusluk yoluyla bilgi edinmenin çok gerekli
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TERÖRIZMLE faaliyetler olduğuna inannııştır. Bu inancınin gereklerini Ha ş-
MUCADELE haşin örgütünün oluşturduğu terörizm tehdidiyle ilgili olarak

da yerine getirmiş ve Alamut Icalesine Emir Aslanta ş adlı bir

casus göndermiştir. Gerekli istihbaratı aldıktan sonra da Ha-
san Sabbah ve Haşhaşinleri yıpratmaya yönelik çok etkin bir

-	 psikolojik savaş başlatmıştır. (Taheri, 1990, s. 50-51) Bu belki
de tarihteki ilk bilinçli terörizmle mücadele faaliyetidir.

Frans ız İhtilali'ne kadar geçen sürede de terörizm devlet
adamlar ına yönelik suikastlar yöntemiyle tehdidini sü rdür-
müştür. Ancak bu tehdit sistematik olmad ığı gibi, tehdide yö-
nelik mücadelenin de çok sistematik ve bilinçli oldu ğundan
söz edilemez.

Hem terörizmin yaratılmas ında hem de terörizmle müca-
delede günümüzde dahi en etkin yap ılanmalar olan istihbarat
örgütlerinin temelleri de bu dönemde atılmıştır. 1530'lu yıllarda

İngilizler Avrupa'daki ilk istihbarat örgütü olan Kraliyet gizli
servisini oluşturmuşlar, onları 200 yıllık bir arayla Fransızlar

ve Almanlar izlemişlerdir. Napolyon'un 1800'li yıllara doğru

Mareşal Fouche'a kurdurduğu istihbarat örgütü, kilise ve kral
yanlilarının karşı devrim çabalarının önlenmesinde de ba şardı
olmuştur. Osmanl ı imparatorluğu ise ilk istihbarat örgütünü
Mustafa Reşit Paşa'nın sadrazamliğı döneminde Civinis isimli
bir Rum'a kurdurmuştur. (Özkan, 2003, s. 26-35)

1.2. Devrimci Terörizm Ça ğındaki
Mücadele Konseptleri

Bu çağda terörizm üç uçlu bir tehdit oluşturmuştur. Mark-
sizm-Leninizm ile anar şizm kırmas ı devrimci terörizmin başta
Rusya olmak üzere imparatorluk hanedanlarının hüküm sür-
düğü ülkelere yönelttiği proleter devrim tehdidi ilk ayaktır. Bu
tehditle mücadele ilgili ülkelerin siyasi polis örgütlerince yürü-
tülmüştür. 1917 Ekim Devrimi bu mücadelenin pek de ba şardı
olmadığını göstermektedir. Tehdidin ikinci aya ğında Frans ız
Devrimi'nin"burjuva ulus devleti" ideolojisirıden kaynaklanan
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etnik-milliyetçi terörizm vard ır. Özellikle çağın "Hasta Ada- TERÖRIZMLE

m ı " Osmanlı Imparatorluğu'na yönelen bu tehdide kar şı ordu MUCADELE

ağırlıklı ve "eşkiya takibi" esaslı bir mücadele yöntemi benim-
senmiştir. Osmanlı siyasi polis ve istihbarat yap ılanınas ının
henüz emekleme çağında oluşu, böyle bir mücadele yönte ınini
bir anlamda zorunlu olarak gündeme getirmi ştir. Söz konusu
mücadele yönteminin de kayda de ğer bir sonuca ulaşamadığı
Bulgar, Sırp ve Rum çetelerinin kendi ulus devletlerini kur-
mak üzere giriştikleri mücadelelerde başarı kazanmalarından
beilidir. Ancak, bu yöntem Birinci Dünya Sava şı'nda Osmanlı
Ordusu'nu yönetecek komutanlara " şöhret"Ie birlikte, çete-
lerle mücadele deneyimi de kazandırnuş ve bu deneyimden
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllar ında çıkan isyanlarda
epey yararlanılmıştır. Bu çağın terörizm ehdidinin son hedefi
devlet adamlarıdır ve çok say ıda devlet adamı bu dönemde
düzenlenen suikastlar sonucu öldürülmü ş tür.

Bu dönemde terörizm bir kavram olarak uluslararas ı kon-
feranslarda da tartışılmaya başlanir. 1930 y ılında toplanan "3.

Uluslararas ı Ceza Hukuku'nun Birleştirilmesi Brüksel Konferans ı-
"nda suç çeşitleri say ılırken "Müşterek tehlike yaratacak ara çla-

nn kasten kullan ılmas ı terör olacaktır. Bunlar, herhangi bir insan ın
hayatına, özgürlüğüne, fiziki bütünlüğüne karşı saldı rı olabileceği

gibi, siyasi veya sosyal amaçlarla devlete veya özel ki şilerin mallanna

karşı saldırılan da içerir." Şeklinde bir açıklamaya yer verilir.
(Köprülü, 2004)

İkinci Dünya Sava şı sonrasına kadar çağın terörizm teh-
ditlerine karşı devletlerin tutarl ı bir mücadele konsepti olu ş-
turdukları söylenemez. Terörizmle mücadele anlayışı henüz
"klasik zabita yöntemleri" ve biraz da siyasi polisin "muhbir"

ağıyla sınırlidır ve önlenmesine çal ışılan tek tehlike de devlet
adamlarına yönelik suikastlardır. Nitekim, ilerideki bölümler-
de daha ayrmtıh olarak incelenecek olan 1937 tarihli Cenevre
Konvansiyonlan da bu s ınır ı aşamamiştır.

Söz konusu konvansiyon Yugoslavya Kralı 1. Alexander ile
Fransız Dışişleri Bakanı Barthou 'nun 1934 yılında peş peşe sui-
kasta uğramaları nedeniyle uluslararas ı terörizmle mücadele
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TERÖR İ?ML} konusunda bir takım etkin önlemlerin alınmas ı gereksinimin
MUCADELE ortaya ç ıkmasının bir sonucudur. Suikasttan sonra Italya'ya

kaçan zanl ılarm, bu ülke tarafından eylemin siyasi suç olduğu
gerekçesiyle iade edilmemesi uluslararas ı terörizmle mücadele-
cleki zafiyeti ortaya koymuştur. Bu zafiyeti gidermek amac ıyla
Milletler Cemiyeti terörizmi kar şı uluslararası bir konvansiyon
haz ırlamak üzere bir uzmanlar komitesi kurmu ş, bu komite
1937 yıl ında "Terörizmin Cezaland ı rı lmas ı ve Onlenn ıesi için

Konvansiyon" ve "Uluslararas ı bir Ceza Mahkemesi Kurulmas ı için

Konvansiyon" olmak üzere iki hukuki metin haz ırlamıştır.

1937 Cenevre Konvansiyonlar ı, yetersizliğine karşın terö-
rizmle mücadele alanında düzenlenmiş ilk uluslararas ı anlaşma
tasarısı olmas ı nedeniyle önem taşımaktadır.

2. Soğuk Savaş Döneminin
Terörizmle Mücadele Konsepti

İkinci Dünya Sava şı sonras ı nda imparatorluklar ın 2.
tasfiye dalgas ı başladığında, ba ş ta İ ngiltere ve Fransa olmak
üzere eski sömürgeci devletler sömürge topraklar ında ciddi bir
etnik/milliyetçi terörizm tehdidiyle karşılaşmışlard ır. Klasik
polisiye önlemlerle ve hatta düzenli askeri birlik operasyonla-
rıyla önlenemeyen bu tehdit bugün de hükümranlığını büyük
ölçüde sürdüren "Düşük Yoğıınlukh ı Çatış ma; DYÇ" yönteminin
yapılandırılmasını ve ulusal terörizmle mücadele konseptinin
oluşumunu sağlayan görünürdeki nedendir.

Söz konusu doktrinin geliştirilmesini sa ğlayan gerçek ne-
den ise "Soğuk Savaş" döneminin standart uygulamas ı olarak;
Doğu ve Batı bloklarının yekdiğerlerini zay ıflatabilmek ama-
cıyla terörizmi yoğun biçimde kullanmalar ıd ır. Hatırlanaca ğı
üzere "Soğuk Savaş " döneminde her iki blok da terörizmi dev-
letler düzeyinde stratejik bir silah olarak kullanm ış; istihbarat
örgütleriyle güvenlik güçlerinin ve askeri birliklerin özet
eğitimli, seçkin mensuplar ı da terörizmin kullan ıldığı "örtülü

operasyonlara" bizzat kat ılmışlard ır. Bu uygulamanın doğal so-
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nucu, klasik savaşlara göre eğitilmiş düzenli ordu birlikleri ile IERÖR İ ?MLE

standart zab ıta olaylarına karşı yetiştirilmiş iç güvenlik güçleri- Mu[ADEIf
nin "Soğuk Savaş " çağının devlet destekli terörizmi kar şısındaki
yenilgileri olmuştur. Çağm terörizmine muhatap olan devlet-
ler bir hususun daha farkına varnıışlard ır: Karşıt blok veya
devlet tarafından desteklenen ça ğdaş terörizm tehditlerinin
önü sadece askeri veya polisiye önlemlerle alınamamaktad ır.
Bu önlemlerin yanı s ıra; yönetsel, siyasi, ekonomik, sosyal,
kültürel, vb. politikalardan olu şan bir önlemler paketinin de
ordunun ve iç güvenlik güçlerinin mücadelesini desteklemek
üzere mutlaka hazırlanmas ı gerekmektedir.

Bu gerçekler tüm önemli devletleri iki ayr ı alanda önlem
almaya zorlamıştır: Bir yandan karşıt bloğun veya düşman dev-
letin istihbarat servisi/servisleri ile özel e ğitimli uzmarilar ınca
desteklenen terörizm tehdidiyle ba şa çıkabilecek özel e ğitim-
li iç güvenlik birimleri ve askeri birlikler kurulurken, di ğer
yandan da terörizm tehdidinin oluşmasına zemin hazırlayan
sosyo-ekonomik veya kültürel istismar alanlarına yönelik re-
formlar ve önlem paketleri hazırlanmıştır. Bu önlemleri birlikte
ve yeteri düzeyde alma olanağına sahip olamayan az geli şmiş
veya gelişmekte olan devletler, her tür terörizm için uygun
alan oluşturma özelliğini sürdürmü şlerdir. Uygulamalarının
yaşanan deneyimlerle zenginleştirilmesi DYÇ Doktrini'nin
terörizmle mücadele de vazgeçilemeyen bir yöntem olmas ını
sağlamıştır.

"DYÇ bir askeri-siyasi çat ış madı r. Devletler aras ı nda alışılnıış
barış içinde sürdürülen rekabet düzeyinin üzerinde, klasik sava şları n
ise altı ndaki bir düzeyde gerçekleşir. Devletler veya gruplar aras ı nda

ortaya ç ıkar. S ık sık uza yan rekabetlerle, prensip ve ideoloji mücadele-

lerinden olu şur. DYÇy ıkıcı faaliyetlerden başlayıp, silahl ı kuvvetlerin

kullan ılmas ı n ı gerekli kı lacak alana kadar uzanan bir çatışma alan ı -

n ı kapsar. Bu tür çat ışnıada kullan ı lan imkanlar siyasi, ekonomik,

enformasyonel ve askeridir. DYÇ genelde s ı n ı rlı bir alanda cereyan

eder, anıa etkileri bölgesel olabildiği gibi, küresel de olur. -

DYÇ Doktrinini inceleyen Dr. Max G. Man ıvaring 40 DYÇ'y ı
izledikten sonra ortaya bir model çıkarm ış ve DYÇ'de sadece askeri
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TERÖR İZMlE güçle bu şanlı olunamayacağı sonucuna varm ış tır. Marnoaring modeli

MUCADELE şu esaslara da yan n ıaktadı r:

- Hükün ıetler ayaklananlara karşı mücadelelerinde mutlaka

n ıeşruiyetlerini koni mal ıd ı rlar.

- Sürdürdükleri gayretlerinde bölük-pörçük görünümü ortadan

kaldı rıp, tam bütünlük içinde olmal ıd ı rlar.

- Ayaklanniaya n ıuluı tap olan hükümete sağlanan destek şekli

önemli olduğu gibi, bu destek tutarl ı da oln ıal ıdı r.

- Asilere sağlanan dış destek azaltılnıal ı, mümkünse tamamen

ortadan kaldınlmalıdı r.

- Yıkıcı fraliyetlere, ayaklanmalara karşı mutlaka iyi bir istih-

barat sistemi sağlanmal ıdır.	 -

- Hükümetin mücadeleyi sürdürecek güçleri mutlaka yetenekli,

disiplinli ve iyi eğitilmiş olmalıdı r.

Ancak DYÇ yönten ı i uygulan ırken, gerilla savaşı doktrincileri-

nin en -büyük- ustalanndan birisinin Mao Çe Tung'un çok geçerli

olan bir kuralı n ı da unutmamak gerekir. Mao; 'Gerilla eğerbalıkkabul

edilirse, yaşamas ı için gerekli olan su çevresindeki halktı r, başarı s ı

için halkın bu desteğini nıuhafaza etmesi gereklidir' der. Ayaklan-

malann bastı nlmas ı için de, isyanc ı lar halktan tecrit edilmeleri, yani

bal ığın içinde yaşadığı sudan yoksun b ı rakılması gerekir." (Kışlali,

1996, s. 26-28)

DYÇ yöntemi So ğuk Savaş yıllarında Amerikalı istihbarat

uzmanlarının "örtülü operasyon" deneyimleriyle daha da güç-
lendirilmiş ve ortaya terörle mücadele ve gerilla sava şı uzman-
lannın "Üçüncü Seçenek" adını verdikleri doktrin ç ılcınıştır.

İngiliz Ordusu'nun Filipinler, Malaya ve K ıbrıs deneyim-
lerinden büyük ölçüde yararlanan ve IRA'ya karşı verilen mü-
cadelede de kullanılan "Üçüncü Seçenek Doktrini"; toplunılarırı
yıkıcı ve bölücü eylemdilerden korunmas ında, halkı etkilemek
ve olaylara şekil vermek için başvurulan faaliyetlerin önemli rol
oynadığı varsayunına dyanır. Doktrin; güçlü koordinatör ör-
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gütlerin, etkin istihbarat ve kar şı istihbarat faaliyetlerinin, sosyo- TERÖR İ ZMLE

ekonomik ve kültürel politikalar ve dış politika uygulamalar ının MÜCADELE

desteğiyle uygulandığında başarı şans ı vaat etmektedir.

Terörizmle mücadelenin hukuki, idari, ekonomik, sosyal,
kültürel, psikolojik ve taktik boyutlar ını da içeren, hem anti
terör ve hem de kontr-terör yöntemlerini öngören bu doktrine
göre yıkıcı ve bölücü terörist eylemlerin; "Kadro, Yer/eşini, Ope-

rasyon, Örtülü Sava ş ve Klasik Savaş" gibi beş standart aşaması
mevcuttur. Terörist eylemler; a ğır ekonomik ko şullar, sosyal
adaletsizlik, siyasal bask ı, toplumsal ve kurumsal bozu şma
koşullarının oluşması ve bu koşulların mikro-milliyetçilik, böl-
gesel özerklik ve kentsel değer yargılarının reddedilmesi veya
kentsel ortamdan dışlanma gibi unsurlarla birle şmesiyle ortaya
çıktığından, öncelikle bu ko şulların ve ortamın yaratılmaması
için gereken önlemler alınmalı, genel politikalar bu do ğrultuda
oluşturulmalıdır. Terörizmù ba şlangıç aşamasmda yok etmenin
tek yolu kal ıcı sosyo-ekonomik reformlar ın yap ılması ve etkin
hizmet programlarının uygulanmas ıd ır. Böylece halk, daha iyi
eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim vb. imkanlara sahip olaca ğı bir
gelecek için ümitlendirilebilecektir. Ancak bu tip programlar ın
uygulanmas ı ve hatta terörist faaliyetlerinin ba şladığı ülkelerin
ekonomik bak ımdan kalkmnuş olmaları da değişik nedenlerle
terör/gerilla faaliyetlerinin ba şlamasını engellemektedir. Japon
Kızıl Ordusu (Sekigun) ve Amerikan Weathermen terörizmi
bu gerçeğin önemli örneklerdir.

Üçüncü Seçenek Doktrini'ne göre bir ülke terörizmle kar-
şılaştığında aşağıdaki önlemleri almalidır:

Kadro Aşamas ında

Terörist örgütlerin kuruluşunu özendiren ve bunlara ele-
man sağlayan dış unsurların engellenmesi, örgüte katılacak-
ların pasifize edilmesi, terörist kadrola şmayı önleyecek yasal
önlemlerin alınması, dış unsurlar ın terörizmi tahrik faaliyetleri
konusunda halkın bilgilendirilmesi, ulusal medyanın bu alan-
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TERÖRIZMLE da olumlu ve etkin biçimde kullanılması, terörizme karşı ülke

MUCADELE savunmas ının ilk cephe hattı olan halk ın benimseyebileceği

etkin bir iç güvenlik yap ılanmas ınJfl oluşturulması, terörizmle

mücadele yasalarının haz ırlanmas ı ve aitti-terör önlemlerinde

idari ernirler yerine, adli işlemlerin ön plana ç ıkmasının sağ-

lanması, böylece adli suç ve adi suçlu anlay ışının geliştirilme-

si, etkin anti-terör savaşınlı yapabilecek ve/ veya gerektiğinde
kontr-terör faaliyetlerini uygulayabilecek özel taktik güvenlik

timlerinin kurulmas ı, teröriznle mücadelenin seçilmiş sivil

otoritenin sorumluluğunda yürütülmesi

Yerleşme Aşamas ında

Teröristlerin ülkeye dönü ş aşamasında belirlenmesi, terör

örgütlerinin kurduğu hücre evlerinin belirlenmesine ilişkin

operasyonel istihbarat sağlanmas ı, örgütün silah, teçhizat ve

mali destek kanallar ının belirlenerek yok edilmesi, teröristle-

rin üs olarak kulland ıkları bölgenin anti-terör operasyonlar ı
için değerlendirilmesi bölge halkına yönelik, devlete sadakati

teşvik edecek ve ödüllendirecek hizmet programları düzen-
lenmesi, halka güven verecek dürüst ve etkin bir yerel yöne-
tiniin kurulması ve milli medyanın kullanımıyla; yerel ham

için milli kimliği tanıtacak ve benimsetecek siyasal e ğitim ve

propagandalar uygulanmas ı, varlığı öğrenilen teröriste karşı
sivil otoritenin onayıyla özel taktik timler aracılığıyla "baskı ve

sürekli artan baskı taktiğinin" uygulanması .

Operasyon Aşamasında

Terörist örgüte yönelik istihbarat ın güçlendirilmesi, ör-

gütün ikmal kaynaklar ı ve yollar ının tıkanmas ı, belli bölgeler

örgüt denetimine girmişse, buralarda devlet yanl ısı direnişi

ayakta tutabilecek psikolojik savaş metotlar ının kullanılmas ı,
teslim olacak teröristler için "Açık Kucak" programlar ının uy-

gulanmas ı ve pişmanlık yasaları ç ıkarılması, örgütün hakim

olduğu yerlere komşu bölgelerde de yerle şme aşamasında uy-
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gulamaya konan hizmet programlarının başlatılması ve sonuçta TERÖRIZMLE

halka devletle işbirliği yapmanın daha karlı olacağı mesaj ının MU(ADEtI

verilmesi, özel taktik güvenlik timlerinin operasyonlar ının
sıklaştırılmas ı ve sürekli baskı yap ılarak temasların kesin
sonuç vermesinin sağlanması, devletin her ba şarısının "yeni!-
ginin teröristin dayanamayacağı aleyhte bir propaganda" olduğu
anlayışıyla bir zafer şeklinde duyurulmas ı, nüfus bilgilerinin
ve hareketlerinin izlenebileceği bir kayıt ve kontrol sisteminin
başlatılması, terörizme karşı kendilerini ve yerleşim birimlerini
savunabilecek yerel para-militer güçlerin örgütlenmesi, klasik
silahlı kuvvetlerin" tarama operasyonu" ile güvenlik kuvvetlerine
yardımcı olabilmesi için gerekli koordinasyonunun sağlanması,
terörist örgütün "dengesinin bozulmas ı " amacıyla, operasyon
bölgesine bitişik komşu devlet topraklarında varliğı saptanan
kamp ve lojistik depolara karşı sınır ötesi harekat düzenlenmesi
"Bu operasyonlar, kom şu ülke ye-içişlerimize kan şma-mesaj ıdı r".

Örtülü Savaş Aşamasında

Terörizme kar şı savaşta yabancı bir devletin desteği alma-
caksa, desteklenecek milli güç seviyelerinin belirlenmesi, terör
örgütü hakkında her türlü istihbarat ın alınmas ı ve teröristin
tüm desteğini kesecek karşı istihbarat operasyonları yapılma-
sı, örgütün işgalindeki bölgelerde PH uygulanması, pişmanlık
yasalarının genişletilmesi, hizmet programlarının etkinleştiril-
mesi, taktik timlerle terörist kamplarına operasyon düzenlen-
mesi, kayıt ve kontrol uygulamas ının arttırılması, para-militer
unsurların güçlendirilmesi, ordu, güvenlik güçleri ve taktik
timlerin birlikte kullanılacağı operasyonların planlanmas ı ve
komşu ülkelere yönelik s ınır ötesi operasyon ve bask ınların
arttırılması .

Klasik Savaş Aşamas ında

Milli ordunun, muhtemelen önce s ıkıyönetim ve ardın-
dan açık savaşla duruma müdahale edece ği, güvenlik güçleri
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TERÖR İZMLE ve diğer ilgili birimlerin yard ımcı unsurlara dönüşeceği bu
MUCADELE dönemde; terörist örgüt hakk ında tam istihbarat ın üretilmesi

ve bu istihbaratın düzenli ordunun operasyon planlama ve
istihbarat ünitelerine aktar ımı, karşı istihbarat operasyon-
lannm yapımı, özel taktik güvenlik tinıleriyle gerektiğinde
para-militer unsurlarda kullanılarak terör örgütünün işgali
altmda bulunan bölgelerde muhtelif operasyonlar düzenlen-
mesi, toplumda direniş ruhunu canlı tutacak kitlesel psikolojik
savaş operasyonları yap ılması karşı önlemler olarak gündeme
gelecektir. (Shackley, 1990)

Terörizmin ve terörizmle mücadelenin uluslararası boyu-
tunun bütün öncelikleri alt üst ederek ortaya ç ıktığı döneme
kadar, terör tehdidiyle kar şılaşan tüm ülkelerde Üçüncü Se-
çenek bir bölümüyle açık siyasal programlar, bir bölümüyle
de örtülü savaş konsepti olarak uygulanmıştır. Uygulamanın
başarısı ülkelere göre de ğişmiş, bu doktrin de yer alan bazı
önlemler de insan hak ve özgürlüklerine ve etik de ğerlere
aykirıliğı iddialanyla sürekli tartışılmıştır. Terörizmin boyut
değiştirerek uluslararas ı bir tehdit haline gelmesi, Üçüncü Seçe-
nek t)oktri'nin imhasmı gerektirmemektedir. Çünkü; terörizm
ulusal ve yerel! yöresel olarak da hala bir tehdit olu şturmak-
ta, onun da ötesinde uluslararas ı terörist örgütler, tehditlerini
sürdürebilmek için yerel/yöresel destek unsurlanna gerek
duymaktadırlar.

Bu dönemde terörizmle mücadelenin hukuki boyutuyla
ilgili olarak çok say ıda uluslararası sözleşmeye ve karara
rastlanır. Söz konusu hukuki metinler, bir bütünlük içinde
incelenebilmesi amacıyla "Uluslararas ı Asimetrik Terörizmle
Mücadele Konseptleri" bölümünde ele alınacaktır.

3. Uluslararası Asimetrik
Terörizmle Mücadele Konsepti

Terörle niücadele, de ğişimleri terörizmce belirlenen bir
kavramdır. Uluslararası terörle mücadele kavram ı da, terö-
rizmin Soğuk Savaş sonrasmda uluslararas ı asimetrik teh-
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dide dönüşümüyle gündeme gelmiştir. Kısaca anımsatmak TERÖR İZMLE

gerekirse bu değişimde asimetrik tehdit; ekonomik, askeri MÜCADELE

ve teknolojik açılardan Batı'nın çok gerisinde olan ülkelerin
ve terörist grupların Bali sistemine yönelik tehditleri olarak
arılaşıhnaktadır. Bu tehdidi Allen ve Craig'in asimetrilc sava ş
tanımlanna uyarlayarak; daha zay ıf olan teröristin daha güçlü
Bali dünyasına karşı beklenmeyen, alışık olurımayan taktikler
kullanarak uyguladığı rasgele/belirsiz şiddet olarak da ifade
edebiliriz. Klasik Terörizm stratejisi ile çağdaş terörizm stra-
tejisi arasındaki en büyük farkın ilicinin daha çok bir ulusu
ve bir devleti ilgilendiren s ınırları belli amaçlara yönelmesi,
ikincisinin ise uluslarüstü düzeyde Batı dünyas ının siyasal
ve sosyo-ekonomik sisteminin tümünü hedef almas ı olduğu
söylenebilir. Yani, terörizmin temel özelliklerinden birisi olan
asimetrik tehdit oluşturma, ulus ve devlet boyutundan evrensel
boyuta yönelmiştir.

Bu değişim aynı zamanda uluslararas ı terörizmle müca-
dele konseptinin ilk defa "büyük harflerle" dile getirilmesine de
neden olmu ştur. 0 güne kadar, terörizmle mücadeleyi ancak
terörizm kendi uluslarını rahats ız ettiğinde aklına getirenler,
tehdidin büyüldüğünün ve ciddiyetinin farkına varmış ve bu
mücadelenin uygulanıp uygulanmayacağı devletlerin"victü-
rnna" kalmış uluslararası sözleşmeler dışında gerçekten nasıl
yürütülebileceği sorusu gündeme gelmi ştir.

Bazı teorisyerıler bu de • şöyle değerlendirmektedirler:
"Terörizmin asimetrik tehdidinin boyut değiştirmesi 'istikrars ızl ık
ve Dünya'n ın istikrarsız bölgeleri' kavramlann ı bir anda ön plana
çıkartın ış tır. Öncelikle tek süper güç tarafindan yönlendirilen bir
dünyan ın daha güvenli hale geldiğine ilişkin savunmaları n bir hayal
olduğu anlaşılmış, tersine böyle bir dünyan ın giderek istikrars ız-
laştığım ileri sürenlerin hakl ılığı ortaya ç ıkmıştır. Bu denklem 11
Eylül sonrasında 'güvenlikte yok istikrar da' şeklinde ifade edilmeye
başlan ırken, güvensizlik ortam ı nı yaratan faktörlerin istikrars ız
bölgelerden türediği ve daha önce istikrars ız bölgelerle sınırlı kalan
güvenlik sorununun da artık terörizm yoluyla tüm dünyaya yayıldığı
olgusu kabul görmeye başlamıştır." (Erkmen, 2001)
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IERÖRİ ZML[	 Uluslararası terörle mücadele konseptinin ne ifade ettiğinin

MÜCADELE tam olarak aıüşılabilmesi için bu konseptin önlemeye çah ş-

tığı terörizm tehdidinin özelliklerinin hat ırlatılmas ında yarar

vardır. Uluslararas ı asimetrik terörizm; ulaşım ve iletişim tek-

nolojilerindeki yenililderden yararlanabilen, ça ğdaş toplumun

kırılgan özelliklerini istismar eden, gev şek örgüt yapısına sahip,
komuta ve kontrol kademeleri, siyasi, ekonomik ve toplumsal
araç ve amaçlar ı zor tanımlanabilen, eylemci-örgüt ba ğının ko-

laylıkla kurulamadığı, hedef belirlemede ideolojiyi ön plana
çıkaran, eylemlerde ayrım gözetmeksizin ölümcül bir şiddet

kullanan, tüm dünyayı eylem sahası olarak gören, eylemci pro-
filmin profesyonel niteliği zayıf ve mali gereksinimini organize
suç örgütleri aracılığıylagideren bir tehdittir.

Bu durumda uluslararas ı terörle mücadele konsepti de bu
tehditlerle başa çıkabilecek önlemleri kapsamalıdır. Tehdit tanı-
mından hareket edersek, bu konsept her şeyden önce; terörizm

adı verilen dü şmanın ortak tanımına ulaşmah ve bu tanıma

göre de devletlerin ve uluslararas ı örgütlerin samimi işbirliğine

dayalı etkin bir silahlı mücadele ve hukuki mücadele sistemi
oluşturmalidir. Daha sonra da asgari olarak; ça ğdaş terör örgüt-

lerinin süratli kitlesel ulaşım araçlarından yararlanarak dünya
genelini eylem sahas ı haline getirmesini sınırlandırmah, terörist

örgütlerin İnternet'i ve medyanın çağdaş iletişim olanaklarını
kullanarak militanlar ına, yandaşlarına ve kitlelere ulaşmasını
ve propaganda yapmas ını engellemeli, insanlık ailesinin bir
bütün olarak terörizmin kar şısına çıkmas ını sağlamah ve top-

lumsal zafiyetleri gidermeli, çağdaş terör örgütlerinin; gevşek

örgüt yapılarıru, komuta ve kontrol kademelerini, belirsiz siya-
si, ekonomik ve toplumsal araç ve amaçlannı belirleyebilecek
güçlü bir istihbarat a ğı oluşturmalı, teröristlerin ölümcül bir
şiddet kullanabilmelerine olanak sa ğlayan silah teknolojisini
kontrol edebiimeli ve organize suç örgütleriyle terör örgütleri
arasındaki işbirliğini yok edebilmelidir. Bu saptamadan sonra
uluslararas ı terörle mücadele konseptinin uygulamaya nas ıl
yarısıdığını ve bu gereksinimleri ne ölçüde karşıladığını irde-

lemeye başlayabiliriz.
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4. Uluslararas ı Terörizmle Mücadele	 TERÖR İ ZMLE

Konsepti'nin Silahlı Mücadele Boyutu ya da	 MÜCADELE

ABD' nin "Önalıcı Sald ı rı/Savaş"
(preemptive strikWwar) Doktrini

Halen uygulanmakta olan uluslararas ı terörizmle mücade-
le konseptinin en önemli boyutunu kontr-terörizm anlayışma
dayali silahlı mücadele oluşturmaktadır. Bu nedenle de çağdaş
terörizmle mücadele konseptinin anla şılabilmesi için silahlı
mücadele yönteminin esasmı teşkil eden ABD'nin yeni "küresel

savunma stratejisinin" yakından incelenmesi gerekmektedir.

4.1. Genel Olarak "Ön-Alıc ı Saldırı/Savaş" Doktrini

11 Eylül saldırılarının eıŞ önemli sonuçlarından birisi de
ABD'nin"durumdan vaz ıfe çıkarnias ına" neden oluşudur. ABD,
bu saldırıların hemen sonrasmda "ön-al ın savaşisaldı n" (pre-
emptive strike/war) ad ı verilen bir doktriııle; dünyanın istik-
rars ız bölgelerini istikrara ve demokrasiye kavu şturma misyo-
nunu üstlenmiş, siyasal, ekonomik ve jeostratejik ç ıkarlanna
"tıpa Hp" uyan bu misyonu gerçekle ştirebilmek amac ıyla da
o güne kadar e şi görülmemiş aşınlıkta kontr-terör yönteniine
dayanan bir terörizmle mücadele konsepti olu şturmuştur. Sınır
tanımayan ve emperyalist amaçlara hizmet etti ği konusunda
ciddi şüpheler uyandıran bu konsept, aslında ABD'nin Soğuk
Savaş döneminde iyice belirginleşen dünya imparatorluğu
hayalinin bir devamı olarak da kabul edilebilir. Lord Fal-
merston'dan başlayarak Huntington ve Brzezinski'ye kadar
uzanan bir dizi teorisyence altyapısı oluşturulan bu doktrin, 11
Eylül saldırılarının sağladığı eşsiz fırsat ortamında kolaylıkla
yürürlüğe konulmuştur. "Tarihçe" bölümünde de değindiğinıiz
gibi, ABD Deniz Harp Akademisi Ö ğretim Üyesi Barnett 11
Eylül saldırılarının ABD açısından yaratttğı olanakları gayet
güzel ifade etmektedir: "Soğuk Sava ş sonras ı dünya düzeninin

oluşturulması nda en önemli husus düzenin kurallann ı n (nde set)

konulmasid ı r ve 11 Eylül sadece bu gereksinimi kolayla ştı rınış ve
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TERÖR İZMIL somutlaştırmıştır. 11 Eylül'e kadardünyada birkarışıklıkhakimken,
MUCADEU bu tarihten sonra sa/lar belirginleşmiş tir."

Prof. Kongar da, 2005 y ılı başlarmda Cumhuriyet Gazete-

si'nde yayınlanan bir makalesinde 11 Eylül sald ırılarının ABD
tarafından nas ıl kullanıldığını şu sözlerle ifade etmektedir:

"Soğuk Savaş 'ın bitiminden sonra, 1990'ları n başında dünya

yeni bir döneme girdi. Küresel leşme de denilen bu dönemde ABD

egenıenliğinde dünyan ın yeniden şekillendirilniesi için 'Yeni Dünya
Düzeni' denen bir model gündeme getirildi. Bu modelin olu şması, kısa
ve uzun vadeli iki olgunun sonucu idi. Uzun vadeli oluşum, dünyan ın
tanm ve endüstri devriminden sonra 'İletişim bilişim devrimi' veya
'Bilgi toplumu' gibi ıjizdelerle tan ımlanan yeni bir devrime girmiş
olmas ı idi. Kısa vadeli olgu ise 11 Eylül saldınlanyla küresel terörün
ortaya çıkışıydı .

SSCB'nin çökü şünden sonra ABD tek egemen ola rak kald ığı dün-

.yada liderliğini sürdürmek için yeni bir bi çimlenme ve yeni bir dünya
düzeni istemektedir. Petrolün azalmas ı, Çin'in gücünün artmas ı,
küresel terörün gelişimi ABD'yi bu yeni yap ılanman ın kaçın ılmazlığı
yolunda ivedi karar vermeye zorla yiin nedenlerdir.

Bu noktada küresel terör karşımıza çıkmaktadır. Bir önceki parag-
rafta sayılan nedenlerin yan ı sıra, 'Soğuk Savaş ' döneminde ABD'nin
sponsorluğunu yaptığı siyasal İslami örgütlerin 'Soğuk Savaş ' sonrası
hedefsiz kalarak ve Ortadoğu savaşını bahane göstererek 11 Eylül
saldırıların ı düzenlemesi, ABDnin istediği yeni dünya düzeninin
işlevsel nedenlerinden birisini olu şturdu. Yani ABD; radikal siyasi
İslami yap ılanma yı yeni dünya düzeninin gerekçelerinden birisi
olarak gösterme jirsatı bulmuştur. Öte yandan Islam coğrafyasın ın
petrol kaynaklarıyla çakışması ve Orta Asya'n ı n Çin'e yakı n komşu
oluşu da ABDnin küresel teröre karşı giriş tiği savaşta yakın gördüğü
enerji kaynakların ın tehdidi ve Çin 'in güçlenmesi tehditleri kar şısı nda
önlemler almas ın ı kolaylaş tırmıştır."

Sıklıkla "Önleyici Savaş" (preventive war) ile kar ıştırılan
"Önalıcı savaş veya saldı rı " kavramı ABD ve müttefikleri-
nin Irak'a saldırması ile gündeme gelmesine karşılık, çok
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da bilinmeyen bir şey değildir... İİ. Dünya Savaşı'nda Nazi TERÖR İ ZMLE

Almanya's ının Norveç'e yönelttiği saldırı ve İsrail'in 1967 MUCADEIE

yılında Mısır'a taarruz ederek ba şlattığı "6 Gün	 " da
önalıc ı savaş/saldırı statüsünde değerlendirilmektedir. Ona-
licı savaş/saldırıyı, önleyici savaştan ayıran en önemli özellik
ise ikincisinin; henüz yak ın olmayan, ancak gelişmesine izin
verildiği takdirde çok tehlikeli olabilecek ve daha fazla risk ya-
ratabilecek bir tehdidi önlemeye yönelik olmas ı şeklinde açık-
lanmaktadır.Japonlarm II. Dünya Savaşı'nda gelişmekte olan
ABD deniz gücü tehdidine kar şı Pearl Harbour'a yönelttikleri
saldırı önleyici savaşın bir örneği olarak kabul edilmektedir.
(Dumanlı, 2005)

Bazen "Bush Doktrini" adıyla da anılan Önalıcı savaş/sal-
dırı doktrininin ABD stratejilerindeki geçmi şi "tehdit değerlen-
dirmesi" bazında Clinton'un döneminde 1999'da aç ıklanan
"Yeni Bir Yüzyıl Için Ulusal Güvenlik Stratejisi"ne kadar uzatı-
labilir. Küreselleşme kavramıyla özdeşleşen 1999 Stratejisi'nde
yeni risk unsurlan olarak; dünyan ın pek çok yerinde, "suçlu"
devletlerin ve etnik ihtilaflar ın bölgesel istikrar ı ve gelişmeyi
tehdit ettiği, kitle imha silahlar ı, terörizm, uyuşturucu kaçak-
çıhğı gibi uluslararası suçlar yer alır. (Erhan, 2003)

Ayhan Şimşek, ABD'nin"Soğuk Savaş" sonrası dönemde
küresel hakimiyetini gerçekleştirmek amacıyla Bush dönemin-
de hazırlıklara başladığını düşünmektedir. Şimşek'e göre;

Yeni uluslararas ı terörizmle mücadele konsepti, ABD'nin
XXI. yüzyıldaki temel tehdit kaynaklar ı konusunda yaptığı
bir tehdit değerlendirmesine dayanmaktad ır. ABD'ye göre
bu tehditler üç kategori de toplanmaktad ır:

İlk kategori terör örgütlerinin işbirliği, bu örgütleri destek-
leyen devletler ve KIS'lerin yay ılnıasıdır. Ikincisi; teröristlerin
kullandığı üs bölgelerinin yer aldığı, devletlerin ulusal sınırları
içindeki yönetim dışı alanlardır, son kategoride de; ABD'nin
geleneksel askeri üstünlüğüne karşı asimetrik savaş yöntem-
lerini kullanacak düşmanlar bulunmaktad ır.
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TERÖR İZMLE	 Bu tehdit değerlendirmesi doğrultusunda Bush göreve
MUCADELE gelir gelmez, 2001 y ılında Pentagon'a yeni bir küresel savun-

ma stratejisi hazırlanması doğrultusunda talimat vermi ştir. Bu
talimat uyarınca Pentagon'un hazırladığı "önleyici saldırı-vuruş "

tezine dayalı ve ABD askeri yeteneklerinin dünya genelinde
gereksinim duyulan yer ve zamanda çok çabuk konu şlanabilme
yeteneğine kavuşturulmas ıyla daha etkili askeri operasyonlar
yapabilmesini amaçlayan yeni küresel savunma stratejisi ve
"Küresel Savunma Konu ınlanmas ı " (Global Defense Posture),
yeni uluslararası terörizmle mücadele konseptinin hayata
geçirilmesini sağlamıştır.

"Çabuk Konu şlanabilen Yetenekler Geliş tirme" adı da verilen
bu yeni stratejiyi ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Feith ABD
Kongre üyelerine şöyle tanıtıruştır:

"ABD, diğer ülkelerdeki mevcut üslerde veya yeni açılacaklarda

askeri güçlerinin buralara rahatça yerle şmesi, kolayca giriş ve çıkış
yapabilmelerine elverişli 'esnek yasal düzenlemeler' ve askeri perso-

nelin operasyonlardan dolay ı karşılaşabileceği hukuki yaptınnılardan

'Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi' korunmaların ı sağlayacak yasal

çerçeve talep ediyor. ABDye göre bu konudaki eski anla şmalar; ABD

ve koalisyon güçlerinin krizlerde h ızla konu şlanmas ına ve kullan ıl-
mas ına elverişli olmadığı gibi, ayak bağı da oluş turuyor."

Pentagon'ca hazırlanan strateji, Soğuk Savaş döneminin
koşullarım yans ıtan mevcut askeri güç konuşlanmasını farklı
ilkelere dayanan yeni bir stratejiyle de ğiştirmeyi öngörmekte-
dir. Bu ilkeler şöyle sayilabilecektir:

"Yeni ittifak ilişkileri" kapsamında; müttefiklerin rolleri ge-
nişletilecek ve gereğinde yeni ittifaklar kurulacakt ır. Amerikan
askeri güçlerinin konuşlanmas ında "Soğuk Savaş " döneminin
kaynağı belli tehditlere yönelik konuşlanına anlayışından yaz-
geçilerek, güç konu şlanmasınin çağdaş tr8rizmde tehdidin
nereden geleceğinin belli olmadığı gerçeği doğrultusunda;
"Belirsizliklere Karşı Koyabilecek Esneklik" ilkesine göre değişti-
rilmesi ve konuşlanmanın geniş bir esneklik esasına dayanması
sağlanacalctır. Bu ilkenin doğal yansıması ile güç konuşlanmas ı
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"Bölgeler Arasına Odaklanma" anlayışına, yani; bir bölgeden bir TERÖR İ ZMLE
başka bölgeye güç trar ısferi yap ılabilmesine elverecek tarzda, MIJCADEIE
muhtemel bölgeler arasında konuşlanmaya dönüştürülecek
ve bu amaçla "ileri operasyon alim lan" kavramı geliştirilecektir.
Askeri güçlerin nitelikleri ile ilgili olarak; "Sayılar Yerine Yete-

neklere Odaklannıa" ilkesi uyarmca, askeri güçlerin yetenekleri
ön plana çıkarılacaktır. (Şimşek, 2004)

Tansi de "ABD'nin Ulusal Güvenlik Anlay ışı ve Türkiye"

başlıklı ıazısmda Şinışek'e benzer bir yorum yap ınaktadır

"ABD'nin günümüzdeki ulusal güvenlik anlay ışı Il Eylül sal-

d,nlanndan sonra NSS02 koduyla 17 Eylül tarihinde resmile ştiren

'Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde belirlenmiş tir. Konvansiyonel ve

nükleer silahlanma, K1S'leri kullanan veya kullanmas ı muhtemel

devlet dışı örgütler yani terör örgütleri ve ABD'nin bakış açıs ıyla

haydut devletlerden (başans ız devletler) kaynaklanan tehditleri öne

çıkartan bu strateji asimetrik tehdit kavram ıyla doğrudan bağlantı l ı
4 ana başl ık altı nda oluşturulmuştur:

Önleyid savaş, askeri müdahale ve öncecilik, yeni karşı l ıki ilik

ve demokrasiyi yayına.

Bu strateji, 11 Eylül saldı rı larından sonra toplanan NATO Ola-

ğanüstü Zirvesi'nde terör öncelikli tehdit algılamas ı ' kapsam ı nda

NATO Stratejisi olarak da benimsenn ıiştir. 2002 Afganistan işgali

bu değerlendirmeye dayal ıdır." (Tansi, 2005)

Yıldızoğlu ise Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir maka-
lesinde uluslararas ı terörizmle mücadele konseptini şekillen-
diren ABD sfratilerini" Savunma Dört Yıllık Gözden Geçirme/

Değerlendirme Raporlan" (QDR: Quadrennial Defense Reviews)
ışığında irdelemektedir:

"Ekim 2001 'de açıklanan ve Bush dönemi dış politikas ın ı n teme-

lini oluşturan QDR 2001; ABDnin 'bütün alanlarda hakimiyet' (full

spectrum dominance) stratejisini seçtiğini ve artık bir imparatorluk

refleksi ile karşılaş tığım ızı vurguluyor. Bu rapora bir ön söz yazan

Rumsfeld; 'kim olduğu, ne zaman ve nerede sald ıracağı belli olma-
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TFRÖR İ1LE yan bir düşmana karşı belirsizlikleri kucakla yan, sürprizleri olağan
MUCADEIE sayan' yeni bir yaklaşı m ı gündeme getirini ş iir. Bu yeni yakla şı rnla

aynı anda iki cephede iki ayn sava şı yürütme kapasitesini esas alan
QDR 1997 terkedilmiş tir.

Yeni konsept; 'rejim değişiklikleri, stratejik belirsizlik, önleyici
vuruş ilkesi, ABD'yi tehdit etmesi olas ı büyük güçlerin yükselmesinin

engellenmesi, tüm küresel doğal kaynakların, piyasan ın ve uza yin

ABD'yeaçıkkalmas ın ın sağlanmas ı, ordunun yeni teknolojilere göre;

küçük, h ızl ı, eşgüdümlü birimlerle sava şmas ına olanak verecek bi-

çimde ağ merkezli bir örgütlenme ye kavu şmas ı, uluslararas ı alanda

da;kalıcı olmayan, duruma göre şekillenen ittıfaklara dayanan tek

tarafiili politika ve gerektiğinde tek başı na davranma' gibi pek çok
yeni enstrüman içermektedir. Bu konsept ayn ı zamanda Ortadoğu'da

gerektiğinde zorla gerçekleş tirilecek demokratik dönü şümleri içeren
B OP/GOP projelerinin de temel dayanağı olup, pratiğe ilk yans ımas ı
da Irak'ı n işgalidir.

Bir taraftan ODR 2001'in uzay ı bile kapsayan kesintisiz güvenlik
ve hakimiyet stratejisi, öte yandan Çin'in önlenemeyen yükseli şi, Ro-

bert Kaplan gibi baz ı analistleri Dünya'n ın 'Soğuk Savaş 'ın eşiğine

geldiği konusunda yorum yapmaya zorlarken, XXI. yüzyı l ı n önemli

nıeçhullerinden birisini de 'radikalle ş tirilmiş İslam' oluş turuyor.

'Medeniyetler Çatışmas ı ' teorisi ile daha fazla gündeme gelen
Radikal Islam ın öte yan ında da giderek daha sekterleşen ABD Hıris-

tiyanlığı ve Yahudi köktendinciliği yer al ıyor: Isa yanl ılan ile karşı t-

lann ı n 'Kutsal Topraklar'da son hesaplaşma an ın ın (Arnıageddon)

h ızla yaklaştığına inanan radikal Hı ristiyanlar (Evanjelik sektler,

Evangelist) ve bu görüşten destek alan Yahudi fanatiklerin Bush ve
İsrail yönetimini etki ledikleri biliniyor. Bu da denklemi iyice içinden
çıkılmaz hale getiriyor.

ABD'nin yeni konumunu aç ı klayan belgelerden birisi de
18.032005 tarihli ve Savunma Bakan ı Donald Runısfeld imzal ı
'ABD'nin savunma Stratejisi' başlıklı dokümandır.

Bu dokü manda; Olağanüstü birdönemdengeçildiği, tehditlerin
daha gerçekle şmeden önleyici müdahaleyle engellenmesi gerekti ği,
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ABD'nin halen savaşan bir ulus olarak güvenlik sorunlarıyla karşı TERÖRIZMLE

karşıya geldiği, bu sorunlann uluslararası işbirliğiyle aşılması ha- MIJ(ADEIE

linde uluslararas ı bir güvenlik ortam ı n ın yaratılacağı, bu ortam ın
sağlanabilmesi için ulus devletlerin güçlenmesi gerektiği, ancak bu

güçlenmenin ulus devletin egemenliğini belli bir sorumlulukla kul-

lannıasına bağl ı olduğu saptamalan yer alıyor.

'Ulus devletin egemenliğinin soru mlukla kullan ılnıas ı ' sapta-

ması n ın açıl ı m ı için doküman incelenirse, bu sorumluluğun bile-

şenlerinin; içeriğiABDce tan ımlanan bir özgürlük anlayışı, serbest

piyasa ekonomisi, rekabetçi pazaruygulamas ı, ABD'nin uluslararas ı
harekat kabiliyetinin engellenmemesi veya wrla ş tı rılmamas ı ve be-

lirli bölgelerde ulusal hegemonya kurmaya kalkışı lmamas ı olduğu

görülüyor. Böylece ABD egemenliğini diğer tüm ulusların üzerine

koyuyor. Temel stratejisini de bu ayrıcal ıklı konumunun korunmas ı
olu ş turuyor. Bu stratejinin temel bile şenleri ise; ABD'yi doğrudan

bir saldırıdan korumak, küresel düzeyde stratejik erişim ve harekat

özgürlüğü korumak ilk iki parametreye uygun itt ıfaklan ve işbirliğini

güçlendirmek ve son olarak da ABD ile müttefiklerinin kesintisiz

güvenliğini sağlayacak bir uluslararas ı sistem oluşturmak.

Doküman amac ını çok iyi belirleyen bir vurgulama yap ıyor:

En güçlü ülke olan ABD'nin rakipleri hep zay ıflann stratejileriyle

mücadele ederek, ABD'nin hareket kabiliyetini terörizmden ulusla-

rarası yasal yollara kadar yöntemlerle engellemeye çal ış maktadırlar.

Doküman işte bu nedenle BM, Güvenlik Konseyi, NATO gibi kurum

ve kuruluşlarla, onların terörle mücadele yöntemlerine de değinme-

mektedir.

ABD'nin 'erişemediği yeri etkilemeyeceğini' savunan bu dokü-

man IV. Kuşak Savaş Teorisi'ni de (asimetrik sava ş) benimsemiş
gibidir. Bu doğrultuda; ABD'nin yerel çatışmalara doğrudan taraf

olmas ı, ülkelerin içişlerine karışmas ı, düşman ın ideolojik etkinlikle-

rini, taraftar bulma ve yetiştirme süreçlerini de hedef alması, yerel

unsurlarla bu doğrultuda işbirliğine gitmesi de gündeme gelebile-

cektir."

Tuğg. (E) Nejat Eslen, ABD'nin kontr-terörizm mantığına
dayah. ve hem uzun sürecek istikrar hareketinin icras ıru, hem
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TERÖR İ IMIE de dünyanın herhangi bir kriz bölgesine süratle müdahaleyi
MÜCADELE içeren bu mücadele stratejisini gelecekte de sürdürece ğini, Af-

ganistan ve Irak'taki gibi konvansiyonel olmayan çat ışmalar ı
ve dünyanın çeşitli yerlerinde uzun sürebilecek olan uzun
süreli konvansiyonel olmayan harekat ı kapsayan stratejin;

11 Eylül'den sonra ba şlayıp, en az 20 y ıl süreceği hesaplanan

uzun bir sava şı esas aldığım, belirsizliklerin ve önceden tahmin
zorluklarının bu savaşın karakteristiklerini oluşturduğunu ve

savaşın asimetrik nitelik ta şıdığını düşünmektedir.	 -

Eslen, stratejinin; ABD'nin as ıl düşmanlarının geleneksel
konvansiyonel askeri güçler de ğil, radikal politik amaçla-

rını gerçekleş tirmek için İslami istismar eden da ğınık terör

şebekeleri olduğu iddias ına dayandığını ve Radikal Islama

karşı geliştirilen "Medeniyetler çatı şinasi" tezini esas aldığım,

ABD'nin aslında radikal İslam' ı bahane ederek, kritik bölge
ve kaynaklara giriş gayretlerini sürdüreceginin anla şıldığını
ileri sürmektedir.

Yazar, düşüncelerini kanıtlamak amacıyla da, ABD'nin ba-

kış açısıyla küresel güvenlik ortamını da tanımlayan 6 Şubat

2006 tarihli yeni "Dört Yıll ık Savunma Gözden Geçirme Raporu"na

işaret etmektedir.

Söz konusu raporda, ABD'nin kar şı karşıya olduğu gü-

venlik sorunları: Konvansiyonel sorunlar "olas ılığı azalmakla

birlikte, bilinen yön tenılerle askeri güç kullanan devletler", kon-

vansiyonel olmayan sorunlar " terör, ayaklanma gibi yöntemleri

kullanan devletler veya devlet d ışı aktörler", katastrofik sorunlar
"ABD çıkarlarına karşı kitle imha silah ı kullanabilecek teröristler

veya hukuk dış ı,/haydut (rogue state) devletler" ve kesici (Distnıp-
tive) sorunlar "ABD'nin askeri avantajlar ın ı karşılamak veya yok

etmek için teknolojiyi ve benzeri yöntemleri kullanabilecek rakipler.

Bu tehdit; deniz ticaret yolların ın, enerji akış hatlarının ve iletişinı

kanalların ın kritik noktalarına ve uydulara yap ılabilecek sald ınlar

anlamına gelnıektedir" olarak s ıralanınaktadır.

Raporda yer alan yeni ABD stratejisi, konvansiyonel so-
runlar yerine diğer üç soruna öncelik vermekte ve a şağıdaki
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önceliklerde yoğunlaşmaktidır: Terörist şebekeleri yenilgiye TERÖRIZMLE

uğratmak, Anavatan derinlilcte savunmak ve stratejik yol MÜCADELE

ayrımında olan ülkelerin tercihlerini şekillendirmek. Bu son
sorun; müttefik ve ortak ülkelerle ili şkilerin geliş tirilmesi,
Çin, Hindistan ve Rusya'ya da ABD ç ıkarlanna uygun rol-
lĞrin benimsetilmesi olarak anla şılmaktadır. Bu arada hasım
devletlerin ve devlet dışı organların nükleer silah edinmelerini
ve kullanmalar ını önlemek de sorun alanlarından birisi olarak
kabul edilmektedir.

Eslen'e göre, bu stratejiyi uygulamak amac ıyla özel birlik-
lerin arttırılmas ı, bu kapsamda özel birlik tabur say ısının 19'a
çıkartılmas ı, SEAL tim say ısının arttırılması planlanmaktadır.
Böylece özel birlik personel say ısı on beş bin kişi arttırılacak-
tır. ABD'nin özel birlikleri hedef ülkelere gizlice sokarak, bu
ülkeleri karıştırmak için kullanılabileceği anlaşılmaktad ır.
(Eslen, 2006)

4.2. "Ön-Alıcı Saldıri/Savaş"
Doktrinine Dayanan Yeni Uluslararas ı
Terörizmle Mücadele Konseptinin
Belirleyici Özellilderi

Yukarıdaki analizler de dikkate al ındığında ABD'nin kü-
resel savunma öncelilderine göre şekillenen yeni uluslararas ı
terörizmle mücadele konsepti ana hatlanyla şöyle özetlenebi-
lecektir.

4.2.1. Bu konsept, terörizmle mücadele konusunda ulus-
lararası bir anlayışını yansıtmamaktad ı.r. Tamamen ABD'nin
tehdit algılamalarına göre şekillenrniştir, bu itibarla da sadece
bir devletin ve ulusun terörizmle mücadele öncelik ve strate-
jilerinin dünyaya teşmil edilmesinden ibarettir.

4.2.2. Bu konsepte göre çağdaş asimetnik terörizm tehdidine
karşı verilen savaşım da uluslararası bir nitelik taşımamalctadır.
Savaşan taraflar ABD ve onunla ç ıkar birlikteliği yapan müt-
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TERÖR İZMLE tefikleri ile ABD ve müttefiklerine yönelik bir tehdit olu şturan
MLJCADELE radikal Mami unsurlard ır.

ABD ve müttefiklerince verilen mücadelenin BM ba şta

olmak üzere bir takım uluslararası kurum ve kuruluşlar ın
kararlarına da konu edilerek,- tüm insanlığa ilgilendiren ortak

bir savaş gibi gösterilmesi tamamen bir PH operasyonudur ve
ABD önderliğinde yürütülen terörizmle mücadele faaliyetleri-
ne meşruiyet kazandırmaya yöneliktir.

Bu nedenlerle yeni uluslararas ı terörizmle mücadele kon-

septinin tüm insanlığın terörizm sorununu çözebilecek "ulvi"

bir faaliyet olarak gösterilmesi de, ayn ı PH Operasyonu'nun bir

parças ıdır. Bu konsept sadece ve sadece ABD ve onunla ç ıkar

birlikteliği olanların terörizmle ilgili tehdit algılamalarına bir

cevap verebilmek amac ıyla haz ırlanmıştır.

0 nedenle de bu çıkar birlikteliğine dahil olmayanlara
yönelik terörizm tehditleriyle mücadelede kullanılması son

derece uzak bir olasilıktır.	 -

4.2.3. Yeni uluslararas ı terörizmle mücadele konseptinin,
tek süper gücün 11 Eylül sald ırılarının yarattığı dehşet, pa-
nik ve öfkeden kaynaklanan spontane bir reaksiyon şeklinde

algılanması yanlıştır. Tersine bu konsept ayrıntılı bir tehdit

değerlendirmesine dayalı, bilinçli bir mücadele tarz ıdır.

4.2.4. Konsept, "uluslararas ı sın ı rları ve uluslararas ı hukuku

aşan bir terörizmle mücadele" esasına dayalıdır. ABD Savunma
Bakarıhğı Müsteşarı Feith, bu anlayışı açıkça ifade etmekte-

ü.

Bu bağlamda ABD kendi ulusal güvenlik parametrelerine
göre uluslararası hukuku istediği gibi yönlendirmekte, var ya
da yok saymaktadır. Bu doğrultuda bugüne kadar uluslararas ı
hukukta yer almayan "önleyici savaş, öncecilik, haydut devletler"

gibi yeni kavramlar icat etmekte ve bu kavramlar ı Afganistan
ve frak gibi operasyonlar ını ulusal güvenlik açısından meşru-

laştıracak bir araç olarak kullanmaktad ır.

336



Türkiye ve Terörizm

4.2.5. Bir üst maddede belirtilen nedenle yeni konsept, hem TERÖR İZMIi

uygulayıcılar, hem de uluslararası hukuk ve meşruiyet koşulla- MÜCADELE

nna uygunluk itibariyle önemli değişimleri ifade etmektedir.

ABD ve müttefiklerinin Irak'a yönelik harekat ına kadar
uluslararas ı boyuttaki anti terör veya kontr-terör mücadele-
Ieri Somali Afganistan ve Kosova örneklerinde de görüldüğü
gibi; BM'in aldığı kararlara istinaden Güvenlik Konseyi'nin
şemsiyesi altında oluşturulan "Görev Güçleri" tarafından
gerçekleştirilmiş, BM' in bern aşamaları takiben aldığı Görev
Gücü'nün müdahalesine ilişkin kararlar, bu operasyonların
meşruiyetini ve uluslararas ı hukuka uygunlu ğunu temin
etmiştir. İrak olayında ise neredeyse spontane olu şan ABD
ve yandaşları ittifak ı, BM'in operasyona me şruluk katacak
karar ına dahi ihtiyaç duymadan ve BM Şartı'm ihlal ederek
kontr-terör stratejisi uygulam ışlardır.

Böylece, çağdaş uluslararas ı asimetrik terörizm tehdi-
dine kar şı, başta BM olmak kaydıyla uluslararası kurum ve
kuruluşlar tarafından etkin bir mücadele yürütüldü ğüne/
yürütülebileceğine dair idealist! hümanist inanç yok olmu ş-
tur. En az ından böyle bir mücadelenin ancak ABD izin verdiği
veya ABD'nin çıkarları öyle gerektirdiği takdirde uluslararası
hukuka uygun biçimde ve uluslararas ı işbirliği çerçevesinde
yürütülebileceği gerçeği bir kez daha ortaya ç ıknuştır.

Yeni konsept ayın zamanda terörizmle mücadelenin hu-
kuka ve insan haklar ına uygun yürütülmesi ve bu mücadelede
güvenlik/özgürlük dengelerinin korunmas ı gerektiği yolun-
daki düşüncelerin de pratikte bir anlam ifade etmediğini de
ortaya koymuştur.

4.2.6. Hukukun ulusal ç ıkarlara göre yorumlanmas ını esas
alan bu anlayış doğrultusunda konsept; terörizmle mücadelede
klasik yöntemler olan terörist kamplar ını bombalama, taktik
komando tinileriyle bask ın düzenleme gibi uygulamalar ı çok
aşan, rejim değişikliklerini ve ülke işgailerini dahi kapsayan
yöntemlerle uygulanmaktadır.
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TERÖRIZMLE	 Üstelik bu yeni terörizmle mücadele yöntemleri, BM'in
MUC4DELE 2005 yılı Zirve Toplantısı'nda alınan; "Ulusal nıakan ılann kendi

- halkların,, soykı rı nıa, savaş suçları na, etnik temizliğe ve insanl ık

suçlanna karşı koruyamaması ve barışçı önlemlerin yetersiz kalmas ı

halinde uluslararas ı toplumun kolektıj'olarak müdahale edebileceğine"

ilişkin ve BM Şartı'nın "içişlerine müdahale edilmemesi" ilkesin-

den önemli ölçüde ayrılan kararla "meşru" bir uluslararas ı
terörle mücadele konseptine dönüştürülmektedir.

Böylece "meşruiyet" kavramı da ABD'nin ulusal ç ıkarlarına
göre yorumlanmaktada.

4.2.7. Söz konusu konsept, ABD' "Soğuk Sava ş " y ılların-
da politikalar ını etkilemek istediği ülkelere yönelik standart
müdahale yöntemi olan örtülü operasyon anlay ışında da önem-
li bir değişimi ve kısmi bir vazgeçmeyi gündeme getirmiştir.

ABD'nin tek süper güç haline gelmesi ve Do ğu/Sovyet
bioğunun caydırıcılık etkisinin kaybolmas ı nedeniyle bu deği-
şim, ABD müdahalelerinin Amerikan askeri gücünün açıkça ve
doğrudan kullanımı yoluyla gerçekleştirilmesi doğrultusunda
ortaya çıkmıştır. Bu müdahaleyi de say ıları yerine yetenekleri
ön plana çıkan, hareket kabiliyetleri çok üstün Amerikan askeri
güçleri yapacaktır.

Yani bir başka deyişle ABD artık politikaların etkilemek
ve yönetimini değiştirmek istediği ülkelere bu işi, her hangi bir
maskelemeye gerek duymadan zorla ve aç ıkça yaptırmaktadır.
Bu değişim yap ılırken sadece, İrak/Saddam olaywda görüldüğü
gibi; hedefteki ülkenin uluslararas ı terörizmi tahrik ettiği veya
KİS'lere sahip olduğu yolunda gerçek dışilığı çok kolay anlaşı-
labilen istihbarat ve PH Operasyonlarına başvurulmaktadır.

Ancak, Eslen'in de işaret ettiği gibi bu değ işim ABD'nin ör-
tülü operasyon taktiklerinden tam olarak vazgeçti ği anlamına
da geimemekte, tersine özel birliklerin gücünün fazlas ıyla art-
tırılması, ABD'nin bu birlikleri hedef ülkelere gizlice sokarak,
bu ülkeleri kanştırabileceği endişeleri yaratmaktad ır.
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Vietnam'da uygulanan siyasi muhaliflerin likidasyonu TERÖRIZMLE
amaçl ı Phoenix Projesi'nin fiyaskoyla sonuçlanmas ından son- MIJCADELE
ra ABD ICongre'si taraf mdan kısıtlanan Amerikan örtülü ope-
rasyonlar ının yeni uluslararas ı terörizmle mücadele konsepti
kapsamında yeniden ba şlatılacağına dair haberler ilk defa 2003
yılında sonunda The New Yorker' da yay ınlanan Seymur Hersh
imzalı bir makalede yer almış ve ABD'nin örtülü operasyonlara
ilişkin kısıtlamaları "Army Delhi Force, Neavy Seals ve CIA "den
gelen personelle olu şturulan ve İsrail'in, seçilmiş hedeflerin
pasifizasyonu faaliyetlerini gerçekleş tiren "Mist'aravirn" ör-
gütünü örnek alan "Task Force 121" isimli bir yeni olu şumla
aşmaya çalış tığı ileri sürülmü ştü.

Benzer amaçh bir başka kuruluş olan, doğrudan Savunma
Bakanına bağlı "Stratejik Destek Seksiyonu"nui-ı (SSD: Strategic
Support Branche) da 2005 y ılı başından itibaren "yükselen he-

def ülkeler" adı verilen 12 hedef ülkede göreve başladığına ve
SSD'nin görev aldığı ülkelerdeki ABD Büyükelçilerinden de
bağımsız olarak faaliyet gösterdiği ilişkin bir diğer haber ise
Washington Post'un 23 Ocak 2004 tarihli nüshasmda yer ald ı .

Washington Times'da da aynı dönemde ç ıkan bir başka
yazıda da SSD'nin hedef ülkelerdeki terörist örgütlerin istih-
barat ve propaganda faaliyetlerini de görev kapsamına aldığı
belirtilmekteydi.

Bu haberleri teyit eden son bilgiler de Washington Post

Gazetesi'nde 2006 Nisan'mda yaymland ı . Washington Post'un
haberine göre Rumsfeld; dünya ölçe ğinde terörizmle müca-
dele faaliyetlerini kapsayan, ABD' de gerçekleş tirilebilecek bir
terörist eyleme karşı hızla misillime yapma olana ğı veren ve en
önemlisi Amerikan Ordusu'nun her hangi bir ülkede her türlü
operasyonu yapabilmesine imkan tanıyan kapsamlı bir planı
onaylamıştır. Tampa'daki Özel Operasyonlar Komutanli ğı'nca
hazırlanan bu plan bir yandan ordu ve özel operasyon birlik-
lerinin yetkilerini genişletmekte, diğer yandan da Pentagon'u
ABD Dış işleri Bakanlığı ve CIA karşıs ında güçlendirmekte-
dir. Plana göre özel Operasyonlar Komutanlığı Ortadoğu,
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TERÖRIZMLE Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki 20 civar ındaki ülkede
MIJ(ADELE operasyon gerçekleştirebilecek birlikler bulundurabilecek, bu

birlikler ABD'nin sava ş halinde olmadığı ülkelerde de sadece
o ülkedeki ABD Büyükelçisi' ne bilgi vererek istihbarat topla-
ma, güvenlik güçleri ve askeri unsurlarla i şbirliğine girme ve
operasyon yapma yetkisi ile teçhiz edileceklerdir.

Amerikan yazılı medyasının verdiği bu haberler doğruysa,

Pentagon'un yeni planı; KBD'nin Soğuk Savaş yıllarında CIA
+Özel Birlikler marifetiyle uyguladığı örtülü operasyon strate-
jisini bu kez bu tarz operasyonlar ın üzerindeki örtüyü kısmen

kaldırarak yeniden uygulamaya koyduğunu ifade etmektedir.

ABD/Batı Blok'u örtülü operasyonlar ı karşıs ındaki en önemli
denge unsuru olan SSCB/ Doğu Blok'u caydırıcılığının ortadan

kalkması, anla şılan odur ki bu tür operasyonları daha perva-

sızca yapabilme konusunda ABD'nin yolunu açmıştır. Mevcut
durum itibariyle bu tür operasyonlara hedef olabilecek ülkeler,
artık daha da büyük bir tehdit altındadır.

4.2.8. Bu konseptle birlikte terörizmle mücadelenin "anti-

terörist önlemler" boyutu da insan hak ve özgürlüklerinin terö-
rizm tehdidi algılamalarınin şiddeti ölçeğinde kısıtlanmas ına
yönelik hukuki mevzuatın yürürlüğe konulmas ı ve diğer gü-
venlik önlemlerin s ıkılaştırılması yöntemleriyle uygulamaya
girmiştir.

4.2.9. Terörizmle mücadelede uygulanmas ı zorunlu sosyal
ve ekonomik önlemler cephesinde ise sadece küçük bir k ıpır-
danma mevcuttur. Bu kapsamda, geli şmiş ülkelerin, az gelişmiş
ve yoksul ülkelere yönelik mali desteklerinde kısmi ve dizi bir

artış gündeme gelmiştir. Yeni küresel sistemin merkezindeki
güçler olan çokuluslu şirketlerle, ABD ve müttefiklerinin; direkt
tahribat maliyetinin 13 Milyar US $ oldu ğu hesaplanan 11 Eylül
saldınlanndan sonra dahi, sistemi yok edebilecek bir terörizm
tehdidini algilamamış olmaları, Batı'nm sosyo-ekonomik ön-
lemler konusunda ciddi adımlar atmamas ının nedenidir.

Bu konuda yakın geçmişte ilginç bir gelişme de yaşarımıştır.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi, Ticaret ve Tar ım' dan sonım-
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lu Bakan Yardımcısı E. Anthony Wayne, Nisan 2006'da Vatan TERÖRIZMLE

Gazetesi'ne verdi ği bir demeçte; gelişmiş ülkeler tarafından az MÜCADELE
gelişmiş ülkelere yap ılacak yard ımların terörist örgütlerin eli-
ne geçmesinin önlenmesi amac ıyla ABD Hazine Bakanl ığı'run
"Terörist Karşı tı Finansman Yönergesi" hazırladığını duyurmuş-
tur. BM Çok Tarafiili Mali Eylem Görev Grubu'nun (FATE) VI
nolu özel tavsiyesi uyarınca hazırlandığı belirtilen bu yönerge,
gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere yap ılacak yardımların
dağıtım yöntemlerinin denetlenmesini amaçlamaktad ır.

Görülen odur ki, ABD terörizmin sosyo-ekonomik ne-
denlerinin ortadan kald ır ılması amacıyla az gelişmiş ülkelere
yapılan yardınilan dahi, kendi stratejik değerlendirmelerine
göre yönlendirmeye niyetlidir. Ya da ba şka bir deyişle, bu tip
yardımlar da ABD Dış işleri Bakanlığı'nca politik bir bask ı aracı
olarak kullanilabilecektir.

4.3. "Ön-Alıcı Saldı rı/Savaş"

Doktrinine Dayal ı Yeni Uluslararas ı
Terörizmle Mücadele Konseptine
Yönelik Eleştiriler

Konsepte yönelik en özlü ele ştiriyi Habermas yapmıştır:
"Bush'un terörizme karşı savaş ilan etmesi biçimsel açıdan da Prag-

matik açıdan da bir hatadır. Biçimsel açıdan 11 Eylül'ün suçluları
savaşçı düzeyine yükseltilmiş, Pragmatik açıdan da çözülmesi çok

zor olan bir ağa karşı savaş ilan etmenin olanaks ızhğı düşünülme-

miş tir."

Yukanda özellikleri s ıralanan bu konsept; asimetrik te-
rörizm tehdidini oluşturan örgütlerin büyük bir bölümünün
ABD'ye düşman ülkelerde faaliyet göstermeleri nedeniyle bu
ülkelerde terörist örgütlere yönelik etkili istihbarat operasyon-
larının ve bu operasyonlara dayah kontr-terörizm eylemleri-
nin gerçekleştirilemeyeceği, bu tip faaliyetlerinin yeni dü şman
devletlerin de ortaya çıkmas ına sebebiyet verebileceği, düzen-
lenecek kontr-terör operasyonlannın bütün terör eylemlerini
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TERÖR İ?M1E önleyemeyeceği ve yeni şiddet olaylar ına yol açabileceği ve
MUCADELE yürütülmekte olan kontr-terörizm a ğırl ıklı operasyonlar ın bir

noktadan sonra Amerikan halk ının kültürel değerleriyle ABD
yönetimi arasında bir çatışmaya yol açabileceği gerekçeleriyle
de eleştirilmektedir. (Akgün 2001)

Prof. Dr. Ünüt Özda ğ da yeni uluslar aras ı terörizmle mü-
cadele konseptini, dolaysıyla da ABD'nin güvenlik stratejilerirıi
aşağıdaki noktalarda ele ştirmektedir:

"ABD'nin yeni dış ve güvenlik politikalar ı geçmiş teki ideolojik

eksenli politika dönemlerinde rastlanma yan ideolojik, politik, askeri,

kültürel ve toplumsal sorunlarla kar şı laşmas ı n ı gerektirmektedir:

Geçmiş teki dönemlerde ideolojik politikalar ın; reel, s ı n ı rlar ı belli,

komuta kontrol karargahlar ı görülebilir, n ıilli güçleri Iıesaplanabilir

Büyük Britanya, ve I. Reich ve SSCB gibi objeleri olmas ına karşı lı k,

'Anti-terörist güvenlik ideolojisi' olarak tan ıınlanabilecek yeni ABD

dış politika ideolojisinin; s ın ı rlan belli, komuta kontrol karargahlar ı
görülebilen bir objesi yoktur, hatta obje yerine konulan terörün milli

gücünün ya da mali büyüklüğünün doğru hesaplanması bile zordur.

Böylece bu politikada 'hedefin fiziksel belirsizliği' sorunu ortaya ç ık-

maktadı r.

Ikinci sorun, 'hedefin kavran ı sal çerçevesinin belirsizliği'dir.

Yani önceki politika dönemlerinde l ıedefobje olan SSCB veya Reich'

ların ne olduğu konusunda tereddüt yoktu. Bu nedenle de l ıedefobje

yanl ıs ı, tarafsız veya karşı t bloklar kolayl ıkla olu şu yor ve tespit edile-

biliyordu. Oysa terörizm için ayn ı şey söylenen ıez: Herkesin terörizm

ve terörist tan ı m ı farkl ı olduğundan, teröre karşı ittıflıklar ı kurmak

zor yaşatmak dal ın da zordur.

Bir diğer sorunu ABDnin güvenlik ideolojisinin biran ti söyle-

nıi üzerine kurulnıası ' olu ş tu rnıaktadı r. Çünkü; anti ot/akl ı ideolojik

yaklaşımlar, yeni bir şey önermek yerine sadece bir karşı ç ıkış t ı r ve

toplumsal projeler anlam ı nda bir ç ıkn ıaz sokak ve verin ısizliktir.

Ayrıca anti ot/akl ı bir yapı, çifte standartlara dayanan politikalar

uygulama olas ılığı n ı da yükseltmektedir.
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Sonuç itibariyle ABD'nin yeni anti-terörü n ı ve güvenlik ideolo- TERÖR İZMlE

jisi eksenli dış politikas ı n ı n, belirsiz bir dü şmana karşı yap ı lan 'gölge MÜCADELE

boksuna' benzediği söylenebilir." (Özdağ, 2001)

Bize göre ise bu konseptin as ıl eleştiriyi hak eden yönü,
terörizmle mücadele konusunda uluslararas ı örgütler ve dev-
letler arasmda samimi bir işbirliği oluşturma yöntemi yerine
bir süper gücün dünya imparatorluğu kurma çabalar ını ikame
etmesidir. Böyle şaibeli bir amaçla yola çıkılması, kuşkusuz en
büyük zarar ı terörizmle mücadele faaliyetlerine vermiş tir. Bu
alanda zaten var olan ve "Soğuk Savaş" döneminde normal bir
uluslararas ı politik faaliyete dönü şen "çifte standart", ön alıcı
sald ırı doktriniyle "şahikas ı na" ulaşmıştır.

"Tanım ve Algılanuılar" bölümünde yer verdiğimiz üzere, -
11 Eylül saldırılannin hemen sonras ında Afganistan' ı terörizmi
teşvik ettiği iddiasıyla işgal etmekten çekinmeyen ABD Ge-
nel Kurmay Ba şkanı'nın terörizmle mücadelede onbinlerce
insanını kaybetmiş bir ülkeye, Türkiye'ye yönelik "PKK terö-

rüyle mücadele etmek için Irak'ta istikrarl ı bir devletin olu şmasın ı
bekleyin." Mealindeki"sabrr" esaslı tavsiyesi Amerika'nın ve
uluslararas ı terörizmle mücadele konseptinin çifte standart
anlayışı konusunda yeterince ayd ınlatıcıdır.

Bu konseptin olu ş turduğu bir diğer önemli sonuç da baş-
ta BM olmak kayd ıyla uluslararas ı kuruluşların uluslararası
terörizmle mücadelede kayda de ğer bir ağırliklarının olmadı-
ğının ve son sözün süper güç tarafından söyleneceğinin teyit
edilmesidir.

Özetlersek, halen mevcut uluslararas ı terörizmle mücadele
konseptinin silahlı mücadele boyutu 11 Eylül sald ırılarından
sonra ABD'nin yürürlüğe koyduğu ön alıcı saldırı doktriniyle,
tek süper gücün "gövde gösterisine" dönüşmüş bulunmakta-
dır. Bu nedenle de devletlerin samimi işbirlikleri sonucunda
oluş turulan bir uluslararası terörizm mücadelesinden bahse-
dilemez.
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TERÖR İ ZMLI	 5. Uluslararası Terörizmle Mücadele Döneminde
MLJCADELE	 - Terörün Tan ımı ve

Ortak Mücadele Anlay ışı Sorunları

Hemen ifade edelim ki "uluslararas ı terörle mücadele kon-
septi" şaşaali adına karşılık, evrensel kabul gören bir terör/
terörizm tanımının yapılması konusunda da henüz herhangi bir
başarıya imza atabilmi ş değildir. En son Barselona Süreci'nin
2005 Kas ım tarihli toplantısında bu konuda ya şanan hayal ki-
rıkhğı, devletler ailesinin henüz ortak bir tanıma ulaşmaktan
çok uzak olduğunun delilidir.

Ortak tanım bir yana, uluslararas ı terörizmle mücadele
konsepti oluşturabilecek en önemli uliıslararas ı kuruluşlarm
mücadele konusundaki kararlar ı dahi çeşitli devletler tarafın-
dan yok hükmünde say ılabilmektedir.

örneğin; BM'in 60. Kurulu ş Yıldönümü nedeniyle 150
devlet ve hükümet ba şkanının iştiraki ile geçtiğimiz yıl (2005)
toplanan zirvede; amac ı ne olursa olsun ve kimin tarafından
yapılırsa yap ılsın terörizm, güvenlik ve ban şın bir numarali
tehdidi olarak ilan ediln- ıiş, terörle ilişkisi saptananların ban-
nabileceği "güvenli bölgeler" yaratılmaması öngörülmüştür.

Aynı zirvede; ülkelerin sadece teröristleri de ğil, terörü teş-
vik edenleri de cezaland ırilabilmeleri için yasal düzenlemeler
yapması, terör eylemlerinin haklılığını savunanlara, mazeret
bulanlara ve yüceltenlere kar şı da gerekli önlemleri almas ı
istenmiş tir.

Öte yandan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi de
20 Eylül 1999 tarihli karanyla bir terörizm tan ımı yapmıştır.
Hatırlanacağı gibi söz konusu kararda terŞr:

"Genelde bir ülkeye, bu ülkenin kuru n ılznna, toplu nia veya
münhas ı ran bireylere karşı, resmi makamlar, toplumdaki baz ı kişiler
veya gruplar veya genel olarak kamuoyunda tedhi ş havas ı estirmek
amacıyla, aynl ıkçı emeller, a şırı ideolojik kavramlar, fanatik veya
irrasyonel görecelifaktörlerin motivasyonu sonucu şiddete başvuran
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veya şiddete başvurma teh1idinde bulunan kişilei veya gruplar tam- TERÖR İ ZMlE

Jindan gerçekleştirilen her türlü eylem" olarak tanımlamıştır.	 MUCADE İL

En önemli uluslararası terörizmle mücadele kurumu say ıl-
ması gereken BM kararma göre b ırakınız insanlığın en büyük
düşmanı ilan edilen terörizmle savaşı, terörü teşvik edenlerle,
övenlerle ve hatta teröre mazeret bulanlarla bile sava şilmas ı
gerekmektedir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi de te-
rör eylemlerinin tanımını yaptığına göre, bu tanıma giren her
türlü eylem yasaklanmal ı, eylemi gerçekleştiren teröristlere ve
yandaşlarına karşı da mücadele başlatılmalıdır.

Ama gerçek hiç de öyle değildir.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin tan ırnına göre;
Türkiye'ye, Türk kurumlarına, Türk toplumuna ve bu toplu-
mun bireylerine karşı ayrılıkçı emellerin motivasyonu sonucu
20 yıldan bu yana şiddete başvuran PKK tam anlamıyla bir
terörist örgüttür ve gerçekleştirdiği her türlü eylem de terör
eylemidir.

Öyleyse, bu örgüt, militanları, yandaşlar ı ve her türlü eyle-
mi uluslararası terörizmle mücadele konseptinin ilk hedefleri
arasında olmalıdır. Buna karşılık, 2005 tarihli BM Zirvesi'ne
katılan ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin 1999
tarihli kararına da taraf olmas ı gereken iki Avrupal ı devlet
Danimarka ve isveç, kendi inualar ını inkar ederek; PKK terör
örgütünün kendi ülkelerindeki ça ğdaş medya iletişim araçlar ın-
dan yararlanıp militanlar ı ve yandaşlarıyla haberleşmesine ve
uluslararas ı bazda propaganda yapabilmesine, yani PKK terör
örgütüyle ilişkisi belirlenenler için kendi topraklarında güvenli

bir bölge oluşturulmasına resmen izin vermektedirler.

Sadece bu örnek dahi, uluslararas ı terörizmle mücadele
konseptinin daha ilk ad ımlarda, yani ortak düşmanın tanım-

lanmasında ve uluslararas ı kurumlarca terörizmle mücadele
konusunda alınan kararların ortak bir anlayışla uygulanma-
sında "sın ıfta kaldığın ı " göstermektedir.
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TERÖR İZMLE	 6. Uluslararası Terörizmle Mücadelede
MÜCADELE	 Hukuki Önlemler

6.1. Genel Açıklamalar

Konu terörizm olduğunda uluslararas ı ilişkilerde kritik
noktayı; bir ülkenin terör suçu saydığı bir eylemi bir diğer
ülkenin nasıl algıladığı ve iç hukukunda nas ıl tanımladığı
oluş turmaktadır. Bu, terörizm konusundaki klasikleşmiş ve
kronikleşmiş sorundur. Sorunu daha da a ğırlaştıran, terörizmle
siyasi suç kavramlarının iç içe geçmiş olmasıdır. Uygulamada,
bir teröristin suç işledikten sonra yurtdışına kaçtığında kendi-
sini "siyasi suçlu ", eylemini de "siyasi suç" olarak deklare etme-
sine, sığmilan ülkenin de teröristin beyanlarmı aynen kabulüne
çok sık rastlanır. Bu durumda, uluslararası hukukun "siyasi
suçlarda iade yoktur" ilkesi yürürlüğe girmekte, s ığınılan ülke
teröristi iade etmediği gibi yargılamamaktad ır da.

Üstelik ülkelerin konuya ilişkin kararlar ında, ekonomik,
siyasi ve askeri ç ıkarlar önemli rol oynamaktadır. Sabanc ı
Suikastı-Fehriye Erdal konusunda Belçika yarg ısının verdiği
kararlar, yukarıda belirtilen anlay ışı tüm boyutlarıyla yansıtan
ilginç bir örnektir.

Uluslararası hukukun belirsizlilcleri de terörizmi te şvik
etmektedir. Bu hukuk alan ının üç temel ilkesi olan; seli de-
terminasyon ve sığınma haklar ıyla, karışmama politikas ı
teröristlerin işine yaramaktadır. Bir ülkede terörist eylemler
yapan bir örgüt, diğer bir ülkede sığınak bulabilmekte ve
diğer devletlerce de desteklerıebilmektedir. Üstelik sorunun
tüm tarafları uluslararası hukukun sınırları içerisinde hareket
ettiklerini ileri sürebilnıektedirler.

Bu genel sorunların ifadesinden sonra, terörizm konusun-
da çok sık yaşanan "kavram karga şas ı "m bir ölçüde engelleye-
bilmek amacıyla öncelikle uluslararas ı terörizmle mücadele
konsepti baz ı hukuki kavramlann ışığında değerlendirilmeye
çalışılacak, ardından çeşitli uluslararas ı kurumların terörizmle
hukuki mücadele kapsamında aldıkları kararlar ve uygulama-
ları tartışılacaktır.
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Doç. Dr. Sadi Çayc ı, Türkiye'nin PKK'ya kar şı verdiği te- TERÖR7JMLf

rörizm mücadelesini değerlendirdiği bir makalesinde a şağıda MUCADLIL

özetlenen hususlara vurgu yapmaktad ır

"Silahlı Çatışma ve Harekat Hukuku Aç ıs ından

Konu terörizmle mücadele olunca mutlaka dikkate al ı nn ıas ı
gereken varsayımlardan birisi; terörizmin silah aracilığıyla gerçek-

leştirilen bir eylem olduğu ve terör olgusu yla mücadele edilirken

gerektiğinde silahl ı çatışmalara, güvenlik operasyonlarına ve hatta

askeri hareka tlara ba şvu nılabileceği gerçeğidir.

Birbaşka deyişle, kendi 'fiili durumunu' (defacto) ve kendi gerçe-

ğini oluş turan terörizmle sadece hukuki düzenlemeler yap ı larak mü-

cadele edilemez. Çünkü bu gerçek göz ard ı edilerek, siyasi, diplomatik,

vb. mülahazalarla ç ıkartılacak yasalar ve getirilecekcezaiyaptı nmlar,

terörizm gerçeğini değiş tiremez. Kısacas ı, öyle gerekiyorsa terörizme

silahla karşıl ık vermek bir zorunluluktur.

Terörizmin yarattığı fiili durum, bu fili duruma kar şı al ı nacak

gerekli ve orantılı siyasi, idari ve askeri önlen ılerin al ı nmas ı n ı n ve

uygulanmas ı n ı n hukuki neden vegerekçesini de olu ş turur. Bu yoru-

mu pratiğe indirgersek; ilanlann ı gerektiren terörizm gerçeği fiilen
ortadan kalkmadan s ıkı yönetimin veya olağanüstü halin kald ı nln ıa-

sı, ya da sıkıyönetim ve olağanüstü hal koşulları na özgü yetkilerin,

normal sivil yönetimi devri, terörizm mücadelesini zorlaş tırınaktan

başka bir anlam ifade etn ıez. Böyle bir durumda, güvenlik güçleriyle

düzenli ordu birlikleri; içinde bulunulan gerçek terörizm ve güven-

lik koşulları n ın gerekleriyle bağdaşan ıayacak ölçüde s ın ırlı yetkilerle

görevlerini yerine getirmek zorunda kal ı rlar.

Terörizmin olu ş turduğu gerçek nedeniyle de silahl ı çatış ma ve

harekat hukuku, teröriznıle mücadelenin en önemli belirleyicilerinden

birisini oluş turur. Diğer yandan, uluslararas ı politikan ın realiteleri

gereği; devletlerin ve ulusların milli ç ıkar ve amaçları nedeniyle,

dünya genelinde meydana gelen silahl ı çatışmalardan bir bölün ıü
terörizm olarak adland ı rı l ı rken, diğer bölün ı ü kurtulu ş sava şı
şeklinde nitelendirilmektedir. Reel politik bu anlamda uluslararas ı
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TERÖR İZMLE sözleş nıelere de yans ı mıştı r. Bunun en güzel örneği de 1949 tarihli

MUCADELE Cenevre sözleşmeleri ve ek protokolleridir. Söz konusu sözle şıneler ve

ekleri, ayn ı zamanda silahl ı çatışma ve savaş hukukunu uluslararas ı
alanda düzenleyen en önemli belgelerden de birisidir. Bu nedenle,

bu bölümde silahl ı çatışma ve savaş hukukunun genel kavramlan,

Cenevre sözleşmeleriyle birlikte değerlendirilecektir.

Silahlı çatışına hukuku,flili durumlar ı n, 'kendine özel ve hüküm-

leri geçici olan' (sui generis-ad hoc) hukukudur. Bu hukuk, sava şı n

neden ve gerekçeleriyle, askeri güç kullan ı m ın meşruiyeti hakkında

(jus ad bellum-low on war) kurallar koy ınaz. Sava şın içindeki kuralla-

n (jus in bello-law in ıvar) kapsar ve bir sava ş veya silahl ı çatış man ı n

veya güç kullan ılmanıış olsa bile bir işgalin fiilen ba şlamas ı ndan,

silahl ı çatışnıa ya da işgalin fiilen bitimine kadar uygulan ı r.

1 ve IV Nolu Cenevre Sözle şmesi'nin, ortak 2. ve 3. maddeleri

uyannca da silahl ı çatışma hukuku; bir devletin ulusal s ı n ı rları içe-

risindeki silahl ı çatışmaları da kapsar.

Sözleşmelere ek, 1977 tarihli ve 1 Nolu Protokol, madde 114 de;

baz ı silahlı çatışmalar 'kurtulu ş savaşı ' olarak nitelendirilmekte ve

görünüş te etnik terörizn ıi özendirmektedir. Bu deyim günlük kulla-

n ı n ıda 'gerilla savaşı/mücadelesi' olarak da yer almaktad ı r. Ancak,

sözleşme hükümleri incelendiğinde, kurtuluş savaşı nitelendinnesiniıı

sadece bir halkı n kendi kaderini tayin hakk ı çerçevesinde; yabanc ı

işgaline, bir sömürge yönetimine veya ırkçı bir rejime karşı yürüttüğü

silalıl ı mücadeleleri kapsadığı ve bu nıücadeleleri uluslararas ı silahl ı

çatışma saydığı görülmektedir. Sözle şmenin bu hüknıü karşı s ı nda,

işgalci, sömürgeci veya ı rkç ı olma yan bir devlete karşı uygulanan et-

nik terörizmin kurtulu ş savaşı, etnik teröristlerin 'kurtuluş savaşçıs ı

veya milis' olarak değerlendiriln ıeleri olanaks ızdır.

BM Genel Kurulu'nun 24 Ekini 1970 tarihli ve 2625 say ı l ı,

'BM Şartı na Uygun Olarak Devletler Aras ı nda Dostça İlişkiler ve

İşbirliğine ilişkin Uluslararas ı Hukuk ilkeleri Bildirisi' de, Cenev-

re sözleş meleri ile ayn ı mantığa sahiptir. Söz konusu karara göre;

Uluslararas ı hukukta tüm halk ı n ten ısil edildiği, demokrasi ve insan

lıaklanna sayg ı l ı bir ülkede, kendi kaderini tayin J ıakkıııın ayrı lıkçı

amaçlarla kullan ı ln ıas ı kabul edilemez.
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Türkiye ve Terörizm

Kaldı ki Cenevre sözleşmeleri, her çeşit terörizmi mahkum etmek- TERÖRIZMLE

tedir. Nitekim, 11 Nolu Cenevre Sözleşmesi, madde 4, paragraf 21d MUCADELE

ve madde 13 paragraf2'de terörizm; sadece barış döneminde değil,
savaş veya silahl ı çatış ma dönemlerinde de kullan ı labilecek olan yasa
dışı bir araç ve yöntem şeklinde tan ı mlan ır.

INolu Cenevre Sözleşmesi madde 4, paragraf 1 ve 2 hükümleri
dikkate al ındığı nda da; terörizm eylemlerine kat ılanlar için kullan ılan
'milis' ve 'gerilla' gibi sözcü klerin hukuken bir mana iJi ıde etmediği ve
teröristlerin ne milis ne de gerilla olmadıkları anla şılmaktadır. Söz-
leşmenin an ılan hükümlerine göre 'milis' kavran ıı sadece uluslararas ı
mahiyetteki silahl ı çatışmalara katılanlar için kullan ı labilecektir.

- Cenevre sözle şmelerinin yukarıdaki hükümleri yle 1-IV Nolu
Cenevre Sözleş mesi, madde 3 hükmü dikkate al ındığı nda, özellikle
etnik terörizm eylemleri, uluslararası literatürde de kabul görmüş bir
tan ı mlama ile 'Düşük Yoğunluklu Çatışnıa' (low indensityconfiilict)
sı n ıJina girmektedir. DYÇ'lerde; terörist örgütün lideri ve mensup-
larıyla, çatış malara doğrudan katı lan diğer kişiler, silahlı çatışn ıa
hukuku anlam ı nda hedef sayılmakta ve bunlardan teslim olanlar ve
enterne edilenler, haklar ı nda ceza hukuku kovuş turmas ı yapıln ıası
imkan ı mahfrz tutulmak kaydıyla çatışman ı n sonuna kadar enterne
edilebilmektedirler.

1 ve IV Nolu Cenevre sözle şmelerinin, madde 3. son paragraf
ve sözleşme ye ek 1977 tarihli ve 1 nolu protokol 4. madde hüküm-
lerine göre; belli bir olayda ve durumda silahl ı çatı ş n ıa hukukunun
uygulanmas ı, çatışan tarafların hukuki durıı nılann ı etkilemeıJeceği
ve değiş tirmeyeceği gibi, terörist bir örgütünü hukuken tan ı nmas ı
ve meşrulaştı nlması anlam ına da gelmemektedir. Hatta bir terörist
örgütle görüşmeler ve anlaşnıalar yapılmış olması dahi, meşrulaş tır-
nın ve hukuken tan ı ma sonucunu vermez.

1 ve IV Nolu Cenevre sözleşınelerinin, madde 3, paragraf 1/d ve
sözle şnıeye ek 1977 tarihli ve nolu protokol, C.P., n ıadde 6 hükün ıleri
uyarınca da; Uluslararas ı mahiyet ta şımayan bir silahlı çatı şnıada
teslim olan veya yakalanan teröristlerle, kaç ırılan veya ele geçirilen
düzenli ordu vegüvenlikgüçleri n ıensupları, savaş esirisay ılmazlar.
Güvenlik gücü ve/veya düzenli ordu mensuplarına yönelik eylemler

349



rurk ıye ve Terörizm

TERÖR İ/MLE ancak ulusal ceza yasalar ına göre suç olabilir. Silahl ı çatışma hı uku-
MUC4DEI.E kun ıı ihlal eden eyle ınler ise h ıen ı uluslararas ı suç say ı l ır ve l ıem de

bu tip suçlarda san ığı n yurt dışı na kaçmas ı gibi olas ıl ıklar günden ıe
gelirse, küresel yarg ı yetkisi devreye girer.

1 Nolu Cenevre Sözleşmesi'nin ıııadde 2 ve 4, 1 Nolu Cenevre

Sözleşhıesi'nin madde 1. paragraf3 ve 4, n ıadde 43 ve 44 hükün ılerine

birlikte değerlendirildiğinde de; terörizm eylemlerinin ve terörizmle

mücadelenin silahl ı boyutunun eylemlerinin ve buna kar şı al ı nan

önlen ılerin günlük dilde silahl ı çatışma ve bu çatışıııaya kat ı lanla-

nnda da bazen 'savaşçı ' (fighter) olarak nitelendiriln ıesi, kendiliğin-

den, terörist örgütlerin 'sava şan taraf (belligerent), teröristlerin de

'savaşçı-nı ulıarip' (con ıbatan t) statüsünü elde etn ıeleri anlam ı na

gelnıeyecektir.

Ülkelerin Münferiden Kuvvete
Başvunna YetkisiAçıs ı ndan

Hukukun genel ilkesi gereğince; 'bir devletin kusurlu davra-

n ışlanndan veya il ı nzahinden dolay ı giderilen ıeyecek zararlarla karşı
karşıya kalan devletlerin, kusurlu devletin yerine geçerek tasarn ıfta
bulunnıaya hakları vard ı r'. BM Şart ı 'n ı n 2. maddesinin' 4 ve 7..

paragrafianyla 51. maddesi, Kuzey Atlantik Paktı (NATO) Antla ş-

nıas ı 'n ı n da 2. ve 3. n ıaddeleri, bu genel ilke ye göre düzenlenmi ş tir.

Bu durumda bir devletin, bir silab ı l ı sald ı rı karşı s ı nda kendisini

savunnıas ı doğal bir haktır ve bu hakkı kullan ı rken gereken önlem-

leri alabilecektir. Teröriznı de bir silahl ı saldırı yön ten ı idir. Terörist

eylen ılerin veya terörizn ı tehdidinin kaynağı n ı n o devletin ulusal

s ı n ı rları n ın içinde veya dışı nda olnıas ı, 'devletin kendini savunn ıa
doğal hakkına' (inherent riglıt of selfdefence) s ı n ı rlama getiren ıez.

Silahl ı çatışnıa bıukukundaki anlam ıyla terör odağı nerede ise harekat

oraya planlan ı r ve icra edilir.

Devleti telıditeden terörodağı, bir ba şka devletin işgali altı ndaki

yabancı bir ülkede bulunuyorsa, bu takdirde konunun; 1907 tarihli

IV Nolu ühey Sözleş mesi'ne ek Yönetn ıelik'in 43. maddesiyle 1 Nolu

Cenevre Sözleşmesi'nin 86 ve 87. nıaddeleri ışığı nda değerlendiril-

mesi gerekecektir. Söz konusu hükün ı lere göre, işgal gücü böyle bir
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durumda, kendi işgali altında bulunan devletin topraklarından bir TERÖR İ 1M(

başka tüvlete eylem veya tehdit yönelten terör odağırnn faaliyetlerini MUC.4DEIE

engellen ıek zorundad ı r.

Yukarı daki paragraflarda yer alan ifadelerin, BM Şartı 'mn

'mutlak kuvvet kullan iva yasağı ' ve bu yasağı n istisnası ile birlikte
değerlendirilmeleri gerektiği aç ıktı r. Ancak, l ıatı rlanacağı üzere 11
Eylül sald ı rı ları ndan sonra ABD'nin olu ş turduğu ve 2005 BM Zir-
vesi'nde alı nan kararla da hukuki bir zemine oturttuğu yeni Ulusla-
raras ı Terörle Mücadele Konsepti, uluslararas ı arenada güçlü olan

devletlerin terörizmle mücadelede kontr-terör siratejisini ve askeri
güce başvurma seçeneğini kullanacakların ı göstermekte, terörizn ı le
mücadele de 'terörle sava ş ' şeklinde nitelendirn ıektedir.

Savaş kavranıı n ı n bu şekilde kullan ı m ı uluslararas ı hukuk aç ı -
sı ndan baz ı soruları da beraberinde getirmektedir. Bunlardan ilki,
terörizmle savaşan devletlerin karşıs ı nda yer alan terörist örgütlerin

'savaşan taraf n ıensuplann ı n da 'savaşçı ' (con ı batant) statüsünden

ve bu statünün sağladığı haklardan yararlan ıp yararlanamayacak-
larıdır. Başka sorular da akla gelebilecektir.

Ifade etn ıek gerekir ki sadece Guantanamo üzaevi bile, ne

ABD'nin ve ne de n ıütteflklerinin terör örgütlerine ve teröristlere
böyle bir statü tan ı ma ya hiç de niyetli olmad ıkları n ı göstermektedir.
ABD ve müttefikleri uygulamaların ı n hukuki savunmas ı n ı da aşa-
ğıdaki şekilde yapmaktad ı rlar:

Kişiler ya da guruplar bir devletle sava ş halinde olan ıaz. Silahl ı
n ıücadele; iki ya da daha fazla devleti veya bir devlet içinde iç savaşı
gerektirir. Bit iç savaş ta dahi devlet niteliği taşıma yan savaşan tnrafi ıı,
'savaşan taraf ve savaşç ı statüsünden yararlanabilnıesi için' o devlet
içinde belli bir bölgeyi kontrolü alt ına almas ı ve askeri operasyonları
yapabilir kapasitesi olmas ı gereklidir. Belli bir bölgenin kontrolü nü
sağlayaman ıış ve e bölge insan ı n ın selfdeten ıı inasıjo ıı noktas ı nda
desteğini alamamış bir örgütün faaliyeti, terörizn ıden başka bir şekilde
isin ı lendirilemez.

Bu savun ına, daha önce incelenen Cenevre sözleşn ıelerine bir
ölçüde de uy ınaktad ı r: Çünkfi, bit sözle şnıeler gereğince, silahl ı n ıü-
caddede savaşa?? taraf statüsü, ülkeler aras ı nda olan bir çatış mada,
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Türkiye ve Terörizm

TERÖR İZMLE çatışman ı n tarafi olan devletlere ya da bir iç sava ş durumunda taraf

MUCADEI.E niteliği taşıyan unsurlar açısından tan ınmış olan bir statüdür.

Uluslararas ı Sorumluluk Hukuku Aç ıs ından

Ülkelerin, ulusal s ın ırlan içindeki her hangi bir yerin diğer ül-

kelerde faaliyette bulunan silahl ı çeteler veya teröristler taraJindan

üs olarak kullan ılmasına izin vermemeleri yükümlülüğü nıevcuttur.

Bu yükü ınlülüğü ihlal eden ülkenin uluslararas ı sorumluğu öngö-

rülnıektedir.

Ulusal Hukuk Aç ıs ından

Terör suçunu işleyenlerin cezaland ırılmaktan kurtulabilecekleri

bir ülke bulmalar ı na i ınkıın tan ınmamas ı gerekir. Bunun için, ülke-

ler arası nda s ıkı bir işbirliği olmal ıd ı r. Bu işbirliğinin ön koşulu ise

terörizn ı in evrensel ölçekte geçerli tan ı m ı n ın yap ı lmas ı olup, daha

öncede ıfade edildiği gibi bu konuda ciddi s ıkı ntılar vardır.

Yargı lama Yetkisi Aç ısı ndan

Ulusal malıkemelr, uluslararas ı terörizmle ilgili konularda

yargılama yapabilirler. Burada uluslararas ı bir ceza takibatı olup

olmadığına bakı ln ıamaktadır. Teröristlerin, saldı rı lann ın gerçekle ş-

tiği veya sald ı nn ı n doğrudan doğruya etkilediği bir ülkenin ulusal

malıkemelerinde yargılann ıas ı mümkündür." (Çaycı, 2005)

18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi, Yrd. Doç, Dr. İbrahim
Kaya'da 11 Eylül saldırılan sonrasmda ABD'nin uygulamaya
başladığı terörizmle mücadele stratejisini uluslararası hukuk
açısmdan değerlendirmiş tir:

"il Eylül saldırılan yla ilgili uluslararas ı hukuk sorun lan ABD

ve müttefiklerinin teröristleri bannd ı rdığı iddia edilen ülkelere karşı

önlemleralnıas ıyla gündeme gelmiş, bu önlemlerin silahl ı eylen ı veya

askeri güç kullan ı m ın ı şeklinde olmas ı da hukuki sorunları daha da

derinleştirmiş tir.
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Askeri güç kullan ı m ıyla ilgili ilkeler sürekli devinin ı ve değişim TERÖRIZMLE

içindedir. Buna rağmen BM Anlaşması ile çizilen çerçeve hukuksal MUfADELE

yap ı n ın değişmez temelini te şkil etmektedir. Bu Anlaşma'n ın 2.

maddesine göre BM'nin ten ıel anıac ı uluslararas ı barış ve güvenli-

ğin sağlanmas ıd ı r. Anlaşma'n ı n 2. maddesinin 3. paragraJina göre

de uluslararas ı anlaşmazlıkları n barışçı yollarla çözülmesi esastır.
Ayn ı nıaddenin 4. paragraJi ise devletlerin uluslararas ı ilişkilerinde

başka bir devletin toprak bütünlüğüne ve siyasal bağı n ıs ızlığı na karşı
askeri güç kullan ı mı ndan veya güç kullanma tehdidinden kaç ı nmaları
gerektiğini lı ükn ıe bağlamaktadı r.

Madde 2 aynca, devletlerin içi şlerine BM'in karı şama yacağı n ı
da belirtn ıektedir. Bunun tek istisnası, Güvenlik Konseyi'nin BM

Anlaşnıası 'n ın 7. bölün ıü uyarı nca aldığı kara rlann uygulanmas ıdır.
Bu bölünı uyarınca Güvenlik Konseyi uluslararas ı barış ve güvenliğin

sağlanmas ı ndan soru nıludurve Konseyin barışı n tehlikede olduğuna

karar venne yetkisi vardı r. Buna karar verirken, silahl ı güç kullanmak

da dahil, önlemler al ı nmas ı n ı da isteyebilir. Uygulamada Güvenlik

Konseyi kararların uygulanmas ı için ilk aşan ında ekonomik önlemler

ve diplonıatik ilişkilerin kesilmesi gibi yön ten ılere başvurn ıakta, An-

laşma'n ı n 41. maddesine göre al ı nan bu önlen ıler yeterli gelmez ise,

42. n ıadde uyarınca askeri güçlerin kullan ı nıı ile barış ve güvenliğin

sağlann ıas ına ilişkin önlenıleri karara bağlanıaktadı r. BM'nin askeri

gücü olmad ığı için bu tip önlemler, Güvenlik Konseyi'ne üye devlet-

lere izin verme şeklinde gerçekleşn ıektedir. Ancak, Konseyden böyle

bir çağrı geldiğinde üye devletler buna uymakla yükün ılüdür.

BM Anlaşmas ı, kendisinden doğan yükümlülüklerin diğer yü-

kümlülüklere göre öncelik taşıdığı hükmüne de sahiptir. Uluslararas ı
Adalet Divan ı da 1986 yı lında verdiği Nikaragua-ABD anlaş nmzlığı
kararı nda; BM Anlaşmas ı 'n ı n geleneksel hukukla da örtü ş tüğünü

belirtmiştir. Dola ys ıyla yapı lan eylen ılerin BM çerçevesi ile uyumlu

olnıas ı zorunludur.

BM Anlaşn ıas ı 'na göre silal ı l ı misillen ıe de nıün ıkün değildir.

Ancak, bu anlaş n ıan ın 51. maddesi, Güvenlik Konseyi uluslararas ı
barış ve güvenliğin sağlannıas ı için gerekli önlemleri alı ncaıja kadar,

silal ıl ı saldı rıya uğrayan BM üyelerinin bireysel ve toplu kendini
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TERÖRIZMLE savunn ıa (meşru nıüdafaa) hakları n ı kullanabileceğini kabul etmek-

MÜCADELE tedir. Bu durumda 11 Eylül sald ı nlanyla ilgili olarak ABD'nin de

bu haktan yararlanabileceği dü şünülebilir.

NATO üyesi ülkeler de NATO Anla ş mas ı 'n ı n 5. maddesine da-

yanarak, ABD'nin silahl ı bir sald ırıya uğradığı n ı teyit etmişler ve

sald ı rgana karşı sald ı rıya uğrayan ülkenin uygun göreceği hiçi ınde

güvenliği sağlamak an ıac ıyla ona yardı nı edeceklerini, bu yard ıınm

silalı l ı kuvvetlerin kullan ım ın ı da kapsayabileceğini kararla ştı rnıış-

lard ı r. Öte yandan, bu bağlamda alı nacak önlemlerin derhal BM Gü-

venlik Konseyi'ne bildirilmesi ve BM barış ve güvenliğin sağlanmas ı

için gereken önlen ıleri aldığı nda da NATO'nun uygrılan ıaya başladığı

önlemlerin durduniln ıas ı gereklidir.

Sonuç itibariyle, BM ve NATO Anla şmaları ndan çıkan sonuç;

uluslararas ı barış ve güvenliği sağlanıada görevin BM Güvenlik Kon-

seyi'ne dü ş tüğü ve meşru müdafaa yoluna ba şvurnıan ııı istisnai bir

önlem olarak Güvenlik Konseyi toplan ıp karar alana kadar geçerli

bir hak oldu ğudur.

BM'in 42. madde uy<ırmca karar almas ı ilk kez Kuzey Kore'nin

Güney Kore'yi işgal etmesi üzerine gerçekleş miş, ikinci örnek ol ay ise

Irak' ı n Kuveyt'i işgali üzerine al ı nan 660 say ı l ı kararla yaşanm ış tı r.

Ardından 661 ve 670 say ı l ı kararlar al ı narak, Irak'a karşı ekonomik

yaptırımlar uygulannıaya başlannıış tı r. Bu kararları n bir sonuç ver-

memesi üzerine, BM Anlaş ması 'n ı n 42. maddesine isti ııaden güç

kullann ıaya cevaz veren 673 say ı l ı karar nl ı nnıış ve bu karar Irak'a

karşı yap ılan hareketin me şnz ze ı ninini olu ş turnııış tur. Böylece BM

ve Güvenlik Konseyi sadece karar alan ve kararlar uygulanmad ığı n-

da da kınarnakla yetinen organlar oln ıa pozisyonundan s ıyrılarak,

gerekirse bunları zorla uygulatacak kuru n ılar düzeyine ç ıknıışlardı r.

1994 y ı l ı nda da Güvenlik Konseyi Haiti'de askeri darbeyle devrilen

meşn ı hükümetin yeniden kurulmas ı amac ıyla çok uluslu bir gücün

olu şturulmas ı na ilişkin bir karar alm ış tı r.

11 Eylül saldırı ları n ı n hemen ertesi gün alı nan 1363 say ı lı Gü-

venlik Konseyi kararı, bu sald ırı ların barış ve güvenliği tehdit ettiğini

kahullenmiş, 29 Eylül günü al ı nan 1373 say ı lr kararla da, terörizmin
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uluslararası ban ş ve güvenliği tehdit ettiği kabul edilerek, terörist TERÖRIZMLE

eylemlerin finansman ın ı n önlenmesi üyë devletlerden istenmi ş ve MUCADEIE

terörizme karşı işbirliği ve terörizm alan ı nda varolan uluslararas ı
anlaşmalara taraf olma çağrıs ı nda bulunulmuştur.

Ancak, bu karar 11 Eylül sald ı nlanna uğrayan devletlerin sal-

din yı yapanlara karşı askeri güç kullanabileceklerine dair hiçbir ifade

içermemekte, sadece Güvenlik Konseyi'nin karann uygulanmas ı için

her türlü önlen ıi alacağına ilişkin ıfadeyle yetinilmektedir. Bu nedenle

de İrak operasyonuna me şruiyet veren 678 sayı l ı karardan epey fark-

l ıdır. 678 sayı l ı karar askeri güç kullan ı m ı için ilgili devletlere yetki

verirken, 1378 sayı l ı karar böyle bir yetki den hiç söz etmemektedir.

Kaldı ki Güvenlik Konseyi daha önceden Bin Ladin'in ABDye
veya bir başka ülkeye teslimi için karar almas ına ve Afganistan'a ka-

rann gereğinin yerine getirilmesi için yaptı rı m uygulan ıayı kararla ş-

tı rmas ı na rağmen, bu yaptırımlara ek olarak askeri güç kullan ılmas ı
yetkisini vermemiştir.

Bu durumda ABD ve müttefıklerinin Afganistan'a müdahalesi

ancak meşru müdafaa mekanizn ıas ı ile açıklanabilir. 51. maddeyle dü-
zenlenen bu hakkı n kullan ılabilnıesi için de bazı koşullar nıevcuttur.

İlk şart silahl ı bir saldırın ı n olmas ıdı r. 'Saldırı ihtimali yeterligerekçe

değildir. Aksine uygulamalar olan İsrail'in 1982 'de İrak'ı n nükleer

tesislerini vurmas ı ve Tunus'taki FKÖ karargahların ı bombalamas ı,

Güvenlik Konseyi'nce k ınanmış tır'. Öte yandan uluslararas ı kurallar

sald ı rıda kullan ılacak silah ın cinsini belirtmemekte, lıatta saldırı n ı n

başanya ulaşmas ın ı dahi önemli görmemekte, ancak sald ırıda kas ı t
unsuru ara maktadırlar.

Afganistan olay ı nda bir önemli hususta El Kaide sald ırı s ı n ın
Afganistan ile ilişkilendirilmesidir. El Kaide saldı rgan kabul edilir-

se, ABD'nin nıeşru müdafaa hakkın ı nas ı l kullanabileceğigü ıı deme
gelmektedir. BM Anlaşmas ı 'n ı n lafzında sald ı nn ı n illa bir devlet
tarafindan yap ılmas ı gerektiğine dair bir hüküm yoktur. Sald ı nn ı n
vukuu yeterli görülmü ş tür. Bu durumda güç kullan ı m ın ı n kime
yöneltileceği, teamül hukukunu aç ıklayan mahkeme kararlannda
bulunabilecektir.
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TERÖRIZMLE	 Nikaragua Davas ı 'nda Adalet Divan ı; bir ülke içindeki silahl ı
MÜCADELE gruplara yap ı lan yard ım ın güç kullan ı m ı sayı labileceğini kararlaş tır-

mış ve kararın ı 1970 yı l ı nda al ı nan bir BM Genel Kurulu kararı nda

geçen 'Güç kullan ı m ı ilkesinin bütününü teamül hukuku kabul etme-

sine'bağlamıştır. Ayn ı ilke; devletlerin ınisillenıelerinin yasaklanması

yan ında, bir devletin ba şka devletin topraklarinda istila için silahl ı
gruplar organize etmelerini, veya bunların organizasyonların: teşviki,

terörist eylen ı lerde bulunacak gruplar oln ş turnıaları n ı, bunları kış-

kı rtmaları n ı ve yardı m etnıelerini de yasa klamaktad ı r. Bunlar tean ıül

hukukunun ilkeleri gereği yasaktı r. Yasaklanm ış bu tip eylemlerde

bulunan devletlerde güç kullann ıış kabul edilnıektedir. Sonuç olarak

Taliban yönetin ıinde bulunan Afganistan'da bulunan bir örgütün

başka bir devlete yönelik sald ı nlarda bulun nıası, uluslararas ı huku-

kun Afganistan'ca ihlali olarak kabul edilnıektedir.

Öte yandan n ıeşru nıüdafaa hakk ın ı kullanacak bir devlet 'ge-

reklilik' ve 'orantı l ık' ilkelerine de uynıak zorundad ı r. Yani sald ı rıy ı
önlemek için askeri güç kullan ı nıı n ı n gerekliliği dışı nda çare kalma-

nıal ı, kullan ılan askeri güç de sald ı nyla orantıl ı olnıal ı, aşırı zarar

vernıemelidir. Teröristörgütü banndıran ülkenin bundan vazgeçmesi

halinde ise uluslararas ı hukuk ihlali sona ermiş sayıl ı r.

Sonuç olarak, Güvenlik Konseyi'nin aç ıkça yetkilendirnıesi d ı -

şı nda, uluslararas ı hukuk kurallanna göre ancak saldırıya uğrayan

devletin tek başına veya başka devletlerle birlikte dolayl ı ya da doğ-

rudan saldı rıda bulunan devlet ve devletlere karşı nıeşru müdafaa

lıakkı ndan kaynaklanan askeri nıüdahalelerde bulunabileceği kabul

edilebilir." (Kaya, 2001)

6.2. Uluslararas ı Kurumların Terörizmle
Hukuki Mücadele Kapsam ında'
Aldıkları Kararlar ve Uygulamaları

6.2.1. Milletler Cemiyeti Dönemi

Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) döneminde te-
rörizmle hukuki mücadele alanında gerçekleştirilen kayda
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değer tek çahşmanın 1937 y ılında "Terörizmin Cezaland ı nlmas ı TERÖRIZMLE

ve Önlenmesi için Konvansiyon" ve "Uluslararas ı Ceza Mahkemesi MUCADRE

Kuruln ıas ı için Konvansiyon" olmak üzere iki ayr ı metnin haz ır-
lanması olduğuna daha önceki bölümlerde değinilmiş tir.

Bu Konvansiyonda yer alan; "Bu sözleşmede kullan ı lan terör

eıjlemlerinden maksat, belirli ki şilere veya bir grup kişiye veya tüm

topluma dehşet saçnıayı amaçlayan veya dehşet yaratacağı talınzin

edilen, devleti hedef alan cürüm niteliğindeki fiillerdir." Cümlesi,
bir uluslararası sözleşmede geçen ilk terör tarunu olarak kabul
edilebilir.

Konvansiyon terör eylemi niteliğinde sayılan filleri de be-
lirlemiş tir. Bu kapsamda; devlet ba şkanlarına, devlet başkanı
yetkilerini kullananlara veya onlar ın belirlenmiş haleflerine
veya mirasçılanna yönelen öldürme, yaralama ve özgürlü ğün
kıs ıtlanmasına yönelik eylemler, anla şmaya taraf ülkelerden
birinin kamu mallanmn veya kamunun yararlanmasma aç ık
mallar ının kasten yok edilmesi veya zarar verilmesi hali, top-
lum fertlerinin hayatlar ını tehlikeye atacağı muhtemel her türlü
kas ıtli hareket, sayılan bu fiillere teşebbüs, sayılan fillerin bir
ülkede işlenmesini sağlayacak silah, cephane, patlay ıcı madde
veya zararlı maddelerin üretilmesi, ele geçirilmesi, bulundu-
rulması ve sağlanması ve bu tür fiiller için örgüt kurma, bu
fillerin işlenmesi için doğrudan doğruya açık tahrik ve iştirak
hali de terör eylemi nitelili ğinde kabul edilmiştir.

Konvansiyon "teröristi ya iade et veya cezaland ı r" ilkesini de
benin-ısemiştir. Konvansiyon'un 8. Maddesi'nde bu do ğrultuda
bir hüküm mevcuttur.

Böylece Konvansiyon kapsam ındaki her hangi bir eyle-
min niteliği konusunda bir anlaşmazlık çıkması durumunda
suçluların cezasız kalmalan örılenmek istenmektedir. Konvan-
siyon'un bir diğer ilginç ve ilerici düzenlemesi de; terörizmle
ilgili bilgilerin tek merkezde toplanmasına olanak sağlamas ıdır.
Ancak bu konvansiyonlar, üye ülkelerin onaylar ının sağlana-
maması nedeniyle hayata geçirilemeniiştir.
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TERÖR İ ZMLE	 6.2.2. Birleşmiş Milletler Dönemi
MU CADE LE

A. Birle şmiş Milletler (BM) Şartı

İİ. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler kurulurken

kuruşla ilişkin antlaşmada, uluslararas ı alanda şiddet kullanı-

mı ve terörizmle ilişkilendirilebilecek baz ı düzenlemelere yer

verilmiştir:

1945 tarihli BM Şartı'nın 1. maddesinin 1. bendinde Ku-
ruluş'un amaçları; "uluslararas ı barış ve güvenliği korumak ve bu

amaçla, banş tehditlerini önlemek ve kald ırmak, saldırganlık ve öteki

ban ş bozucu eylemleri bast ırmak üzere etkin toplu önlemler al n ıak ve

ban şçı yollarla, adalet ve uluslararas ı hukuk ilkelerine uygun çözümü

sağlamak" olarak belirtilmiştir.

Ayrıca, Şartın 1. ve 2 maddelerinde; bir ba şka devletin

siyasal bağımsızlığına veya ülke bütünlü ğüne karşı veya başka
bir surette BM'in amaç ve ilkelerine aykır ı olarak silahlı kuv-
vet kullanma tehdidinde buhınulmasından veya silahlı kuvvet

kullanılmasından kaç ınılması ve tüm üye ülkelerin uluslara-
rası ilişkilerde, birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve siyasal
bağımsızlığına saygı göstermelerinin gerekti ği hükümleri de
yer almaktadır.

Şartın 51. maddesine göre de bunun ba şhca istisnas ı silahlı
bir saldırının meydana gelmesi durumunda, devletlerce tek
başına veya başka devletlerle birlikte kendini savunma maksa-
dıyla silahlı kuvvet kullanılması olup, Şartın hiçbir hükmü bir
BM üyesinin silahlı saldırıya uğramas ı durumunda, Güvenlik
Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunması için
gerekli önlemleri almasına kadar, doğal bir hak olan tek başına
ya da topluca savunma hakk ını zedeleyemeyecektir.

Yukarıdaki paragrafta belirtilen düzenleme paralelinde; bir
devletin bir başka devletin egemenliğini, ülke bütünlüğünü,
siyasal bağımsızliğııu hedef alan silahl ı terör örgütlerine doğ-

rudan veya dolaylı olarak destek vermesi, uluslararas ı hukuk
ve uluslararas ı ilişkiler açıs ından o devlete yap ılmış bir saldırı
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şeklinde nitelendirilmekte, hedef devletin yaşamsal çıkarlar ı TERÖR İ ZMLE

açısından ağır sonuçlar doğurabilecek silahlı bir sald ırı ihtimali MUCADEtİ

karşısında bile kendini savunma amac ıyla kuvvet kullanabile-
ceği kabul edilmektedir.

Yine ayni Şartın 24, 33 ve 52. maddelerinde ise ortaya
çıkabilecek uluslararas ı sorunlar ın ve uyuşmazlıkların önce-
likle diplomasi yoluyla, gerektiğinde bölgesel örgütlerin ve
düzenlemelerin de katılımıyla; son merci olarak da Güvenlik
Konseyi'nce çözümlenmesi öngörülmü ş tür.

B. BM Bünyesindeki Sözle şmeler ve Kararlar

BM, kuruluş antlaşmasında yer alan hükümler do ğrultu-
sunda terörizmle mücadele konusunda çaba sarf etmektedir.
Bu amaçla gerçekleştirilen önemli faaliyetler aşağıda belirtil-
miştir.

Terörizm sorunu 1972 y ılındaki 27. toplantıdan itibaren
her Genel Kurul'da gündeme getirilmi ş, BM Genel Kurulu;
1979 ile 1999 y ılları arasında, uluslararası terörizmi hedef alan
13 bildiri yay ınlamış ve bir karar almıştır. Genel Kurul aynca
1973, 1977 ve 1979 yıllarında, uluslararas ı terörizm konusunda
bir komitenin kurulmasını da kararlaş tırmış, 1996 yılında da
bu komite yeniden canlandırılnııştır. Bu komitenin amaçlar ı;
uluslararas ı terörizme karşı kapsamlı bir hukuki çerçeve oluş-
turacak bir sözleşme hazırlamak ve BM himayesinde terörizmin
her türüne karşı uluslararas ı toplumun ortak tepkisini ortaya
koyacak konferanslar düzenlemektir.

BM'in terörizm konusunda hazırladığı uluslararas ı sözleş-
neler aşağıda sıralanmıştır:

a. 14 Eylül1963 tarihinde Tokyo'da imzalanan "Uçak İçinde

İşlenen Suçlar ve Diğer Eylemler Hakkı nda Sözleşme"

Uçak personelinin ve yolcuların korumas ını amaçlamak-
tadır.
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TERÖRiZMIL	 b. 16 Aralik 1970'de Lahey'de imzalanan "Uçaklann Kanun-
MÜCADELE dışı Yollarla Elé Geçirilmesinin Önlenmesi Hakk ı nda Sözleşme"

Bu sözleşme hava taşıtlarına kanunsuz el konulmas ı ey-
lemini tanımlamakta, sözleşmeye taraf olan ülkelere; hava
taşıtlarma kanunsuz el koyanlar ı cezalandırma veya bu suçu
işleyenleri 3. şahıslara teslim etme, yolcular ın ve mürettebatın
yokuluklarmı kolaylaştırma, uçaktaki kargoyu gitmesi gereken
yere ulaştırılma konulannda zonmluluklar getirmektedir.

c 23 Eylül 1971 Tarihinde Montreal'de imzalanan "Sivil

Havacılığrn Güvenliğine Karşı Kanundışı Eylemlerin Önlenmesine

Ilişkin Sözleşme ve buna ek 24 Şubat 1988 tarihli Protokol."

Tokyo ve Lahey Sözle şmelerinde kapsam dışı kalan, ancak
sivil havac ılik aç ısından tehdit olu şturan kanunsuz eylemleri
tanmılayan ve sözleşmeye taraf devletlerin suçlular hakkında
hukuki düzenlemeler yapmas ını zorunlu kılan bir hukuki
metindir.

d. 14 Aralık1973 Tarihinde New York'ta imzalanan "Diplo-

masiAjanlan da Dahil Olmak Üzere Uluslararas ı Korunan Kişilere

Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezaland ırılmas ı Sözleşmesi"

özleşmeye taraf olan devletlere uluslararas ı olarak koru-
nan kişilerin "diplomatlar, devlet ba şkanları, bakanlar, uluslararas ı
teşkilatlarm başkanları ve aileleri" can ve mal güvenliğini koru-
mak ve onlara karşı suç işleyenleri cezaland ırmak konusunda
yükümlülükler getirmektedir.

e. 17 Aral ık 1979'da New York'ta imzalanan "Rehine Al ın-

mas ı na Karşı Uluslararası Sözleşme"

Bu sözleşme, taraf devletleri rehin alma eyleminin suçlula-
rını yakalama ve cezaland ırma, rehineleri sa ğ salim ülkelerine
teslim etme konularında yükümlü kılmaktadır.

f. 03 Mart 1980 Tarihinde Viyana'da imzalanan "Nükleer

Maddelerin Fiziksel Korunmas ı Hakkı nda Sözleşme"

360



Türkiye ve Terörizm

Taraf devletlerin nükleer materyallerin korunmas ı için İ ERÖRIZMIE

minimum önlemleri almasını ve nükleer materyalleri kullana- MUCADE İE

rak suç işleyenlere karşı her türlü hukuki önlemi uygulamaya
koymas ım amaçlayan bir hukuki metinclir.

g.24 Şubat 1988 Tarihinde Montreal'de imzalanan "Ulus-
lararası Sivil Havacı lığa Hizmet Veren Havaalanlar ı nda Kanundışı
Ş iddet Olayların ın Önlenmesine Pişkin Protokol"

1971 Montreal Sözle şmesi'nde belirtilen cezalar ı arttır-
maktadır.

h. 10 Mart 1988 Tarihinde Roma'da imzalanan "Denizde

Seyir Güvenliği'ne Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair

Sözleşme"

Uluslararas ı sularda yolculuk yapan gemilere karşı işlenen
suçlarla ilgili olup, sözleşmeye taraf devletlere tutuklama ve
cezalandırma konusunda yetki vermektedir.

ı. 10 Mart1988 Tarihinde Roma'da imzalanan "Kı ta Sahan-

lığında Bulunan Sabit Platformlann Güvenliği'ne Karşı Yasadışı
Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokol"

Deniz Ulaşımı Sözleşmesi'nde bulunan suçlara ilave olarak,
deniz yatağında kurulu platformlara karşı işlenen suçları da
kapsama almaktadır.

i. 01 Mart 1991'de Montreal'de İmzalanan "Plastik Patlay ı-
cıları n Teşhisi Amac ıyla İşaretlennıesi Sözleşmesi"

Sözleşme'ye taraf olan devletlere plastik patlay ıcıları işart-
letme ve işaretlenmemiş patlayıcılann topraklar ında dolaşını.ıru
engelleme konusunda yükümlülükler getirmektedir.

. 20 Mayıs 1999 Tarihinde New York'ta İmzalanan "Terö-

rist Bombalamalann Ortadan Kald ırılmas ı Hakkı nda Uluslararas ı
Sözleşme":

Sözleşme'ye taraf olan devletlerin; ölüme ya da yaralan-
malara veya büyük ekonomik kay ıplara yol açacak maddelerin
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TERÖR İZMLE kamu alanlarında ve toplu taşıma araçlannda taşmmas ını ve
MUCADELE patlatılmasmı yasal yollardan engellemesi yükümlülüğünü

düzenleyen bir hukuki metindir.

k. 27 Eylül 2001 Tarihinde New York'ta imzalanan "Te-
rörizmin Finansmanınm Önlenmesine Dair Uluslararas ı Söz-
leşme":

Taraf olan devletleri; insanlar ı öldürme amacıyla kullanılan
banka hesapların ortaya ç ıkarma, dondurma ya da bu hesap-
lara el koyma konusunda yükümlü k ılmaktadır.

Henüz taslak aşamasmdaki, "BM insanlığın Güvenli ği'ne
ve Banşa Karşı İşlenen Suçlar Antla şmas ı':nda da; 'saldı rı, sa!-

diri hazı rlığı, başka bir devletin ülkesine silahl ı çeteler gönderilmesi,

terörizm, barış ve güvenlik konusundaki uluslararas ı anlaşnıaları n
ihlali' gibi, iç hukuktan bağı ms ız suç tan ı mlan geliş tirilmiş ve bu

suçlara ilişkin yargılaman ın, ilgili ülkenin iç hukukuna h ı rakılnıas ı
öngörülmüştür."

BM, terörizm konusunda önemli kararlar da almış ve baz ı
bildiriler yayınlamıştır. Bu karar ve bildirilerden önemli olan-
lara aşağıda değinilmektedir

a. Ekim 1970 Tarihli ve 2625 Say ılı Karar;

"Her devletin kendi ülkesinde, bir ba şka devletin toprakların-

daki terörist faaliyetleri organize etmek, kışkırtmak, yardı mc ı olnuık
ve yer almaktan kaçınma görevi olduğu" konusundaki prensip
yinelemiştir.

b. 9 Aralık 1994 Tarihli Genel Kurul Karan

"Uluslararas ı Terörizmi Ortadan Kaldı rmak İçin Alı nacak Ön-

lemler" başlıkh bir bildirge onaylanm ıştır.
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c. 18.12.1994 Tarihli Genel Kurul Kararı	 TERÖR İ /MIL

MÜCADElE

Bu kararla terör insan haklar ı ihlali sayılmış ve üye devlet-
ler; uluslararas ı terörizm.i reddetmeye, terör suçlar ını önleme
ve cezaland ırma konusunda işbirliği yapmaya ça ğırılıtuş tır.

d. 5 Ekim 2001 Tarihli BM Genel Kurul Karar ı

Bu kararla, BM'e üye ülkeler terörizmle ilgili sözle şmelere
taraf olmaya çağırılmıştır. Ayr ıca aynı kararda; uluslararas ı te-
rörizme karşı sözleşmelerin haz ırlanmas ı, Genel Kurul Hukuk
Komitesi'nden bu konuda gelecek kararlar ının uygulanmas ı,
hiçbir dinsel ve etnik grup ayr ımı yapılmaksızm, terörizmin
tanıntını da yapacak bir medeniyetler aras ı diyalog ortamı
yaratılması yolunda tavsiyelere yer verilmiştir.

BM'in bu toplantısında terörizm konusunu ara ştıracak bir
"Politika Çalışma Grubu" da kurulmuştur. Söz konusu grup te-
rörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebil-
mesi için kullanılabilecek uluslararas ı araçlar ı değerlendirecek
ve terörizmle mücadelenin, insan haklar ınm zarar vermeden
yürütülebilmesi için al ınmas ı gereken önlemleri tartışacaktır.

e. 15 Ekim 1999 Tarihli ve
1267 Say ılı BM Güvenlik Konseyi Kararı

Taliban'a ait uçaklar ın uçuşunun engellenmesini ve Taliban
kontrolündeki fonlarla diğer mali kaynakların dondurulmas ını
kararlaştırmış, konunun takibi için de 1267" olarak adlandı-
rılan özel bir komite kurulmuştıır.

Konsey'in 19.12 2000 tarihli ve 1333 say ılı kararı ile de Ta-
liban a karşı alınan önlemler, Bin Ladin ve El Kaide örgütüne
de teşmil edilmiştir.  31.07.2001 tarihli ve 1363 Konsey karar ı
ise, 1267 Komitesine bağli bir izleme Grubu oluşturulmasına
ilişkin olup, bu gruplar ın görevleri Konseyin; 17.01.2002 tarihli
ve 1390 sayılı, 17.01.2003 tarihli ve 1455 say ılı kararlar ı ile
yeniden düzenlenmiştir.
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TERÖR İZMLE	 f.28.09.2001 Tarihli ve 1373 Say ılı
MÜCADELE	 BM Güvenlik Konseyi Karan

Bu kararla El Kaide terörizmine yönelik daha somut ve
bağlayıcı önlemler uluslararas ı topluma açıklanmış tır. Bu
kararlar kapsamında; terörist eylemlere mali kaynak sa ğlan-
mas ının önlenmesi, buna ilişkin eylemlerin suç say ılmas ını
sağlayacak mevzuat haz ırlanmas ı, mali kaynaklar ın dondurul-
mas ı, teröristlere sığmak olunmaması, ceza işlerinde karşılıklı
yardımlaşma, harekat istihbaratı konusunda bilgi değişimi,
terörist sald ırıların önlenmesi maksadıyla işbirliği ve sığınma
hukukunun kötüye kullanılmas ırun önlenmesi gibi hususlar
bulunmaktad ır.

Bu konuların takibi için de "Terörizme Karşı Koyma Komitesi:

CTC" kurulmuş tur. Konsey'in 26.03.2003 tarihli ve 1535 say ılı
kararıyla, CTC yeniden yap ılandırılirken, yeni bir olu şum olan
"Terörizme Karşı Koyma icra Direktörlüğü" (CTED: Counter-Ter-
rorismCommittee Executive Directorate) kuruhnu ştur. Güven-
lik Konseyi, 30.01.2004 tarihli ve 1526 say ılı kararla da 1267
sayılı Komite'nin görev talimatını ayrıntılarıyla düzenlerken,
bir"A ııalitik Destek ve Yaptı rımlar izleme Ekibi"de (Monitoring
Team) kurmuştur. Konsey'in 28.04.2004 tarihli ve 1540 sayılı
kararı da, kitle imha silahlannm yay ılmasının ve özellikle de
terör örgütlerinin eline geçmesinin önlenmesi konusunu ele
almaktad ır. Bu maksatla da ayrı bir özel komite oluş turul-
maktad ır.

C. BM Bünyesindeki Terörizmle Mücadele Kurumlan

a. BM Güvenlik Konseyi

BM Güvenlik Konseyinin, genelde "Barış Gücü" olarak
adlandırılan BM'in tek askeri aparatmı yöneten merci olması,
terörizmle mücadele konusunda öncelikle akla bu kurumu
getirmektedir. Bar ış Gücü, yap ılanmas ı itibariyle daha çok
düzenli bir uluslararas ı ordudur. Ancak, kendisine Bosna,
Somali ve Afganistan gibi ülkelerde verilen misyonların
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ayrılmaz bir parças ını da terörizm ile mücadele faaliyetleri TERÖRIZMLE
oluş turmuştur.	 MIJCADELE

Güvenlik Konseyi, BM adına askeri güç kullanım yetkisini.
BM Şartı'run 2. maddesinin 4. ve 7. paragraflarıyla, 51. madde-
sinden al ır. Söz konusu hükümler Konseye, uluslararas ı banş
ve güvenliğin sağlanmas ı sorumluluğunu ve barışın tehlikede
olduğunu kararlaştırma yetkisini vermektedir. Bu sorumluluk
ve yetki BM Şartı'nın 41 ve 42. maddelerine göre; çeşitli diplo-
matik ve ekonomik önlemlerin al ınmas ını takiben, askeri güç
kullanım ına kadar uzanmaktad ır.

Şartm 41. ve 42. maddelerine dayanan BM yaptırımlar ı
ilk kez Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi i şgali üzerine uygu-
lanmış olup, Haiti konusunda 1994 y ılında verilen karar ile
hak konusunda alınan önlemler de yine aynı maddeler kap-
samındadır.

K Güvenlik Konseyi Karar ıyla
Kurulan Organizasyonlar

aa. 1267 say ılı Komite ve 1267 sayılı
Komite izleme Grubu

Konsey'in15.1O.1999 tarihli ve 1267 say ıli kararı ile kurul-
muş olup, Taliban ve Bin Ladin'le ilgili olarak Konsey'in verdi ği
yaptırım kararlarını izlemekle yükümlüdür. 31.07. 2001 tarihli
ve 1363 sayılı Konsey kararı ile kurulan izleme Grubu ise, 1267
sayıli Komite'ye yardımc ı olmaktadır.

bb. Terörizme Karşı Koyma Komitesi
(CTC: Counter-Terrorism Committee)

28. 09.2001 tarihli ve 1373 say ılı ünlü Konsey karar ıyla
kurulmuştur. Komiteye; örnek yasalar ın haz ırlanmas ı dahil,
terörizmle mücadele alanındaki en iyi uygulamalar ı saptama,
değişik kaynaklarda bulunabilecek yard ım yeteneklerinden ya-
rarlanma olas ılılclarını belirleme ve benzer yardım programlar ı
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TERÖR İZMLE arasmda sinerji yaratmak suretiyle; devletler, uluslararas ı, böl-
MLJCADELE gesel ve alt bölgesel kurulu şlarla işbirliği olanaklar ını araştırma

ve geliştirme görevi verilmiştir.

Koniitede, bir ba şkan ve üç başkan yardımc ıs ı ile 11 dev-
letin temsilcileri mevcuttur. Ayr ıca, Komite emrinde, 9 uzman
danışman görev yapmaktad ır.

CTC, Konsey'in 26.03.2003 tarihli ve 1535 say ılı karar ı
ile özel bir politik misyon olarak yeniden yap ılandınirnıştır.
Yeni örgütlenme modeli; Güvenlik Konseyi'ne üye devletler-
den oluşacak bir genel kurulun (Plenary) politik rehberli ği
altında, "Terörizn ıe Karşı Koyma icra Direktörlüğü" (Cl'ED: Co-
unter-Terrorism Comnıittee Executive Directorate) tarafmdan
desteklenecek bir ba şkan ve başkan yardımcılarından oluşacak
büro olarak belirlenmiştir.

Temel görevleri; 1373 sayılı kararın uygulanmasını izlemek
ve bu maksatla yetenek olu şturma çabalarını sürdürmektir.
CED, bu bağlamda, genel kurula ve başkana danışmanlık
yapacak, Komite kararlarm ın icrasmı takip edecek, 1373 sa-
yılı karar gereklerinin yerine getirilmesinde ilgili devletlere
yardımcı olunmas ını kolaylaş tıracak, takip için gerekli tüm
bilgilerin toplanmasına nezaret edecektir.

cc. Analitik Destek ve Yaptırımlar
izleme Ekibi (Monitoring Team)

Güvenlik Konseyi'nin 30.01.2004 tarihli ve 1526 sayd ı ka-
rarına göre kurulan bu ekip; görev alanındaki ülkelerle yakın
danışma ve işbirliği faaliyetleri içinde bulunmaktadır.

dd. Kitle imha Silahları ile ilgili Komite;

Konseyin, 28.04.2004 tarihli ve 1540 say ılı kararı ile kurul-
muştur. Görevi; kitle imha silahlarının yayılmasının ve özellilde
de terör örgütlerinin eline geçmesinin önlenmesi için gereken
önlemleri saptarnaktır.
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rERÖR İİQE

MÜCADELE
ee. Çalışma Grubu

Güvenlik Konseyi'nin 8.10.2004 tarihli ve 1566 sayıli kara-
nyla kurulan bu Grubun görevleri aras ında; El Kaide ve Taliban
konusunda çalişan diğer oluşumlarm görev alanına girmeyen
hususlar ve terörizm mağdurlarının zararlarının tazmin edi-
lebilmesi amac ıyla özel bir fon oluşturulabilmesi imkanlar ırun
araştırılmas ı bulunmaktad ır.

ff. Mali Eylem Görev Grubu
(FATE: Financial Action Task Force)

Faaliyetleri, 27 Eylül 2001 tarihinde New York'ta imzala-
nan Terörizmin Finansmarıı'run Önlenmesi'ne Dair Uluslara-
rası Sözleşmeye istinat eden bu Grup, terörizmin finansman ın
önlenmesi alanında görev yapmaktad ır.

Bu konuda grubun belirlediği "8 Özel Tavsiye", terörizm-
le mücadele alanında önem ifade etmeleri nedeniyle a şağıya
alınmıştır:

Birleşmiş Milletler Belgelerinin
Onaylanmas ı ve Yururlüğe Konması

Her ülke Terörizmin Fir ıansmanı 'nın Önlennıesi'ne Dair
1999 tarihli BM Sözleşmesi'ni onaylamak ve tam olarak uygu-
lamak için acil önlemler almal ıdır. Ülkeler, terörist eylemlerin
finansmanmın önlenmesi ve durdurulmas ına ilişkin BM Karar-
lar ını, özellikle de 1373 sayılı BM Güvenlik Konseyi Karar ı'nı
derhal yürürlüğe koymalıdır.

Terörizmin, Terörist Eylemlerin ve
Terör Örgütlerinin Finansman ının
Suç Haline Getirilmesi

Her ülke terörizmin, terörist eylemlerin ve terörist örgüt-
lerin finansmanın suç haline getirmeli, ülkeler, bu suçlar ın

l.tA
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İERÖRtZMI.E kara para aklamanm öncül suçlar ı olarak düzenlenmesini
MUCADELE temin etmelidirler.

Terörist Malvarl ıklarının
Dondurulmas ı ve Müsaderesi

Terörist eylemlerin finansmanının önlenmesi ve durdu-
rulmas ına ilişkin BM Kararlan uyarmca, her ülke terörizmin
ve terörist örgütlerin finanse edilmesinde kullan ılan paraların
veya diğer malvarliklarının gecikmeksizin dondurulmas ı için
gerekli önlemleri uygulamalıdır. Ülkeler, terörizmin, terörist
eylemlerin veya terörist örgütlerin finansman ına ait veya bun-
ların finansmanmda kullanılan ya da kullanılması tasarlanan
malvarliğma el konulması ve bu malvarlığının müsaderesi için
yetkili otoritelere imkan sa ğlayan yasal önlemleri de içeren
önlemler benimsemeli ve yürürlü ğe koymalıd ırlar.

Terörizmle ilgili Şüpheli i şlemlerin Bildirimi

Kara paranın aklanmasının ı 3nlenmesine dair yükümlü-
lüklere tabi olan mali kurumlar veya diğer işletmeler veya
varlıklar; fonlar ın terörizm, terörist eylemler veya terörist
örgütlerle bağlantılı veya ilgili olduğundan ya da bunun için
kullanıldığından şüphelenirlerse ya da şüphelenmek için
makul nedenleri olursa, şüphelerini yetkili otoritelere derhal
bildirmelidirler.

Uluslararas ı İşbirliği

Karşılıklı yasal yardım ve bilgi değişimine dair anla şma,
düzenleme veya diğer bir mekanizmaya dayanarak, her ülke
bir diğer ülkeye; terörizmin, terörist eylemlerin ve terörist
örgütlerin finansmanına ilişkin davalar, idari ara ştırma ve so-
ruşturmalar ile cezai ve medeni uygulamalarda mümkün olan
yardımı sağlamalidır. Ülkeler, terörizmin, terörist eylemlerin
veya terörist örgütlerin finansman ile suçlanrm ş şahıslar için
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güvenli s ığınaklar sağlanmamasını ten-inen tüm önlemleri al- JERÖRt?MIE
mali ve mümkün oldu ğu takdirde bu şahısların suçu işledikleri MUCADE[E
ülkeye iade edilmesi için yürürlü ğe konmu ş prosedürlere sahip
olmalıdır.

Alternatif Havale Yöntemleri

Her ülke, gayri resmi bir para veya de ğer transfer sistemi
veya ağı aracilığıyla transfer de dahil olmak üzere, para veya
değer transferi hizmeti sağlayan şahıs veya tüzel kişiliklerin
lisansl ı veya kay ıtl ı olmaları ve bankalara ve banka dışı mali
kurumlara uygulanan tüm FATF Tavsiyelerine tabi tutuln ıala-
rının sağlanabilmesi için gerekli önlemleri almand ır. Ülkeler,
bu hizmeti yasad ışı bir şekilde yerine getiren şahısların veya
tüzel kiş iliklerin idari, medeni veya cezai yapt ır ımlara tabi
olmas ını temin etmelidirler.

Elektronik Transfer

Ülkeler, para havale edenler de dahil olmak üzere mali
kurumlar ın fon transferlerinde ve ilgili mesajlarda havaleyi
yapan kişiye ilişkin tam ve makul bilgileri "isim, adres, hesap

numarası " temin etmelerini gerekli kılmak için önlemler almali-
dır ve söz konusu bilgiye, transfer veya ödemeler zincirindeki
mesajlarda yer verilmelidir.

Ülkeler, para havale edenler de dahil olmak üzere mali ku-
rumların, tam havaleyi yapan kişiye ilişkin bilgiyi "isim, adres,

hesap numaras ı " içermeyen şüpheli fon transferi faaliyetlerini
sıkı bir şekilde incelemelerini ve izlemelerini sa ğlamak için
önlemler alinand ırlar.

Kar Amac ı Gütmeyen Kuruluşlar

Ülkeler, terörizmin finansmaru amac ıyla kötüye kullam-
labilen varlıklarla ilgili kanun ve yönetmeliklerin yeterlili ğini
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TERÖRIZMLE yeniden gözden geçirmelidir. Kar sağlamayan kuruluşlar
MÜCADELE özellikle istismara aç ıktır ve ülkeler bunların; terörist örgütler

tarafından yasal varlık süsü verilerek, varlıkların dondurulması
önlemlerinden kaçmak amac ı da dahil olmak üzere, terörizmin
finansmamnın sağlanması amacıyla kendi çıkarları doğrultu-
sunda kullanılarak, yasal amaçl ı fonların el altından terörist
örgütlere saptırılmasmı gizleyerek veya saklayarak, kötüye
kullanılmasını engelleyecek tedbirleri almand ırlar.

D. BM'nin Terörizmle Mücadele
Konusundaki Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

BM'in tüm bu faaliyetleri uluslararas ı terörizmi durdurma-
ya yetmemektedir. Bu yoğun faaliyetlerin sonrasında terörist
örgütlerce tstanbul, Madrid, Kahire ve Londra'da gerçekle ştiri-
len büyük terörizm eylemleri bu yetersizli ği vurgulamaktadır.
Bu cümleden olmak üzere; özellikle, terörizmle mücadeleye
yönelik uluslararası sözleşmelerin yaptınm gücü konusunda
ciddi bir şüphe mevcuttur.

Brett D. Schaeffer, biraz da alayc ı bir üslupla "Anlaşmalar

ve Sözleşmelere Ev Sahibi" adım taktığı BM'interöriznıle müca-
delesini ve bu alandaki zafiyetleri a şağıdaki şekilde değerlen-
dirmektedir:

"Deneyimler gösteriyor ki, hukuki sözle şmelerin gücüne duyu-

lan inanç pek de doğru değildir. Günün ıüzde, terörizm konusunda

12 tane uluslararas ı antlaş ma ve sözle ş me bulunuyor. Amerikan

Dışişleri Bakanl ığı tarajindan terörü destekleyen ülkeler aras ı nda

gösterilen 7 ülkenin, bu 12 belgeden bir veya da ha fazlas ı n ı imzaladığı
düşünüldüğünde, bu belgelerin hiçbir elle tutul ıretkisinin oln ıadığı
açıktır. Terörizme karşı hazı rladığı antlaşına ve 4nlaşmalara rağmen,.

BM en haklı olduğu durumlarda dahi liare;xte geçn ıek konusunda

siyasi baz ı hassasiyetler sonucu engellenmektedir. Mesela, 21 Kas ı nı
2001 'de, Genel Kurul'un Hukuk Komisyonu, kim tarafindan i şlenirse

işlensin teröriznı in metot ve yöntemlerini kı nayan bir karar ald ı .

Karann sonuna ise üye ülkelerin terörizn ıin tan ı m ı konusunda bir

karara varamayacaklan da eklenmişti.
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11 Eylülolaylarında görüldüğü üzere, -BM tarafindan l ıazırla- TERÖR İ ZMlE

nan- sözle ş nıeler ve protokoller terörizmi engellemekte yeterli olma- MÜCADELE

yıp, sadece terörizme karşı olu ş turulan stratejinin bir parças ı olarak

kalmış tır. Aslı nda, yeni anti-terörizm sözleş meleri ortaya ç ıktı kça,

terörist faaliyetlerde artma oln ıu ştur. Uluslararas ı anlaşmalar tek

başına terör sorununu çözen ıez. Bu anlaşn ıalann etkili olabilmesi,

hükümetlerin bu anla şmalara uyn ıasııjla ve uygulainas ıyla doğru

orantı l ıdı r." (Schaeffer, 2001)

Büyükelçi (E) Turhan Fırat'da BM'irt terörizmle mücadele
konusundaki çalışmalannm kolayca sonuca ulaşamayacağını
düşünmektedir:

"Eylül ayı ndaki -BM- zirvesinde terörizm konusu da ele al ı-
nacakt ı r. Ama terörizn ı konusunda hen ıen sonuç al ı namayacaktı r.

Çünkü ülkeler aras ı nda küresel bir görü ş birliği yoktur. Terörizmin

her ülke için tehdit olu ş turduğu kabul edilmekle birlikte terörizmin

tan ı n ılannıas ı, sebepleri ve ne şekilde ortadan kald ırılabileceği ko-

nulannda özellikle Islam ülkeleriyle Batı l ılar aras ı nda derin görü ş
farkl ıl ıkları vardır. Örneğin ABD, terörizn ıle n ıücadele için BM'in

yeterli ve uygun bir kurulu ş oln ıadığı n ı, etkili bir sonuç al ı namaya-

cağın ı düşünn ıektedir. Batıl ı ların terörizmle islam aras ı nda dolayl ı
da olsa bir bağ kurnıaları ise islam ülkelerini sinirlendirmektedir"

(F ırat, 2005) 13-16 Eylül 2005 tarihleri aras ında yap ılan Zir-
ve'de elde edilen sonuçlar da F ırat' ın analizini tamamen haklı
çıkarmış tır.

7. Avrupa'da Terörizmle Mücadele

7.1. Avrupa'ya Yönelik Genel
Terör Tehdidinin Değerlendirilmesi

• Avrupa genelindeki terörizm tehdidi kronolojik bir bak ış
açıs ıyla irdelenirse; başlangıç ve bitiş aşamalarıyla ilgili kesin
tarihler verilmemek kayd ıyla, üç ayrı tür terörizm algılama-
s ından söz edilebilir.

Bunların ilki olan ve başlangıç tarihi XX. yüzy ılın başlarına
kadar uzanan etnik terörizm, İspanya, İngiltere ve Fransa'yı
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TERÖR İZMtJ tehdit etmiştir. İkinci tür, 1960'h y ılların sonunda Fransa'daki
MUCADEtİ öğrenci olaylar ının tetilclediği, genelde Marksist-Leninist bir

ideolojik temele dayanan terörizmdir. Bu terörizm dalgas ı Al-
manya, Fransa, Belçika ve italyay ı daha fazla etkilemiş ve iki
kutuplu Dünya dengesinin sona ermesiyle birlikte etkinliğini
yitirmiş tir. Bu günlerde Fransa'da ortaya çıkan, Almanya ve
Belçika'ya da yay ılma eğilimi gösteren ve yine etnisiteye da-
yanan üçüncü terörizm dalgas ı ise, pek çok Avrupa ülkesinde;
işçi ithali, göç veya sığınmacılıktan kaynaklanan ciddi az ınlık
gruplarının oluşması nedeniyle, gerçek anlamda Avrupa ge-
nelini tehdit eden yeni bir terörizm tehdidinin habercisidir.
Avrupa ülkelerindeki azınl ıkların ciddi sosyo-ekonomik ve
kültürel sorunlar ya şamalan, çoğunlukla Müslüman olmalan
ve İslami radikalizmin giderek daha keskin biçimde terörizm
stratejisini benimsemesi, Avrupa geneline yönelik terörizm
tehdidi algılamas ını daha da yakmlaş tırmakta ve şiddetlen-
dirmektedir.

Öte yandan, Avrupa ülkelerinin geçmi şte terörizm al-
gilamalarmda çifte standart uygulamayı bir gelenek olarak
benimsemeleri de bugün karşılaşılan etnik terörizm tehdidini
yaratan faktörlerden birisi olmu ştur. Pek çok Avrupa ülkesi,
kendilerine yönelik bir terörizm tehdidi ile karşılaştıklarında,
bu tehdidi önleyebilecek yasal düzenlemeleri yapm ışlar, teh-
ditle başa çıkabilecek yönetsel yapılanmay ı ve iç güvenlik ya-
pılanmas ını gerçekleş tirmişlerdir. Hafta bazen, çok iyi bilinen
Baider-Meinhof örneğindeki gibi, uyguladıklar ı kontr-terör
stratejileriyle ciddi insan hakkı ihlalleri de oluşturmuşlardır.
Ancak, terör tehdidi kendileri dışında bir başka ülkeyi ilgilen-
dirdiğinde, hele bu ülke tam anlamıyla Avrupali sayılnııyorsa,
hemen çifte standart gelene ğini yaşama geçirmişlerdir.

Söz konusu çifte standart ikili bir uygulamay ı içermekte-
dir: Diğerine göre nispeten zararsız sayılabilecek birinci etapta,
başka ülkede eylem koyan terörist örgütün ve mensuplarının
kendi ülkelerinde eyleme kalk ışmamalan kayd ıyla bir çeşit
korunmaya alınmaları gündeme gelmektedir ve bu günlerde
Avrupa'yı tehdit eden etnik terör asil bu etaptan kaynaklar ı-
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maktad ır. Çünkü; çeşitli mülahazalarla ülkede barmd ırılma- tERÖRiZMLE

s ına izin verilen yabancı terörist örgütler, o ülkedeki ırkdaş MUCADELE

ve/veya dindaşlan çevresinde alt yap ılar ın ve eylemci kad-
rolar ıru oluşturmakta, potansiyel bir tehdit haline dönü şmek-
tedirler. Bu gerçeği en iyi ifade edenler, El Kaide'nin Londra
eylemleri öncesinde İngiltere'deki yabanc ı terörist örgütlerinin
faaliyetlerini izleyen ve bu faaliyetlerin yoğunluğu nedeniyle,
bu kente "Londonistan" adını veren Frans ız ve Cezayirli Terör
Uzmarılarıd ır. (Çitlioğlu-Erkmen, 2005) Türkiye de ASALA
ve PKK terör örgütlerinin yarattığı tehdit ile ilgili olarak çifte
standardm bu ilk etab ına sıklıkla muhatap olmu ştur ve halen
de olmaya devam etmektedir.

Çifte standardın ikinci etab ı diğer ülkeler açısından çok
daha ciddi tehlikeler içermektedir: Bu etab ı uygulayan Avrupa
ülkeleri, askeri, ekonomik, siyasal, jeostratejik, vb. amaçlarla
yabancı terörist örgütleri her alanda ve her anlamda destekle-
mekte ve ç ıkarlar ı doğrultusunda kullanmaktad ırlar.

Avrupa'nın terörle mücadele konsepti, yukar ıda sözü edi-
len tehdit algılamalan dahilinde ve halen uygulamada olan çifte
standart geleneği dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

7.2. Avnıpa'nm Terörizmle Mücadele Konsepti

Avrupa ülkelerinin terörizm konusunda uygulamay ı
itiyat haline getirdiği çifte standartlar, ilerideki bölümlerde
ayr ıntılar ıyla değerlendirileceği üzere, hem organizasyon ve
hem de hukuk alanında ortak bir terörle mücadele konseptiriin
oluşmas ını engellemiştir. Bu konuda Avrupa, dünyanın geri-
sindedir. Ortada çok say ıda sözleşme ve karar bulunmasma
karşılık, uygulamada devletler düzeyinde bir birliktelik sağ-
lanamamaktad ır. AB tarafından 11 Eylül sald ırılarından sonra
hazırlanan "Eylem Plan ı " belki de terörizmle ortak mücadele
konusunda sözü edilebilecek tek belgedir.

AB'nin 21.09.2001 tarihli ola ğanüstü Zirve Toplantısı'nda
öngörülen bu plan; yarg ı kuruluşları ile güvenlik güçlerinin

373



Türkiye ve Terörizm

TERÖR İZMlE daha etkili bir işbirliğine gitmesi, üye ülkeler aras ında iade pro-
MIJ(ADEIE sedürünün kolaylaştırılması, genel bir terör örgütleri listesinin

haz ırlanması, üye ülkelerin sistematik olarak terörizmle ilgili
bütün faydah verileri EUROPOL'le payla şmalar ı ve EURO-
POL ile ABD arasında işbirliğine gidilmesi yönünde önlemler
içermektedir.

7.3. Avrupa'da Terörizmle Mücadele
Kapsamında Alınan Hukuki Önlemler

7.3.1. Avrupa Konseyi'nin Faaliyetleri

Konsey bünyesinde imzalanan ' İnsan Haklan ve Ana Hür-
riyetleri Korumaya Dair Avrupa Sözle şmesi"nin 17. maddesinde;
"özgürlükleri yok etme özgürlüğünün tan ı nmayacağı " öngörül-
müş tür. Sözleşme hükümlerinin ihlali iddiaların ı inceleyen
ve karara bağlayan Avrupa İnsan Haklar ı Komisyonu (AİHK)
ve La Haye Adalet Divam da BM'in ald ığı karar paralelinde,
terörizmi, başkalar ının insan haklar ı ve temel özgürlüklerirti
yok etmeyi amaçlayan yıkıcı eylemler olarak tan ımlanmış tır.
Adalet Divanı bir diğer kararında da; insan hakları konusun-
daki uluslararas ı belgelere hukuksal olarak taraf olmayan
ülkelerin bile, bu belgelerde yer alan esas ve usullere uymak
zorunda olduğunu kabul etmiştir.

Konsey bünyesinde imzalanan bir başka sözleşme de 1957
tarihli"Suçlulann ladesine Dair Avrupa Sözle şmesi"dir. Bu söz-
leşmenin önemli yanı; siyasi suçluların iade edilmeyeceğine,
mevzuatında ölüm cezas ı bulunan ülkeye iade olunmayaca-
ğına, ancak ölüm cezasının infaz edilmeyeceğine dair teminat
verilmesi halinde iadenin mümkün olabilece ğine ilişkin hü-
kümleridir.

1977 tarihli "Terörün Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi"
ise; terör eylemleri, siyasi suç ve siyasi suçlular ın iadesi gibi
Türkiye'nin başını s ık s ık ağrıtan konularda önemli hükümler
taşımaktadır. Bu nedenle sözle şmeye ilişkin olarak bir hukuk
akademisyenince yap ılan ayrıntılı bir değerlendirmeye aşağıda
yer verilmektedir.
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"27 Ocak 1977 tarihinde Avrupa Konseyi'ne üye olan 19 ülke- TERÖRIZMLE

den 1 7'si taraJindan Strazburg'da in ızalanan Anlaşma'nm geçmişi, MUCADRE

Avrupa Konseyi İstişari Kurulu'nun 1973 tarih ve 703 sayı l ı Tav-

siye Karan'na ve Bakanlar Komitesi'nin 24 Ocak 1974 tarih ve 74

sayıl ı karanna dayanmaktad ır. İstişari Meclis'in 703 sayı l ı Tavsiye

I<aran'nda, sebebi ne olursa olsun n ı illetleraras ı teröriznı suçları n ı n
ceza yaptı nmlan ile karşılanmas ı gerektiği işaret edilmiş tir. Meclis;

bu tür eylemlerle masum ki şilerin kaçı nldığı n ı n, öldürüldü ğünün

ve lıayatlan n ın telılikeye sokuldu ğıınun gözönünde tutularak, terör

eylemlerinin ağı r bir cürüm olarak kabul edilmesini de isten ıiş tir.

Meclis kartın uyannca kurulan bir Bilimsel Komite May ıs 1976da

anlaşma metnini onaya sunmu ş tur. Anla şma 25.05.2001 tarihine

kadar 37 devlet tiırafindan imzalanm ış bunlardan Ukrayna dışı nda

36's ı tarafindan onaıjlanm ıştı r. Bu anlaşma Türkiye taraJindan da

2 7.01.1977 tarihinde imzalanm ış 19.05.1981 tarihinde ona ylan ıp
20.08.1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anlaş nıa'n ı n esas amac ı yine Anlaş ma'n ı n Açıklay ıc ı Ra-

poru'nda aç ıklanmıştı r. Buna görernn ıaç, üye devletler aras ı nda

akdedilen 1957 tarihli Suçlular ı n Geri Verilmesine Dair Avrupa

Anhışma's ı n ı ve 1959 tarihli Ceza İşlerinde Adli Yard ı mlaşınaya

İlişkin Avrupa Anla şması 'n ı ve imzac ı devletler aras ı nda akdedilen

geri vermeye dair iki tarafiili anla ş nıa lıükün ılerini tan ıamlan ıak ve

bu şekilde teröreylemifaillerinin siyasi suçlu say ı lmas ı sebebiyle geri

veriln ıelerinde ortaya ç ıkabilecek engelleri ortadan kald ı rmakt ı r.

Rapordaki görüşün anlaşn ıayiı yans ı nıas ı ise giriş bölümünde

olmu ş tur. Buna göre, in ızacı devletler terör suçu faillerinin, kovu ş-

turma ve cezadan kurtuln ıan ıaları için etkin önlemler alacaklar ı n ı
beyan edip an ılan etkinliğin de suçluların geri verilmesi kurumuna

işlerlik kazandı nlması ile gerçekleşebileceğini bildirmişlerdir.

Anlaşmaya Göre Terör Eylemleri

Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Anla şmas ı siyasi suç

konusunda ve terör saiki yle işlenen suç konusunda lıerhangi bir

tan ımlamaya gitmemiştir. Bunda daha önce bölümlerimizde bal ı-
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TERÖRIZMLE settiğimiz her iki kavrama ilişkin tan ı mlama zorluğunun etkisinin

MÜCADELE olduğu orta dad ır.

Anlaşnıa'n ı n 1. n ıaddesinde suçlulann geri verilmesi bak ı n ıı n-

dan siyasi suç, siyasi suça murtabit suç veya siyasi saiklerle i şlenen

suç sayılamayacak olan terör eylemleri tek tek; sayn ıa yoluyla be-

lirlenmiştir. Anlaşn ıa'n ı n l.maddesine göre siyasi suç, siyasi suça

n ı urtabit suç veya siyasi saiklerle i şlenen suç sayı lamayacak olan

filler şunlardı r:

16.12.1970 tarihinde La Haye'de imzalanan Uçaklar ı n Kanun-

dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesine İlişkin Anlaşma'n ın
kapsam ına giren suçlar; 23 Eylül 1971 tarihinde Montrtal'de imza-

lanan Sivil Havacı lığın Güvenliği'ne Karşı Kanun D ışı Eylemlerin.

Önlenmesine ilişkin Anlaşma'n ı n kapsam ına giren suçlar; diplon ıatik

ajat ı lar dahil olmak üzere uluslararas ı bir hinzayeye tabi olan şah ıs-

ların l ın ıiat, fizik bütünlüğü veya Itü rriyetine bir sald ırıyı kapsayan

vahim suçlar, Adan ı kaldı rma, rehin alma veya kanund ışı hürriyeti

talıdit eden suçlar, şalıısların hayatı için tehlike te şkil ettiği ölçüde

bomba, el bombas ı, roket, otomatik ateşli silah veya bombal ı n ıek-

tüp veya koli kullanmak suretiyle i şlenen suçlar, yukarıda say ılan

suçlardan birini işlemeye teşebbüs veya böyle bir suçu işleyen veya

işlenıeye teşebbüs eden bir şahs ı n filme suç ortağı olarak iş tirake

ilişkin suçlar.

1. maddede belirtilen fillerin terör eylemi olarak kabul edilme-

sinin dışı nda, anlaşman ı n 2. maddesinde yukar ıda belirtilen fillerin

yan ı na, terörün doğrudan veya dolayl ı olarak insan ı Iıedef almas ı n ı
hesaba katarak diğer baz ı filler de eklenmiş tir.

Anlaşma'n ın 2.maddesine göre: üye devletler aras ı nda iadenin

amaçları bakı m ından, bir akid devlet, bir şalısı n Iıayatı,flziki, bütün-

lüğü veya hürriyeti aleyhine i şle ıı ip, 1.maddenin kapsam ına giren

herhangi bir suçtan ba şka bir şiddet eylemini içren vahim bir suçu,

siyasi suça murtabı t suç veya siyasi nedenle işlenmiş suç sayn ıan ıaya

karar verebilir. Birinci ınaddede zikredilenlerindışı nda şah ıslar için

toplu tel ılike teşkil ettiği takdirde mülkiyet aleyl ıine bir fil içeren

va!ıin ı bir suça da ayn ı kaide uygulanacaktı r.
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Anlaşmaya Göre Terör Eylemlerinin Siyasi Suç Sayilma- TERÖRIZMLE

mas; ve Geri Verilmeye Konu Olmas ı:	 MUCADELE

Suçlunun geri verilmesinde suçun siyasilik vasfin ı tayin hakk ı
talep eden devletin tekelindedir. Bunu Suçluların Geri Verilmesine

Dair Avrupa Anlaş mas ı 'n ı n 22. maddesinde de görmekteyiz.

Teröriznı in Önlenmesine Dair Avrupa Anla ş mas ı ise hangi

suçları n siyasi suç veya ona n ıurtab ı t suç olmadığı n ı sayma yoluyla

helirlemekle, talep edilen devletin bu konudaki takdir hakk ı n ı kısı tlanıa
yoluna gitmektedir.

Anlaşnıacı devletler 1. n ıaddede belirtilen suçları siyasi, siyasi

suça ınurtab ı t ve siyasi saikle i şlenen suç saıjnıamak konusunda bir

yükü ııılülük altına girn ı işlerdir. Diğer bir deyişle anlaşmacı devletler

bit suçları siyasi suç olarak nitelemen ıek nıecburiyetindedirler.

Ancak ayn ı nıecburiyeti 2. maddede göremiyoruz. Zira bu madde-

de sayı lanfiillerin siyasi suça murta bit suç veya siyasi sebeple işlenn ıiş
suç saymaya karar vermek konusunda talep edilen devletin takdir

hakkı vardı r. Bu takdir hakkı n ı n altı nda yatan sehebin 2. ınaddede

belirtilen fillerin. 1. n ıaddede belirtilenler kadar ağı r neticelerinin

olmadığı söylenebilir. Ancak yine de 2.n ıaddede belirtilen filleri talep

edilen devletin siyasi suç saymas ı n ı n önünde bir engel yoktur.

Takdir hakkı n ı n k ıs ı tlanmas ı Anlaş n ıa',ıı n 812. n ıaddesinde

Ceza işlerinde Adli Yard ı n ılaş nıaya ilişkin Avrupa Anlaşnıas ı 'na

da yans ınıış tır. 8. madde, 1. ve 2. n ıaddede belirtilen suçlara taalluk

eden kovuştunnalarla ilgili ceza sorunlannda anlaşn ıaacı devletlerin

diğerlerine en geniş adli yardı nıı sağlayacağın ı ifade etmektedir. Bu

hüküm, Anlaşma'n ın 2.maddesinde adli yard ı mlaşman ın siyasi suç

veya siyasi suça n ıurtabı t olan suça ilişkin olmas ı lıalinde reddedi-

lebileceği yolundaki hükmünü de daraltm ış t ı r. Yani bundan sonra

anlaşmacı devletler bu konudaki yard ı mlaşma, talebini s ırf siyasi suç

sebebiyle geri çeviremezler.

Anlaş nıa'n ın 5. maddesi kanaatin ıizce 1. ve 2. maddenin etkinli-

ğini azaltabilecek bir diizenlen ıe içerınektedir. Bu maddeye göre; talep

edilen devletler, 1. ve 2. maddelerde öngörülen suçlar için söz konusu

geri vern ıe talebinin bir şahs ın ı rk, din, nı illiyet, siyasi kanaatleri do-
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TERÖRIZMLE layıs ıyla kovu şturma veya cezalandırma gayesi ile yap ıldığına veya bu

MUCADELE şahs ın durunıunun bu sebeplerden biri ile ağırlaşabileceğine dair ciddi

sebepler mevcut olduğuna kanaat oluş tuğu takdirde suçlunun geri

verilmesi konusunda bir yükü n ılülüğün olduğu söylene ıııeyecektir.

Suçluların Geri Verilmesine Dair Avrupa Anla şmas ı 'n ı n 3.madde-

sinde de bulunan bu / ııik,nün amac ı, sığı nma hakk ı n ı n konı n ınas ıd ı r.
(28. 07. 1951 tarihinde Cenevre'de imzalanan 'Mültecilerin Hukuki

Durumuna İlişkin Sözleşmenin ilA) 2.maddesinde ınülteci-sığı n-

macı terimi şu şekilde aç ıklan ır: . .. ı rkı, dini, tabyeti, ınuayyen bir

içtimai gruba mensubiyeti veya siyasi kanaatleri yüzünden takibata

uğrayacağı ndan hakl ı olarak korktuğu için vatanda şı olduğu n ıem-

leket dışında bulunan ve işbu memleketin hin ıayesinden istifade ede-

meyen veya mezkur korkuya binaen istifade etn ıek istemeyen, ya! ıut

tabyeti yoksa ve bahis konusu luidiseler neticesinde evvelce n ın taden

ikamet ettiği memleket dışı nda bulunuyorsa, oraya döneme yen veya

ınezkur korkuya hinaen dönmek istemeyen şalıı s ...)

Ancak, anla şnıalann ayırı n ıcı l ık konusundaki bu lıükünılerinin,

uygulamada, devletlerin siyasi takdir mekanizn ıasın ı harekete geçirebi-

leceği endişesi, anlaşnuın ın işlerliğini tartışmal ı hale getirn ıektedir.

Anlaşma'n ın 13.maddesindeki 'ihtirazi kay ı t hakk ı ndan' da

bahsetmek gerekmektedir. Zira bu hükün ı de anlaşman ın etkinliğini

azaltmakta ve anlaşman ın ilk kısnıı ndaki terörizn ıle mücadele ko-

nusundaki işbirliği düşüncesini sekteye uğratmaktad ı r.Bu maddeye

göre; imza s ı rasında veya tasdik, kabul veya tasvip belgesi tevd edi-

lirken, (Bu hususlar, suçun; şah ı sların hayatı,Jiziki bütünlüğü veya

özgürlükleri için toplu bir tehlike yaratmas ı, suçun; işlendiği saikle

ilişkisi bulunmayan şahı slan etkilemesi, suçun i şlenmesinde zalin ıa-

ne veya h ı rç ın usullerin kullan ılmış olnıasıdı r.) belirtilen hususlar

dahil suçun kendine has vahim yönlerini suçun değerlendirilişinde

gözönüne almay ı taahhüt etmek şartıyla 1. maddedeki suçlar ı siyasi,

ona n ıurtab ı t veya siyasi saikle i şlennı iş olarak kabul edip, geri verme

talebini reddedeceği yönünde bir ihtirazi kayfl konabilir. 13.mad-

dedeki ihtirazi kayil konabilme imkan ı sonucunda anlaş nıaya taraf

devletlerden 12 tanesi buna dayanarak 1.nıaddede belirtilen suçları
anlaşman ın hilajlna olsa bile siyasi suç sayabileceklerine dair beyanda

bulunmuşlardır.
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Suçlulann geri verilmesi kurun ıunda önemli bir yer tutan 'ya IERÖRI/Mt.E

geri ver ya da yarg ı m' ilkesinin bir görünümüne bu anla şman ı n 6. MUCADELE

maddesinde yer verilmiş tir. Bu madde anlaşn ıacı devletlere, san ığı
5. maddedeki ayrımcılık kural ı çerçevesinde veya 13inaddeye göre
ihtirazi kay ı t sebebiyle talep eden devlete vermemesi l ıalinde, kendi
yarg ı mekanizmalar ı n, harekete geçirn ıe konusunda bir yükümlülük
getirnıektedir.

Madde hükmü şu şekildedir.

'Her akit devlet, şüphe edilen san ığın kendi ülkesinde bulunmas ı
ve kaza yetkisi talep edilen devletin hukukuna e şit şekilde yürürlükte
olan yargı hakkı kaidesine dayanan bir akit devletten ald ığı iade ta-
lebini müteakip san ığı iade etmen ıesi halinde, J.n ıaddede zikredilen
suç hakkı nda kendi kaza yetkisini tesis etmek için gerekli tedbirleri
alacaktır. Bu sözle şnıe milli hukuka uygun şekilde uygulanan her-
hangi bir ceza verme yetkisini bertaraf etn ıez'.

Geri verilmeyen siyasi suçluların yargılannıas ı açısı ndan önemli
gördüğü nıüz bu madde hükmünü biraz dal ın detayland ırınak gerek-
mektedir. Geri verme talebini reddeden devletin yarg ı la nın yapabil-
mesi için şu şartlar gerçekleşmiş olmal ıdır: Öncelikle suç işlediğı nden
şüphe edilen kişinin kendisinden iade talep edilen devletin ülkesinde
bulunmas ı gerekir. Ardı ndan da iade talebini reddeden devletin kendi
hukukuna göre söz konusu suçu yarg ı lamakta milli yetkiye sahip
oln ıası gerekmektedir.

Sanığın ülkesinde bulunduğu akit devletin ilk yükümlülüğü,
san ığı geri vermeye çal ışmaktır. Geri vern ıe gerçekleşmediği takdirde
yargı lama yükümlülüğü doğmaktadır. Burada yarg ılanıa yükü ınlü-
lüğü geri verme karşısı nda tali niteliktedir.

Yarg ı lama mecburiyeti, anlaş man ı n 1. nıaddesinde say ı lan
filler için öngörülmüşken, 2. madde kapsan ıı na giren filler için
böyle bir mecburiyet söz konusu değildir. Yargı lama yetkisi olan ve
bu yetkiyi kullanmak isteyen devlete bir engel de getiriln ıemiş tir.
Çünkü bu filler yeterince ağır bulun nıanıakla birlikte anla şn ıada
da yeterince aç ık bir şekilde belirtilnıemiştir. Bu durumda taraf dev-
letler 2.maddede belirtilen fiili kovu ş turup kovu ş turnıanıakta kendi
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TERÖR İİMIE	 takdir hakları n ı kullanarak karar vereceklerdir. San ıkları n geri ve-
MIJ(ADEI.E ril ınen ıeleri halinde ver ıneıjen ülkede yarg ılanniaları onları n iltica

hakkı de çelişnıez denmekte ise de 'geri ver veya yarg ı la' prensihinin
teröristlerin mülteci s ıjiı tı aln ıalann ı önlemçka ıııac ıyla öngörüldüğü
de unu tulman ıal ıd ır.

Terör Eylemlerinin Siyasi Suç !Cavran ıı Karşı s ı nda Değerlen-
dinimesi

Teröreylemlerinin siyasi suç say ı l ıp sayıl ınayacakları doktrinde
tartışmalıdı r.

Baz ı yazarlarca terör eıjle ınleri adi suçtur ve uluslararas ı uy-
gulamada da hep bu şekilde nitelendirilir. Bu eylemlerde kullan ı lan
yön ten ıler suçun adi suç niteliğine sahip olmas ı ,,, sonu çlan ıaktadı r.
Gerçekten bu eylen ılerde ideolojik amaç olsa da, araç olarak ba şvu-
rulan, şiddet kullann ıa, korku ve y ılgınl ık yaratn ıa ııı n ideoloji ile
bağlantıs ı olamaz. Terör e ıjlemleri tüm bireylere yöne! mekte ve böylece
deaniaca ters dü şen bir durun ı yaratı ln ıaktadı r. eröreylemlerinde,
şayetanuıç yeni bir düzenin, yeni bir siyasal düzenin yarat ı ln ıas ı ise,
bu amaca tamamen yabanc ı olan bire ylere tecavüzde bulun uln ıan ıas ı
gerekir. Gerçekleşen bu ters, çelişik durun,, hareketlerin adi suç olarak
kabulünü gerektirmektedir.

Diğer bir gnıp ise terör eylemlerinin siyasi suç olarak kabul
ediln ıesi gerektiği düşüncesindedir. Bu dü şünceye göre bu eıj!en ı lerin
siyasi an ıaçlan hiçbir zaman inkar edilemez; terör eylen ıleri ülkenin
siyasi durun ıu ile yak ı ndan ilgili oldukları gibi siyasal etkilere de
sahiptirler. Ayrıca teröristler, ülkedeki siyasi rejin ı i değ iş tirn ıek için
teröre başvurn ıaktad ı rlar ve siyasi suçlar tarih içerisinde hep bu
şekilde ortaya çıkan ş iir. Aynca yine tarihsel incelemeler, sömürge
yönetimlerine karşı hep terör eylemleri ile kar şı ç ıkı ldığın ı göster-
mektedir, şeklinde bir iddia ileri sürül ıııektedir.

Te ı örizn ı iıı Onlenn ıesine Dair Avrupa Anla şn ıas ı 'nda yer alan
terör eylemlerinin siyasi niteliğinin devam ettiği konusunda doktrinde
görüşlere rastlan ıııaktadı r. Wattenville, bu eylemleri ıı daha çok iade
yönünden sonu çlann ı belirterek z ı m men de olsa hareketlerin siyasi
suç özelliğini kon ıduğunu düşünn ıektedir. Özek ise terörist eylemle-
rin siyasi suç karşıs ı ndaki durun ı unu şu şekilde iflıde etmektedir.
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	'Uluslararası sözleşmelerde, terör suçl ı . ı lann ı n iadesi talebinin	 TERÖRIZMLE

	kabul edileceği kurala bağlannıış t ı r. Bu nedenle, terör suçları n ı n	 M İİ CADELE

siyasal suç niteliği taşımadığı ileri sürüln ıüş tür. Bir suçun siyasal

suç olup olmadığı, suçlunun iade olas ı lığına göre saptanmaz; suçun

türünü eylemin niteliği belirler. Terör suçlular ı n ı n iadesi, terörle

n ı ücadele aç ıs ı ndan kabul edilmiş bir önlemdir. Buna karşı l ık, terör

eylen ı inin siyasal iktidar düzenini değiştirmeye yönelik ol nıas ı, terör

niteliğindeki suçun siyasal suç say ı lması n ı gerektirir.'

Özek'in görüşüne katıln ıanıak elde değildir. Zira teröristler ey-

lenılerini gerçekle ştirirken çoğu zan ıan siyasi amaçlarla hareket et-

mektedirler. Bu sebeplean ıaçlann ı n siyasi olduğunun kabulü gerekir

ancak bu konudaki görüşümüz suçluları n geri verilmesi anlam ı nda

terör eylemlerinin artık ne objektif yönden ne de sübjekt ıf yönden

siyasi suç olarak kabul ediln ıen ıesi yön ündedir. Zira önümüzde duran

terörist tiplen ıesi yüzyıllar öncesinden kalan özgürlük sava şçıs ı siyasi

suçlu n ı itinden farkl ı bir konumdad ır. Eskinin özgürlük sava şçıları
kutsal kabul ettikleri bir özgürlük fikri ile ! ıareket ederken bask ı c ı
rejimlere karşı demokratik bir nıücadele içinde b ı . ı lunuyorlard ı . An-

cak günümüzde terörün artık l ıedefayn ın ı yapn ıadan dünya kan ın
düzeni için bir telıdit teşkil etn ıesi yönten ıleri ıı infarkl ılaşıp giderek

vahşiyane bir şekle bürünmesi bizi bu sonuca götürmektedir. Ancak

ülkelerinde varolan baskı ve sön ıürge reji ınlerine karşı n ıücadele eden

grupların bu mücadelelerini salt terörist eylen ı ler olarak nitele ınek

de doğru oln ıayacaktı r. Bunun için bu tür grupların eylemlerinin

yöneldiği kişilerin ortaya konulmas ı önen ı kazann ıaktadı r. Zira en

baş tan beri insan yaşam ı, hakkı ve mağdur kavran ılann ı esas alan

bir siyasi suç dü şüncesi içinde oldu ğumuzdan bu grupları n bask ıc ı
rejin ıe karşı mücadelesinde veya sava şı nda, sivillerin uluslararas ı
hukukun ya saklad ığı yukarıda saydığım ız eylen ıler dışı nda ıninin ıun ı
zarar gönııesi halinde dahi siyasi suçlu olarak kabul edilebileceğini

dü şünmekteyiz. Bunun için talep edilen suçlunun veya san ığı n

durumunun her olayda kendi içinde değerlendirilmesinin faydal ı
olacağı n ı düşünüyoruz.

Siyasi suçlu sa y ı lanların geri veriln ıe ınesi halinde yarg ı lan-

nıan ıası yargı laman ın diğer devletin içişlerine karış ma olarak kabul

edil nıesi ve onlara iltica hakk ı tan ı nn ıas ı yerle şı niş bir uygulama
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TERÖRIZMLE gibi gözükse de artık siyasi suçlu mitinin kabuk değiş tirn ı iş hali

MUCADELE olan teröristlerin bu yoldan Ji ıydalann ıan ıas ı için yap ılan çalış nıala-

ra devam edilmelidir. Bu konuda at ı lacak adı mlar siyasi suçlular ı n

işlediği suçlardan dolay ı s ığı nma hakkı na zarar vermemek kayd ıyla

yargı lanması veya kurulacak bir Uluslararas ı Terör Mahke ınesi'nde

yargılanmalan yolunda olmal ıd ı r. Kurulu ş çalışmaları devam eden

Uluslararas ı Ceza Mahkemesi'nin bu rolü kolayl ıkla üstlenebileceğ i

düşüncesindeyiz.

Sonuç olarak siyasi suç .konusundaki görü şümüz artık bu alan ı n

s ın ırların in daralt ı lmas ı gerektiği yönündedir. İnsan hayat ı n ı büyük

telılikeye n ıaruz b ı rakacak eylen ılerde saik, amaç ne olursa olsun si-

yasilik niteliğinin göz ard ı edilmesi ve bahis konusu geri verilmen ıe
imtiyaz ın ı n sadece dü şünce, ifade, din ve vicdan özgürlü ğü gibi

demokratik haklar için mücadele eden ve ayr ıca sön ıürge ve baskı
rejimlerine karşı mücadelede; yukarı da belirttiğin ıiz kayı t dahilinde,

bulunan gruplara tann ı n ıası n ı n yerinde olacağın ı düşünüyoruz."

(Köprülü 2004)

Avrupa Konseyi, terörizmle mücadeleye ili şkin baz ı ka-
rarlar da almıştır. Bunların başlıcaları; Konsey Danışma Mec-
lisi'nin 1973 yıhnda 703 say ıyla aldığı; uluslararas ı terörizmin
bir suç olduğuna ve terörizm suçlan konusunda "teröriste ya

ceza ver, ya da iade et" kuralının uygulanmas ı gerektiğine iliş-
kin karar, Bakanlar Komitesi'nin 15.01.1982 tarihli, 1 say ıli ve
28.04.1982 tarihli ve 941 say ılı; terör fiillerinin kovu şturulmas ı
ve cezaland ırılmas ı ile ilgili kararlar ı, Avrupa Konseyi İstişari
Asamblesi'nin 1984 y ılında aldığı "Avrupa'da Terörizme Karşı
Demokrasi'nin Savunulmas ı " konusundaki 1982 say ılı karar ve
1984 yılında Madrid'de toplanan Adalet Bakanlar ı 14. Konfe-
rans ında alınan "Terörizm ve Uluslararas ı Organize Suçlara Karşı
Mücadele İşbirliği"ne ilişkin 4 nolu karard ır.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) 20
Eylül 1999 tarihli toplant ıs ında aldığı ve daha önce de çe şitli
nedenlerle irdelenen karar ise ayr ıca önemlidir. Çünkü bu
kararda, İspanyol Parlamenter Lopez Henares'ce haz ırlanan
"Terör Karşıs ı nda Avrupa Demokrasileri" konulu rapor üzerine
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bir terörizm tanımı yapılmıştır: AKPM'rıirt kabul ettiği şekliyle TERÖR İZMLE
terör, "Genelde bir ülkeye, bu ülkenin kun ı nı lanna, topluma veya MUCADEIE

ınü ııhas ı ran hireylere karşı, resmi makamlar, toplumdaki baz ı kişiler

veya gruplar veya genel olarak kamuoyunda tedhi ş havası estirn ıek -

amacıyla, aynl ıkç ı en ıeller, aşı rı ideolojik kavramlar, fanatik veya

irrasyonel göreceli faktörlerin motivasyonu sonucu şiddete başvu

ran veya şiddete başvurma tehdidinde bulunan kişiler veya gruplar

tarafindan gerçekleştirilen her türlü eylem" dir:

11 Eylül saldırılarından sonra da Konsey, terörizmle ortak
mücadele konusunda 19 Eylül 2001 tarihli Çerçeve Karar ı'nı
kabul etmiştir. Bu karar; "Avrupa İçinde Tutuklama En ı ri" (Eu-
ropean Arrest Warrant) düzenlemesini getirmektedir.

21.09.2001 tarihli ola ğanüstü Konsey Zirve Toplantısı'nda
da 11 Eylül tarihinde ABD'ye yap ılan sald ırıyla ilgili olarak;
terörizmin dünya ve Avrupa için çok ciddi bir tehlike olu ş-
turduğu ve buna kar şı mücadelenin AB'r ıin öncelikli hedefi
olduğu, AB'nin fanatik terörist gruplar ile Arap ve Müslüman
dünya arasında kurulan denklenıi kategorik olarak reddetti-
ği hususları karara bağlanmış, terörizme karşı içeriği önceki
bölümlerde aç ıklanan bir "Eylem Plan ı " haz ırlanmış tır. Bu
toplantıda ayrıca; BM Güvenlik Konseyi'nin 1368 sayd ı karar ı
paralelinde, ABD'nin teröristlere mukabelesinin me şru olduğu
ve AB'nin suçluların adalete teslim edilmesine yönelik süreçte
ABD ile işbirliği yapaca ğı yolunda bir karar alınmış, BM gö-
zetiminde terörizme kar şı geniş global koalisyon çağrısında
bulunulmuş tur.

2001 sonunda da 11 Eylül sald ırılarından sonra gerçekleş-
tirilen terörizmle mücadele faaliyetleri ve ula şılan neticelerle
ilgili bir değerlendirme raporu yaymlanmış tır. Bu Raporda;
terörle mücadele eylem planın ın haz ırlandığı, polis ve yarg ı
organlar ı aras ındaki işbirliğinin güçlendirildiği, terörizm
konusunda çerçeve karar ı alındığı, cezaland ırılabilir terörist
faaliyetlerle ilgili genel bir tan ım geliş tirildiği, terörist faaliyet-
lerle bağlantılı guruplar, organizasyonlar, insan topluluklar ı
ve oluşumlarla ilgili genel bir liste haz ırlandığı, EUROPOL'e

383



Türkiye ve Terörizm

TERÖR İZMLE uluslararas ı terörizmle mücadelede, daha belirleyici bir rol ve-
MIJ(ADELE rildiği, Avrupa istihbarat servisleri aras ında daha yakın ilişki

kurulduğu, hava ula şımın ın güvenliğini teminle ilgili genel
bir birlikteliğe varıldığı ve terörizmle ilgisi olanların hesap-

larının dondurulmas ı yönünde faaliyete geçileceği hususlar ı
yer almaktad ır.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de 11 Temmuz 2002
tarihli, 804 sayılı toplantısında San hakları ve terörle mücadele

hakkında baz ı ilkeler belirlemiştir

7.3.2. Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Te şkilat ı'nın (AG İT) Çalışmalar ı

"Soğuk Sava ş "ta Doğu ve Batı blokları aras ında diyalog
kurmak için oluş turulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konfe-

rans ı (AGIK), 1990'da imzalanan Paris Şartı 'yla daimi bir di-
yalog platformu haline gelerek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği

Teşkilatı'na (AG İT) dönüşmü ştür. Halen, 55 üyesi bulunan
Teşkilat, ortaya ç ıkan bunal ımların giderilmesinde aktif ola-
rak çalışmaktad ır.

Küreselleşmenin tehdit ve riskleriyle, çok tarafiili i şbirliği

olmadan başa ç ıkılamayacağı yaklaşırnıyla hareket eden AG İT,
üyeleri ve diğer uluslararas ı kuruluşlar arasındaki ilişkileri ve
işbirliğini güçlendirme çabas ı içindedir. İnsan haklar ı, temel
özgürlüklere demokrasi ve hukuk devleti AG İT'in güvenlik
konseptine dahil kavramlard ır. Düşünce ve inanç özgürlü ğü
de dahil, insan haklar ı ve temel özgürlüklerin ihlali, sald ırgan
milliyetçilik, ırkçıl ık, terörizm, şovenizm, yabancı düşman-
ligi, hoşgörüsüzlük ve antisemitizmle mücadeleyi ön plana
alan AG İT, çatışmaların önlenmesi, kriz y5netimi ve çatışma
sonras ı rehabiitasyonu amac ıyla sivil bir girişim olan "Acil

Uzman Yardı m ve İşbirliği Tak ı mlan" olu ş turmuş tur. AG İT'in
terörizmle mücadele konusunda bugüne kadar gerçekle ştirdiği
çalişmalar aşağıdad ır:
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A.1975 Helsinki Nihai Senedi 	 TERÖR İ ZMLE
MÜCADElE

Senette, devletlerin terörist eylenüere do ğrudan ya da
dolayl ı şekilde yard ım etmekten kaçmacaklar ı vurgulanmak-
tadır.

B.1983 Madrid Belgesi

Bu Belgede uluslararas ı ilişkilerde şiddet kullanılmas ı da
dahil terörizm kınanmakta; terörizmin masum insanlar ın canı-
na kastederek insan haklar ını ve temel özgürlükleri yok etti ği
açıklanmakta, terörizmle mücadele için ikili ve çok tarafiili i ş-
birliğinin özendirilmesi gerekti ği vurgulanmakta, belgeye taraf
ülkeler kendi topraklar ının terör eylemlerinin haz ırlanmas ı ve
düzenlenmesi amac ıyla kullamlmas ına ve bunlar ı yapanların
orada barmd ırılmasma izin vermeyeceklerini beyan etmekte,
terörist eylemlerin finanse edilmeyece ği, teşvik olunmayaca ğı
ya da hoş görülmeyeceği belirtilmektedir.

C.1989 Viyana izleme Belgesi

Bu belgede de terörizm k ınarurken, teröristlerin taleple-
rine karşı direnç gösterilmesi tavsiye edilmekte, terörizm ko-
nusunda bilgi değiş tokuşu dahil ikili ve çok tarafiili i ş birliği
yap ılmas ı, diplomatik vé konsolosluk misyonlar ının ve bun-
ların personelinin güvenli ğinin sağlanmas ı, terör eylemlerine
karışanların s ınır dışı edilmesi ve yargı önüne ç ıkar ılmas ı,
birden fazla ülkenin hükümranlığının söz konusu olduğu du-
rumlarda uluslararas ı sözleşmelere uygun hareket edilmesi
hatırlatılmaktad ır.	 -

D.1990 Tarihli ve İnsan Boyutu
Konulu Kopenhag Toplant ı sı Belgesi

Belgede, kendi ülkesinin yada bir ba şka ülkenin düzenini
yıkmaktan vazgeçmeyi reddeden şiddet yada terörizm k ınan-
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TERÖR İZMLE makta ve ülkelerin terörizmle mücadeledeki sorumluluklar ı
MUCADELE vurgularımaktad ır.

E.1990 Paris Senedi (Charter)

Terörizmin her türlüsünü kırtamakta ve terörizmle müca-
delede işbirliğini öngörülmektedir.

F.1992 Helsinki Belgesi

Her türlü terör eylemi kmanmakta, AG İT'in terör konu-
sunda aldığı kararlar yinelemektedir.

G.1994 Budapeşte Belgesi

Terörizmin hiçbir şekilde hakl ı görülemeyeceğini ve des-
teklenmeyeceği, terörizmle mücadele için iş birliği yapılacağı
vurgulanmakta, teröristlerin yargılanmas ı ve sınır dışı edilmesi
konusundaki uluslararas ı sözleşmelere uyulacağı yinelenmek-
tedir.

H. 1996 Lizbon Belgesi

Belgede; terörizm, örgütlü suç, uyu ş turucu ve silah ica-
çakçıliğı, kontrolsüz göç ve çevre kirlili ğinin AG İT üyelerinin
ortak sorunu olduğunu belirtmektedir. Belgenin "silahların
denetimi" bölümünde de terörizmin her çe şidi ile mücadele
edileceği vurgulanmakta, "Güvenlik İş Birliği" bölümünde ise
terörizmle mücadele konusunda uluslararas ı camianın aldığı
önlemleri tamamlayıcı tedbirler al ınacağı belirtilmektedir.

1.19.11.1999 Tarihinde Kabul Edilen.
Avrupa Güvenlik Şartı

Istanbul'da 54 ülkenin kat ılımıyla toplanan AG İT Zir-
vesi'nde kabul edilen "Avrupa Güvenlik Şartı " nda devletler
aras ında çatışma tehlikesinin tamamen yok edilemedi ği vur-
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gulanarak, eski bölünmelerin geride b ırak ıldığı Avrupa'da TERÖR İ ZM1

devletlerarası anlaşmazlıklardan olduğu kadar, toplumlar ın MÜCADELE

iç uyuşmazliklardan da kaynaklanan yeni risk ve tehditlerin
belirdiği ifade edilmektedir.

Şart'ta; uluslararas ı terörizm, şiddete başvuran aşınlık, ör-

gütlü suç ve uyuşturucu kaçakç ılığınm güvenliğe karşı artan

ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığı, "nedeni ne olursa olsun

ve ne şekilde tezahür ederse etsin" terörizmin kabul edilemez bir

olgu olduğu hususlar ına da yer verilmektedir.

1. 9 Ekim 2001 Tarihli
Sintra-Portekiz Toplantı sında Alınan Kararlar

Bu toplantıda ABD'yi hedef alan 11 Eylül sald ırıları kınan-

mış ve terörizme kar şı mücadeleyle ilgili olarak 1999 tarihli

AG İT İstanbul Zirve Şartı' nın 4. maddesi ve di ğer deklarasyon-

lar hatjrlatıhmştır. Karar metninde; "Uluslararas ı terörizm, vahşi

saldırı, organize suçlar ve uyu ş turucu kaçakçılığı, güvenliği tehdit

etmektedir. Sebebi ne olursa olsun, hiçbir terörist eylem ve gösteri

kabul edilemez. Toprakları m ı zdaki terörist faaliyetlerin haz ı rlanma-

s ın ı ve mali olarak desteklenmesini önleyebilmek için, çabalar ım ı z ı

artı rmal ıyız ve teröristler kendilerini celıennemde hissetmeli" cüm-

leleri de yer almaktadır.

7.3.3. NATO'nun Terörizmle Mücadele Faaliyetleri

1990'larm başında SSCB ve Doğu Bloğu'nun dağılmasını
tak iben NATO tehdit değerlendirmesi ve stratejik konsept

tayini alanlar ında ciddi bir s ıkıntı çekmiştir. Buna ra ğmen,
NATO'nun 1991 tarihli Yeni Stratejik Konsepti'nin hazırlan-

masından sonra, Kuzey Atlantik Konseyi Bakanlar Toplant ılar ı
sonrasında yay ınlanan ortak bildirilerin hemen hepsinde terör
konusunda hükünılere yer verilmiştir.

Bu kararlarda; kaynaklar ı, nedenleri ve amaçlar ı ne olursa

olsun uluslararas ı terörizmin eylem, yöntem ve uygulamalar ı
kınanmakta, ülkelerin toprak bütünlüklerini tehdit edebilecek
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TERÖRIZMLE olan bu suçlar ın barış, güvenlik ve istikrara yönelik ciddi bir
MÜCADELE tehdit oluşturduğu, uluslararas ı terörist suçların hiç bir koşulda

haklı gösterilemeyeceği, bu hareketlerin, hem insan onurunu ve
haklarını pervas ızca ihlal ettiği, hem de uluslararas ı ilişkilerin
normal seyrini tehdit ettiği, bu musibetin önlenmesi ve bastı-
rtlmas ı için mümkün olan en etkili işbirliğinin yap ılmas ının
gerekli olduğu, ittifak içindeki bazı düzenlemeler de dahil ol-
mak üzere, ittifakın terörle mücadele konusundaki tüm çabalan
destekleyeceği ve sıkı bir uluslararas ı işbirliğinin bu sorunu
ortadan kald ırmanın temel yolu olduğu vurgulamıştır.

NATO'nun terörizme ilişkin ilk kapsamlı tehdit değerlen-
dirmesi ise Kosova'daki Müttefik Güç Harekatı devam eder-
ken, İttifak' ın kurulu şunun 50. yılı vesilesiyle Nisan 1999'da
Washington'da toplanan zirvede yap ılmıştır.

Bu Zirvede kabul edilen "Yeni Stratejik Konsept" ile getirilen
yeni tehdit tanımlamaları; NATO'nun bundan sonra üyelerini
sadece doğrudan sald ırıya karşı değil aynı zamanda Avrupa'da
istikrarsızlığa neden olarak ittifak üyelerinin dolaylı yoldan
da olsa olumsuz etkilenmelerine yol açabilecek risk faktörle-
rinden gelen tehditlere karşı da savunacağı vurgulamakta, bu
risk faktörleri yeni Stratejik Konsept'in 20-24. maddelerinde;
etnik ve dinsel rekabet, bölgesel uyu şmazliklar, yetersiz ya da
başar ısız reform gayretleri, insan hakları ihlalleri, devletlerin
dağılması, kitle imha silahlar ının yayılmas ı, terörizm, sabotaj
ve örgütlü suçlar olarak say ılmaktadır.

11 Eylül eylemlerinden sonra da NATO tarihinde ilk defa
Kuzey Atlantik Antla şmas ı'nın 5. maddesinin işletilmesine ka-
rar verilmiş ve terör saldırısına maruz kalan AbD'ye yardım
için harekete geçilmesi öngörülmü ş tür.

Bu maddeye göre, taraflar, Kuzey Amerika'da veya Av-
rupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahh
bir saldırının hepsine yöneltilmi ş bir saldırı olarak değerlen-
dirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa BM Yasas ı'nın 51.
maddesi'nde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkım
kullanarak, Kuzey Atlantik Bölgesi'nde güvenli ği sağlamak
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ve korumak için bireysel olarak ve di ğerleri ile birlikte, silahlı JERÖR İ ZMIL

kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylem- MUCADE İF

lerde bulunarak sald ırıya uğrayan taraf ya da taraflara yard ımcı
olacakları konusunda aı-Ilaşmışlardır. Böylece, ittifak terörizmle
mücadeleye verdiği önemi göstermek istemi ştir.

Ancak,.ABD'r ıin öncülüğünde yürütülen İrak savaşı önce-
sinde ve savaş sıras ında ittifak üyeleri arasında ortaya çıkan
görüş ayrılıkları ileriki tarihlerde meydana gelebilecek buna-
limlara kar şı NATO' nun takınacağı tavrm belirlenmesinde de
benzer zorlukların yaşanabileceği yorunılanna yol açmıştır.

Orgeneral (E), Aytaç Yalman, 2005 yılında Cumhuriyet Gaze-

tesi'nde yayınlanan bir yaz ı dizisinde NATO'nun 11 Eylül sal-
dırılarından sonraki konumunu şöyle değerlendirmektedir:

"NATO ve AB gününıüz tehditlerine karşı koynında en önemli

iki aktör olarak ortaya ç ıkmaktadı r.

NATO ile ilgili en belirgin gelişme, sadece kendi bölgesini simun-

ınak mantığı ile teşkil ediln ı iş kuvvet ve komuta yap ılanna sahip bu
kuruluşun; şimdi dünyan ı n herhangi bir yerindeki krizlere, bölgesel
ve genel uluslar aras ı banş ve istikran tehdit eder boyuta ula şma-

dün müdahale etme in ıkan ve kabiliyetine sahip oln ıas ı gereksinimin

ortaya çıkmasıdır.

24.04.1999 tarihinde kabul edilen NATO Stratejik Konsepti

ile (The Alliance's Strategic Consipt) ittifak ı n karşı karşıya ol-

duğu güvenlik sorunları ve bunlarla mücadele yönten ıleri ortaya

konulmu ştur. Bu belgede güvenliğe yönelik telıditler 'çok boyutlu

ve genelde önceden tahmin edilmesi güç' olarak nitelen ıniş, 1<15 ile

firlatma vas ı talann ın yarattığı tehdit üzerinde durulmu ştur. Bel-

gede, ayrıca NATO'nun güvenlik çıkarları n ı n; terörizm, sabotaj ve
örgütlü suçlar ile hayati önenıe sahip kaynaklann ak ışın ın kesintiye

uğraması eylemlerini içeren daha geni ş çaplı tehditlerden de zarar

görebileceği ifade edilmiş tir.

Bu konseptte kriz yönetimi NATO'nun temel görevlerinden

birisi olarak tan ımlanmakta, NATO Antlaşmas ı 'n ın 5. maddesinde

belirtilen kolektıf savunma görevine ilaveten, 5. madde d ışı harekat
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TERÖRiZMLE olarak nitelendirilen 'Kriz Mukabele Harekat ın ı ' da icra ya haz ı r
M1J(ADEIE olmas ı hususu belirtilmektedir.

Bu konseptin yay ı nlanmas ından ve 11 Eylül 2001 sald ırıları n-

dan sonra, terörizmin olu şturduğu tehd itler ve ba şarıs ız devletlerden

kaynaklanan riskler de artm ıştır.

Sonuç itibariyle NATO bir savunma k.alkan ı olmaktan çıkarak,

adeta bir ğüvenlik yöneticisine dönüş nı ü ş tür. Bu doğrultuda da

sorumluluk sahas ı dışı nda (out of area) Bosna-Hersek'te SF01?,

Afganistan'da ISAF, Kosova'da KFOR J ıarekatların ı icra etmiş tir."

7.3.4. Terörizmle Mücadele Konusunda
Hüküm Taşıyan Avrupa Sözleşmeleri

A. Schengen Antlaşmas ı

Schengen Antlaşmas ı, "Avrupa Tek İç Pazarı na" ön hazır-
111< olmak üzere 14 Haziran 1985'te Lüksemburg'un Schengen
kentinde üç Benelüks üllcesiyle Fransa ve Almanya arasında
imzalanan, s ınırların deneme niteli ğinde kaldırılmas ını öngö-
ren bir antlaşmadır.

İçeriği oldukça gizli tutulan bu anla şma beşler arasında
sınırların kaldırılmas ını öngörmekle birlikte; terörizm, silah,
mermi ve uyuşturucu madde kaçakç ılığı ile mücadeleyi ve bu
alanlarda ülkeler aras ında yap ılacak işbirliğini de kapsamak-
tad ır... Bu çerçevede polis güçleri arasında işbirliği yap ılması,
sıcak takip konusunda ülkeler aras ı işbirliğinin geliştirilmesi
ve polis te şkilatlan arasında haberleşmeyi sağlayacak bir bilgi
ağının (SIS: Schengen Bilgi Sistemi) kurulması kararlaştırılirtış-
tır.

Antlaşma ile siyasi iltica talebi ba şvurulannm beş ülkeden
birisi tarafından incelennıesi esası da benimsennüştir. 1991 y ı-
linda bu antlaşmaya İ talya, Ispanya ve Portekiz de katılmış-
lardır. 1993 yılından itibaren üçüncü ülkelere karşı tek bir vize
uygulanması fikri de üye ülkeler taraf ından kabul edilmiş tir.
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Bu anlaşma çerçevesinde halen, "Schengen Polis Gümrük TERÖRIZMLE
Çalışma Grubu", "Uyu ş turucu ile Mücadele Avrupa Komitesi", MtJCADEII
"Gümrük İşbirliği Konseyi'nin farkl ı Daimi Çal ış ma Gruplar ı "

ve "MaJija ve Diğer Organize Suçlarla Mücadele Çalışma Grubu"

faaliyetlerini sürdürmektedir.

B. Maastricht Antla şması

AB üyesi devletlerden; Belçika, Danimarka, Federal Al-
manya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksem-
burg, Portekiz ve Ingiltere 7 5ubat1992 tarihinde Maastricht'de
bir araya gelerek; üye ülkelerin ekonomilerinigüçler ıdirmek,
ekonomik bütünlük sağlamak, tek ve istikrarlı para içeren
ekonomik ve parasal bir birlik kurmak, Avrupa k ıtasının bö-
lünmüşlüğ-üne bir son vermek ve tek bir Avrupa Devletler Top-
luluğu'nu oluşturmak üzere bir antla şma imzalam.ışlard ır.

Bu antlaşmanın koşulları arasında; ortak dış politika • ve
güvenlik politikaları oluşturmaya, adli konular ı ve içiş leri
alanlarmdaki hususlar ı antla şma çerçevesinde yürürlüğe
koyarak halldarm emniyetini ve güvenliğini garanti altına al-
maya ve serbest dolaşımı kolaylaştırmaya yönelik hükümler
de mevcuttur. Antlaşmada sözü edilen adli konular ve içişleri
alanlarmdaki işbirliği ise; mülteci politikas ı, birlik dış sınırla-
rının geçilmesi, üçüncü ülke vatandaşları için göç politikas ı,
uyuş turucu alişkanlığı ile mücadele, kaçakç ılıkla mücadele,
terörizmle mücadele, medeni hukuk alanında işbirliği, ceza hu-
kuku alanında işbirliği ve gümrük işbirliğini kapsamaktadır.

7.3.5. Avrupa'daki Terörizmle Mücadele Kurumlan

"Avrupa'n ı n Terörle Mücadele Konsepti" bölümünde, bu Ki-
ta'da terörizmle mücadele konusunda devletler seviyesinde
olumlu bir işbirliğinin oluşturulamadığı, ciddi algılama ve uy-
gulama farkhlildarmin ortaya ç ıktığı ve bu durumun terörizmle
mücadele çeşitli zafiyetlef yarattığı vurgularınıış tı .
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TERÖR İ ZMIJ	 Ancak, terörizmle mücadelenin kurumsal boyutuna bakil-
MIJCADEIE dığında bu zafiyetin bir ölçüde giderildiği ve çağdaş terörizm

tehdidiyle mücadele edebilecek bazı ciddi örgütlenmelerin
hayata geçirildiği görülmektedir. Bu kurumlar ın bir bölümü
faaliyet alanlanndaki terörizmin özelliği gereği, "ad lioc" ve bir
noktada illegal kurulu ş statüsüyle görev yapmakta, bir di ğer
bölümü ise uluslararas ı kurumlara ba ğlı yasal örgütlerımeler
konumunda çalişmaktadırlar. AGİT ve büyük ölçüde Avrupal ı
olan NATO daha önceki bölümlerde değerlendirildiğinden, bu
örgütlere burada yer verilmeyecektir.

A. Avrupa Polis Bürosu
(EUROPOL: The European Police Office)

AB, üye ülke polislerinin işbirliği temin etmek ve üye
olmayan ülkelerle de suçla mücadele alan ında işbirliği yapa-
bilmek amac ıyla EUROPOL'u kurmu ş tur. 1995'tefi itibaren
uyuşturucuyla mücadele alanında faaliyet gösteren kurum, 1
Ocak 1999 tarihinden bu yana da terörizm ve kalpazanlikla
mücadeleyi görev kapsamına almıştır. Terörizm alanında
istihbari bilgileri toplamak, üye ülkelerin de ğerlendirmesine
sunmak ve böylece terörizmle daha etkin mücadele edilmesini
sağlamak da bu kurulu şun görevleri aras ındadrn 1 May ıs1999
tarihinde yürürlüğe giren Amsterdam Antla şması da polis iş-
birliğinin etkinleştirilmesi ve suçlular ın iadesi gibi konularda
EUROPOL'un çalişmalarına destek vermi ştir.

EUROPOL'ün 2001 ba şında düzenlediği "Antiterörizm

Konfrrans ı "nda ise Madrid Belgesi kabul edilmi ştir. Bu belge-
de; teröristlere "sisteme nıuhnlefrt eden radikal unsurlar ve şiddete
başvurmasa bile siyasi ayrı l ıkçzhğı körükleyen unsurlar dahil" karşı
mücadele konusunda anla şmaya varılmış, bu maksatla AB sı-
nırları içinde en çok aranan teröristlerle ilgili veri taban ı oluş-
turulması ve bunların proaktif bir şekilde izlenmesi yönünde
mutabakat sağlanmıştır. Bu çalışmalar sıras ında, İspanya, İtalya
ve Yunanistan kendi aralarında anlaşarak, kendi sınırları için-
deki terörizm eylemleriyle Mücadele için ortak bir ara ştırma
gurubu oluşturmuşlardır.
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B.Schengen Antla şmas ı İle Oluş turulan Kuruluşlar	 TERÖRIZMLE

MU CAD RE

14 Haziran 1985'te Lüksemburg'un Schengen kentinde üç
Benelüks ülkesiyle Fransa ve Almanya aras ında imzalanan,
1991 y ılında da İtalya, İspanya ve Portekiz'in de katıldıklar ı
bu antlaşmayla polis teşkilatları arasında haberleşmeyi sa ğla-
yacak bir bilgi ağınm "SIS: Schengen Bilgi Sistemi" kurulmas ı
kararlaş tır ılmış, ayrıca, Schengen Polis Gümrük Çalışma
Grubu Uyu ş turucu ile Mücadele Avrupa Komitesi, Gümrük
Işbirliği Konseyi'nin farkl ı Daimi Çalışma Grupları ve Mafya
ve Diğer Organize Suçlarla Mücadele Çalışma Grubu faaliyete
geçirilmiş tir.

C.TREVI İşbirliği (Terrorism, Radicalism,
Extremism, Violence Jnternational)

AB'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet ba şkanlar ının
Avrupa Konseyi'nin karar ını dikkate alarak 01-02 Aral ık 1975
tarihinde aldıklan ortak karar uyarınca ülkelerin iç güvenlik
konularından sorumlu İçişleri veya Adalet Bakanlar ı, 29 Hazi-
ran 1976 tarihinde, Lüksemburg'da güvenlik konusunda i şbir-
liğinin sağlanmas ı için bir çalışma programı oluşturmuşlard ır.
Bu program uyarınca TREVI işbirliği uygulamaya geçmiş tir.
Adından da anla şılacağı gibi; terörizm, kökten dincilik, a şirılik
ve şiddet TREVI 'nin ilgi alanlar ını oluşturmakta, TREVI çalış-
ma gruplarından 1 nolu grup terörizmle mücadele, 2 nolu grup
ise genel polis sorunlar ı konusunda görev yapmaktad ır.

TREVI ad ı altında, 1986 yılından beri; Çalışma Grupları
"TREVI 1,, 1, IV, V, VI-, AD-HOC Çalışma grupları "TREVİ
1992 ve ELIROPOL", üst rütbeli memurlar ın oluşturduğu ko-
misyon ve Bakanlar Oturumlar ı düzeyinde faaliyetler sürdürül-
mektedir. TREVI'nin görevini yerine getirmesinde süreklili ği
sağlamak ve sonuncu, bugünkü ve gelecekteki ba şkanliklar
arasında sık ı işbirliği tesis edebilmek amac ıyla da TROIKA
kurulmuştur. TROIKA, Bakanlar düzeyinde üçüncü devletlerle
şeklen irtibat kurma görevini üstlenmektedir. Aynca bir Daimi
TREVI Sekreterliği mevcuttur.
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TERÖR İZMLE	 TREVI işbirliğinin genel amac ı ulusal hukuk sistemlerinin
MUCADELE de ğişkenliğinden, polis ve güvenlik teşkilatlannın yap ısından

ve ceza muhakeme makamlarının sorumluluklarmdan dolayı
ortaya çıkan problemlerin çözümünü araştırmaktır.

Bu doğrultuda, TREVİ işbirliği çerçevesinde suçla mücade-
le için gerekli tedbirleri almak ve ceza hukukunda belirlenen
hükümlerin uygulanmas ı esnas ında polis ile idare aras ında
ortaya çıkan pürüzleri asgariye indirmek hedeflenmiştir.

D. Berne Kulübü

Berne Kulübü'nün ilgi alanı terörizmle mücadele olup,
kulüp toplantılarına bazı AB ülkelerinin istihbarat şefleri ka-
tılmaktadır. Almanya, İtalya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda,
Danimarka, İngiltere, Fransa bu kulübün üyeleridir. İsviçre ve
ABD de Kulübün çalışmalarına iş tirak etmektedirler.

Berne Kulübü toplant ılar ve teknik konferanslar düzenle-
mekte, izleme operasyonlar ı vasıtasıyla yard ımlaşma çalışma-
ları gerçekleştirmektedir. Kulüp kendi haberle şme sistemine
sahip olup, terörizmle mücadele konusunda etkili ve yaygın
bir işbirliği ortamı sağlamıştır.

E. Pompidou Grubu

1972 yılında, Fransa Cumhurba şkanı Georges Pomp ı-
dou'nun girişimiyle kurulmuştur. Avrupa Konseyi üyelerini
kapsamakta ve Avrupa düzeyinde terörle mücadele faaliyet-
leriniyürütmektedir. Uyu şturucu ile mücadele alanında da
faaliyet göstermektedir.

Düzenli olarak sürdürülen Pompidou Grubu toplantıları
büyük bir gizlilik içinde yapılmakta ve grubun çalışmalarıyla
çalışma sonuçlan gizli tutulmaktadır.
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F.Terörizmle Mücadelede İşbirliği Avrupa	 TERÖRIZMLE

Danışma Grubu (GIECLCT: Le Group Informel 	 MUCADELE

Europeen De Cooperat ı on Dans Le
Domaıne De La Lutte Contre Le Terror ısme)

1980 y ılında AB ülkeleri terörizmle mücadele birimleri
operasyon sorumluları, Terörle Mücadele'de İşbirliği Avrupa
Danışma Grubu GIECLCT'i kurmu şlard ır. Toplantılar iki y ılda
bir belirlenen yerlerde gizlilik ilkesine uyularak yap ılmakta,
bazı toplantılara Isveç ve Norveç gibi üye olmayan ülkelerde
katıhnaktadır. Toplantılarda servis şefleri terörizmle mücadele
amacıyla al ınacak tedbirleri tartışmakta ve işbirliği imkanları
araştırılmaktadır.

G.Terörizm Çalışma Grubu

AB üyesi ülkelerin terörle mücadele operasyon sorumlu-
ları, 1980'de "Terörle Mücadele Alan ı nda İşbirliği Avrupa Gayri

Resmi Gnıbu"nu (TMİAGG) kurmuşlardır. Toplantılar 2 yılda
bir yap ılmakta, toplantılarda terörizm alanındaki güncel geliş-
melerle mücadele önlemleri de ğerlendirilmektedir.

H. Kanal istihbarat Grubu
(Cross-Channel Intellı gence Conference Group)

1963'te olu şturulan bugrup İngiltere, Fransa, Belçika ve
Hollanda'nın üst düzey polis yetkililerinden olu şmaktad ır.
Grubun ilgi alanında terörizmle mücadele ve özellik arzeden
güvenlik sorunlar ı bulunmaktadır. Bu grup gerçekte bir "dü-

şünce merkezi"dir.

I. Terörizme Karşı Faaliyet Grubu

11 Eylül sald ırılarından sonra Evian Zirvesi'nde oluşturu-
lan bu grup; terörizmle mücadelede sunulan teknik deste ğin
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rERÖR İzM1E uygunluğunu denetlemek, BM Terörizme Kar şı Koyma Ko-
MUCADELE mitesi'nin faaliyetlerini kolaylaştırmak ve teröriznıle müca-

dele birimleri arasında koordinasyonu sağlamak görevlerine
sahiptir.

7.4. Avrupa'da Terörizmle Mücadele
Kapsamında Alınan Önlemlerin
Değerlendirilmesi

Yukar ıda belirtilen tüm faaliyetlere kar şılık, AB çatısı al-
tında toplanan devletlerin terörizm ve terörizmle mücadele
konularında ayni standarda sahip olduklar ı söylenemeyecektir.
Bu cümleden olmak üzere halen 8 önemli AB ülkesinde terörle
ilgili özel bir yasal düzenleme bulunmamaktad ır. Bu ülkeler;
Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Lük-
semburg, Hollanda ve İsveç'tir.

Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz ve İngiltere'de
ise terörizmle ilgili özel yasalar veya ilgili yasalarda yer alan
özel düzenlemeler mevcuttur. Ancak Alman ve İtalyan yasa-
larında teröre ve terörizme ilişkin özel bir tan ımlama yoktur.
Bunlarda terör kavramının içeriği belirtilmeden, terör amaçl ı
grup veya birliklerden söz edilmektedir. İspanya, Fransa, Bü-
yük Britanya ve Portekiz yasalarında ise üç ortak temel kritere
dayanan benzer terörizm tan ımlamalar ına rastlanmaktad ır.
İspanyol ve Fransız terörizmle mücadele yasalar ına göre bir
eylemin terör faaliyeti olarak nitelenmesi için kamusal düzen
ve banş için tehdit oluşturmas ı, İngiliz ve Portekiz yasalar ına
göre de; hükümet ve devlet kurumlar ının iyi işleyişini etkile-
mesi ön koşuldur. Bu koşula Ispanyol yasasinda da rastlan ır.
Aynca, İngiliz ve Portekiz yasalarma göre söz konusu eylem;
kişi veya grupları korkutucu nitelikte ohııalidır.

Terörizmle mücadele konusundaki karma şa, cezalar ve
soruşturmalar aç ısından da geçerlidir. Portekiz d ışındaki ül-
kelerde terör suçlarına yönelik yasalarda özel anket yöntemleri
öngörülmekte, Almanya, Ispanya, Fransa, Italya ve Ingiltere'de
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terörizmle ilgili suçlar kapsamında güvenlik güçlerine yaka- TERÖR İ ZMLE

lama ve gözaltı konular ında özel yetki verilmektedir. Alman, MIJCADELE

Fransız ve İngiliz yasaları, terörizmle ilgili faaliyetlerde özel
arama prosedürleri de belirlemektedirler. Telefon dinlemesi
ise sadece Almanya, İngiltere ve İspanya'da geçerlidir. Teröre
karşı adli makamlarla işbirliği yapanlara yönelik özel önlemler
de sadece İspanya, Fransa, İtalya ve Portekiz'de mevcuttur.

Teröristlerin yargılanması safhasında da farklar görülmek-
tedir. İrlanda dışındaki hiçbir AB ülkesinde terör suçlar ı istisnai.
yargı organlarının görev alanında değildir. Sadece, Fransa ve
İngiltere'de terörizm eylemlerine bakan yarg ı organlarının
işleyişi ve oluşumu özellik taşimaktad ır. Ayrıca, İspanya ve
Fransa'da terör suçlar ıyla ilgili davalarm ulusal planda tek bir
yargı organında merkezle ştirilmesi olana ğı mevcuttur.

Yukandaki farklılıklar genelde Avrupa ülkelerinin, özelde
de AB üyelerinin terörizmle mücadele konusunda kendi ara-
lar ında dahi bir birliktelik sağlayamad ıklarmı, bu anlamda,
AB Anlaşması'nın 29. maddesinin terörü: "Avrupa çap ı nda ceza

hukuku kurallan uyumla ş tı nlarak ortak mücadele ediln ıesi gereken

bir suç" olarak tanımlamasmın da anlamını yitirdiğini göster-
mektedir.

Söz konusu sorunlar Avrupa bünyesinde yürütülen terö-
rizmle mücadele faaliyetleri itibariyle söz konusudur. Terö-
rizm tehdidi halen Avrupa Birliği'ne üye olmayan veya Av-
rupa s ınırları dışındaki bir ülkeyi ilgilendirdiğinde ise çağdaş
uluslararası terörizmle mücadele konsepti değerlendirilirken.
gündeme getirdiğimiz çifte standart anlayışı bütün boyutlarıyla
ortaya ç ıkmaktad ır.

Bu bağlamda Avrupal ı devletler terörizmle mücadele
konusunda çok say ıda karar almakta, ancak s ıra bu kararlar ın
uygulanmas ına geldiğinde, büyük bir rahatlıkla altına imzalar ı
bulunan kararlara ayk ırı davranabilmektedirler. Çifte standart
esasli davranışlara muhatap olan ülkelerin başında ise maalesef
Türkiye gelmektedir.
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TERÖR İZMlE	 8. Terör Örgütlerinin Gelir Kaynaklar ı ve
MUCADELE	 Terör Bağlantılı Organize Suç

Örgütleriyle Mücadele

Literatürde terörist örgütlerin klasik gelir kaynaklar ı ola-
rak; yandaş veya sponsor devletlerin nakdi ve ayni yard ımları ,
soygun ve gasp eylemlerinden elde edilen gelirler, haraç topla-
ma, kalpazanlık, resmi evrak sahteciliği gibi işler sayılmaktadır.
Bu tip işler terörist örgütlerin kendi olanaklar ı ve elemanlan
ile yapabilecekleri, riskli ve geliri az faaliyetlerdir. Bu nedenle
de eski çağlar ın terörist örgütleri veya organize suç dünyasıyla
tanımamış teröristler fakir sayılabilir.

Çağdaş terörizmin en önemli özelliklerinden birisi de te-
rörist örgütlerin finansman sorununu büyük ölçüde çözmü ş
olmas ıdır. Bu bağlamda çağdaş terörizm organize suç örgütü
ad ı verilen suç kartelleriyle yak ın ilişki içine girmiş ve ç ıkar
ortaklılcları oluşturmuştur. Zaten vahşi olan terörizmi "vahşi ve

kirli" hale getiren bu ili şkinin ne zaman ba şladığı konusunda
kesin bir tarih verilemez. Ama bazı zorunlu ilişkiler dışında,
terörizmin devrimler çağında böyle bir ortaklığın kurulmadığı
kesindir.

Soğuk Savaş döneminde devletler aras ında güç yarış-
mas ının bir piyonu haline gelen terörizmin aym y ıllarda o
zamanki ad ı "çete/mafija" olan organize suç örgütleriyle de
ilişkiye geçmiş olması muhtemeldir. Çünkü terörizm, bu dö-
nemden itibaren "kıyn ıeti harbiyesi" olan bir güç halini almış ve
organize suç dünyasıyla yolu daha s ık kesişmeye başlamış tır.
Güçlenen terörizmin artan silah, mühimmat vb. gereksinim-
lerinü örgütlerin sponsorluğunu yapan devletlerce doğrudan
karşılanmasmın yarattığı riskler nedeniyle, sponsor devletler
silah kaçakçılığı şebekelerine gereksinim duymu şlar ve bu or-
ganizasyonları kullanmışlard ır. Böylece terörist örgütler silah
kaçakçılarının en cazip müşterisi haline gelmişlerdir. Böylelikle
kurulan ilişki terörist örgütlerin suç dünyasının karl ılığın ı ve
cazibesini keşfetmelerini de sa ğlamış ve terörizm en az silah
kaçakçılığı kadar cazip olan; uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ,
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ihale organizasyonu, kara para aklama ve hatta geli şmiş ül- JERÖR İ/MIL
kelerden az geli şmiş ülkelere yapılan mali ve ayni yard ımın MÜCADELE
dağıtılmas ı gibi alanlarda da pay sahibi olmaya ba şlamıştır.

Terörizmle organize suç örgütleri arasındaki ilişki uluslara-
rası asimetrik terörizm çağında bir "kan bağı na " dönüşmüş tür.
Afganistan'm Ruslar tarafından işgal altında tutulduğu y ı llarda
bu ülkedeki organize suç örgütlerine CIA tarafından verilen
desteğin işgalin bitmesinden sonra giderek El Kaide ile Afga-
nistan ve Pakistan'daki organize suç şebekeleri arasında çok
karl ı bir işbirliğinin başlangıcını oluşturduğu bilinir. Ancak
bu organizasyon dünyadaki tek örnek de de ğildir. PKK da
organize suç örgütleriyle ili şki konusunda en az El Kaide kadar
başarılı olmuş tur ve halen de pek çok organize suç alanında
"tedarikçi, kurye ve dağı tıcı " olarak faaliyet göstermektedir.

Terörist örgütlerle organize suç şebekeleri arasındaki güçlü
ilişki her iki tarafın da diğerine muhtaç olmas ından kaynak-
lanmaktadır. Bu bağlamda terörist örgütler, ili şkili olsalar da
yakından tanımad ıkları suç dünyasında organize suç şebekele-
rinin kılavuzluk hizmetlerinden yararlanmaktadırlar ve tabii ki
bundan çok daha önemlisi, mali gereksinimlerini karlihk oran ı
çok yüksek olan suç alanından elde ettikleri gelirlerle rahatça
karşılayabilmektedirler. Organize suç örgütleri aç ısından da
işbirliğinin bazı avantajlar ı vard ır: Öncelikle uyu şturucu ve
insan kaçakçılığı gibi suç alanları, devlet kontrolünden uzak
bölgelerin ve güvenli sınır geçişlerinin varliğını gerektirir. Terö-
rizmin olduğu ülkelerde bu tip bölgeler teröristlerin de faaliyet
sahalar ıd ır ve özelikle etnik/ayr ılıkçı terörizmin söz konusu
yerlerde, her hangi bir organize suç örgütünün terör örgütüyle
işbirliği yapmadan veya kanl ı bir çatışmaya girmeden bölge-
den uyuş turucu veya Batıya kaç ırılacak insan tenıin etmesi ya
da s ınır geçişi yapmas ı neredeyse imkans ızd ır. Ayr ıca terör
örgütlerinin, uyu ş turucunun veya mülteci adayının pazannı
oluşturan Batı ülkelerinde de sempatizan ve militanlar ı mev-
cuttur. Terörist örgütün militan ve sempatizanlardan olu şan
yurt dışı kadrosu, organize suç örgütleri aç ısından haz ır ve
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TERÖR İZMLE güvenilir bir da ğıtım şebekesi oluşturmaktad ır. Kısacas ı terö-

MU(ADELE rizmle organize suç aras ındaki ilişki her iki taraf aç ısmdan da

"elzen ı ve karlıdır".

Terörizm ile organize suç arasındaki gelişen ilişkiler iki

önemli sonuç yaratmıştır: Bunlardan ilki terörizmin klasik gelir

kaynaklarmı büyük ölçüde terk etmesi ve finansman ın' organi-

ze suç dünyas ının mali kaynaklarına bağlarnas ıdır. İkincisi de
organize suçla mücadelenin giderek terörizmle mücadeleyle
özdeşleşmesidir. Nitekim, BM'in terörizmle mücadele eden
örgütleri aras ında "Mali Eylem Görev Grubu" (FATF: Financial
Action Task Force) en aktif organizasyonlardan biri haline
gelmiştir ve uluslar arası alanda düzenlenen her terörizmle

mücadele toplantısında ilk yap ılan işlerden birisi FATF' in (8)
tavsiyesinin yeniden gözden geçirilmesidir.

8.1. Organize Suç Kavram ı ve
Organize Suç Örgütlerinin Geli şimi

Terörizm gibi organize suçun da evrensel kabul görmü ş
bir tamm.ı yoktur. Ancak bu kavramı oluşturan unsurlara

bakılarak, onu diğer suçlardan ayıran özellikler beliı lenebilir.

Organize suçu oluşturan ba şlıca unsurlar ise; organize suç

dünyasının yazılmamış kurallarına uyan, hiyerarşik özellikler -

taşıdığı ileri sürülebilecek ve her türlü i şbirliğine açık bir suç

örgütünün varlığını gerektirmesi, bu örgütün ve mensuplar ının
ulusal yasal düzenlemeleri ve ulusal s ınırları aşan suç eylem-
lerinin süreklilik göstermesi, organize suç örgütünün varl ığını
ve eylemlerini sürdürebilmek için standart yöntem olarak her
türlü yasal organizasyonla şiddet kullanı mını, nepotizm, rüş-

vet, kayırmacilık vb. yasa dışı yollarla; işbirliği kurma, yildırma,

pasifize etme, yok etme gibi te şebbüslere girişmesi ve organize
suç eyleminden elde edilen geliri yasal gelire ve/veya mal var-
lığına dönü ştürecek aklama işlemlerinin varliğıdır.

Bu unsurları özetlersek; organize suçun ortaya ç ıkabilmesi

bir ölçüde hiyerar şik yap ıya sahip, emir-komuta ve haberle şme
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hatları belli bir illegal örgüt olmalı, bu örgüt ve mensuplarının TERÖR İ ZMLE
ulusal yasalar ı ve sınırları aşan suç eylemleri süreklilik göster- MUCADELE
meli, örgütle hükümet, yarg ı, yasama, iç güvenlik kurulu şları,
finans ve iş dünyas ı, medya gibi yasal organizasyonlar ın bazı
-mensuplar ı aras ında rüşvete, kay ırmacılığa, şiddete, nepotiz-
me, hafta siyasal yandaşlığa vb. dayalı ve örgütün faaliyetle-
rinin devam ını amaçlayan yasa dışı ç ıkar ilişkiler kurulmal ı,
örgütün faaliyetlerinden elde edilen yasa d ışı gelir, yani "kara
para" da, "cari giderlerle personel giderleri" ayr ıld ıktan sonra ak-
lanarak yasal paraya ve mal varl ığına dönüş türülmelidir.

Organize bir suç örgütünün uluslararas ı bir nitelik ta şıması
için de; faaliyetlerinin, eylemlerinin ve bunlar sonuc'unda olu-
şan zararm örgüt merkezinin oldu ğu ülkenin ulusal s ınırlar ını
aşmas ı yani birden çok ülkeyi etkilemesi, "tedarik, ulaşı m (kur-
yelik) ve dağı tı n ı faaliyetlerinin birden çok ülkeyi ilgilendinnesi ve
eylem n ıağdurlan n ın değ iş ik ülkenin vatanda şlan veya uluslararas ı
kuruluşlar olmas ı gerektiği ileri sürülmektedir".

Organize suç örgütlerinin baş lıca faaliyet alanlar ını; uyuş-
turucu kaçakçıhğı, insan kaçakçılığı ve işçi simsarliğı, organ ka-
çakçılığı, silah kaçakç ılığı, ihale organizasyonlar ı, kumar, fuhuş
ve kara para aklama olu ş turmaktad ır. Bu faaliyet alanlar ının
aras ına SSCB'nin dağılmasım takiben nükleer madde kaçakl ığı
da katılmış tır. Diğer bütün faaliyet alanlar ından elde edilen
kara paranın yasal paraya ve mal varl ığını dönüştürülebilinesi
ve örgütün işbirliğini temin ettiği yasal organizasyonlarmın
mensuplar ına gelir aktarılmas ı aç ısından hayati önem taşıyan
"karapara aklama" operasyonlar ı genel olarak üç a şamada ger-
çekleşmektedir: İlk aşamada, faaliyetlerden elde edilen büyük
montanlı meblağlar; mali yasal düzenlemeleri yetersiz veya
eksik olan ya da finans bünyeleri kasten bu şekilde yap ılandı-
rılan ülkelerdeki bankalar veya diğer mali kuruluşlar aracıl ı-
ğıyla mali sisteme sokulmaktad ır. Bu işlemin adı "nıantarlarna"
(smurfing) d ır. İkinci aşama genelde "layering" olarak adland ı-
r ılmaktad ır ve bu aşamada hesap takibinin zorla ş tırılmas ı için
kara para kaynağından koparılarak, yasal görünen bazı kişilere
veya organizasyonlara aktar ılmaktadır. Son aşamada ise, yasal
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TERÖR İZMLE görünen bu kişiler veya organizasyonlar aldanm ış olan parayla
MUCADELE menkul ve gayri menkul yatır ımlan yapmaktadırlar.

Geçmişi çok eskilere dayanan, ba şta İtalya ve Fransa olmak
üzere Avrupa ülkelerinde dünyaya gelen ve XX. yüzy ıl baş-
larından itibaren Amerika'da büyüyen organize suç örgütleri
1980'li yıllardan bu yana, adeta küreselle şme stratejileriyle
"atbaşı " giderek evrensel ölçekte bir soruna dönüşecek kadar
gelişmişlerdir.

Doç. Dr. Çağrı Erhan Bu Gelişmeyi
Aşağıdaki Şekilde Yorumlamaktad ır

"Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklarörgütlü suçla-

rı n, evvelce alışagelinen sokak ya da mahalle ölçeğinden sinir ötesine

ve küresel düzeye ta şın masina neden olmuş tur. Dünyada tüm ülkeler

bir şekilde uluslararası suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği

zararı hissetn ıektedirler. Örgütlü suçlann küreselleşıne sürecinde

tı rn ıanışa geçmesinin arkas ında yatan temel nedenlerden biri, Soğuk

Savaş döneminin siyasi coğrafijas ın ı n ortadan kslkmas ı dı r. Malların,

insanların ve sermayenin serbest dola şı nıı önündeki engellerin ya

tamamen ya da büyük ölçüde kalkmas ı sadece uluslararası ticaretin

da/nı ta/mi koşullarda yürü tülmesini değil, ayni zamanda uluslararas ı
suç örgütlerinin daha serbest hareket edebiln ıelerini de sağlamış tı r.

Serbest piyasa ekonon ı ilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan

uluslararas ı suç şebekeleri, yeni ortamda yasa di şi kazan çlar ı n ı 'ak-

laıjabilecekleri' me şru-yasal zeminler bulmuş, uluslararası suçlardan

elde ettikleri gelirleri i ş ha yatına aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA

benzeri serbest ticaret düzenini öngören yap ılannıalar ve Dünya

Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar uluslararas ı

ticaret hacmini art ırırken, bu hacim içinde uluslararas ı suç örgütle-

rinin saklanabilecekleri bir ortanıı n doğu şuna da neden olmu şlardı r.

Ayrıca, küreselleşmeyle birlikte baz ı ülkelerde h ız kazanan yolsuzluk

eğilimleri uluslararas ı suç örgütlerini rahatlatm ıştır.

Bunları n yan ı s ı ra, küreselleşn ıeyle birlikte bilişinı alan ı nda

yaşanan olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para

402



Türkiye ve Terörizm

transfrrlerini yapabilme imkan ı n ı n ortaya ç ıkmas ı, uluslararas ı suç TERÖRIZMLE

şebekelerinin yasad ışı faaliyetlerini kolayla ş tı rnıışt ı r.	 MUCADELE

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyu ş-

turucu ve kad ı n ticareti, yasadışı göç, yasadışı ku atar, kredi kartı
salı tekarl ıklcfr ı vs devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yen ilik,

'siber alan ı n' kullan ı m ıyla işlenen suçları n daha zor ortaya ç ıkanlnıa-

s ı , birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki suç örgütlerinin birbirleriyle

çok rahat işbirliğine girebiln ıelerı suç örgü tlerinde ya da bunları n
paravan kurulu şları nda yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye

nazaran yüksek olmas ı gibi uns ı irlardı r.

Soğuk Savaş 'ın sona ermesiyle eski Doğu Bloğu ülkelerindeki

suç örgütlerinin say ıs ı nda olağanüstü artış görülmüş tür. Rusya

F'ederasyonu'nda en az 100.000 üyesi bulunan 5.000 civar ı nda suç

örgütünün faaliyet gösterdiği bilinn ıektedir. Bu örgütler Rusya'n ı n

GSMH'sı n ı n %25- % 40' ın ı kontrol etmektedirler. Asya'da, özellikle

Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda artış gö-

rülnıektedir. Hong-Kong n ıerkezli Sun Yec On Örgütü'nün 47.000-

60.000 üyesi dünya çap ında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da

Yakuza için çalışanların sayıs ı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijenja

ve Güney Afrika Cuml ıuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya,

Brezilya, Arjantin, Peru gibi ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne

ç ıkmaktadır. ABD'de de geleneksel olarak İtalyan aileler tarafindan

sürdürülen örgütlü suçlarda art ış vardı r. La Cosa Nostra bünyesinde

bir araya gelen yasad ışı gruplar ABD merkezli olarak tüm dünyada

faaliyet gös tennektedirler.

Uluslararas ı suç örgü tleriyle terörist örgütler aras ı nda da özel-

likle küreselle şıneyle birlikte yak ı n bir ilişki kuruln ıu ş, terör örgüt-

leri ya uluslararas ı suç örgütlerinin faaliyet alan lanna girerek ya

da onlarla işbirliği yaparak kendilerine n ıali kaynak sağlama yoluna

gitmişlerdir." (Erhan, 2003)

Prof. Dr. Öke ise organize suç sorunundaki "patlamay ı "

doğrudan "Soğuk Savaş "m sona ermesinin ortaya ç ıkarttığı
değişim ve dönüşümlerle küreselle şmenin etkilerine ba ğla-

makta, değerlendirmeleri arasmda baz ı ilginç analizlere de
yer vermektedir.
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TERÖR İZMLE	 Öke'ye göre; küreselle şen ekonorni-politiğin varsıllarla
MUCADELE yoksullar ars ındaki uçurumu giderek açmas ı bir kriminal

patlamaya yol açmış ve Alman araştırmac ı Raith'in deyimiyle
klasik mafya adeta "küresel bir kartel" oluşturmuştur.

Dehşet dengesinin yok olmas ı ile "hamisiz" kalan az geliş-
miş veya gelişmekte olan ülkelerin borçlarını ödemek amac ıyla
suça dayalı ekonomiden medet umar hale gelmeleri ve alacakl ı
zengin devletlerin bu olaya "borçlann ı ödesinler de nas ı l öderler-

se ödesinler" anlayışıyla yaklaşmaları da "devlet-siyaset-maJija

üçgeninin" oluşması ve mafyanm kartelle şmesi için büyük bir
fırsat yaratm.ıştır. ABD'nin önemli think-tanklar ından CSISİn
bulgulanna göre mafyaya bir di ğer "altı n" fırsatta 1986 y ılında
"glasnost" politikalarmı yürürlüğe koyan Gorbaçov tarafından
verilmiş ve SSCB'nin dev serveti, bir transformasyon operasyo-
nu ile Rus mafyas ına aktarılmıştır. Raith'e göre ise "Preistorika"

ile Rusya'dan "kar kokuşu" alan batı mafyası, Doğu Avrupa'dan
başlayarak, Rusya içlerine yönelmi ş ve Doğu Bloğu'nun mi-
ras paylaşımına katılmıştır. Sonuç olarak Rus İçişleri Bakanlığı
raporlarına göre; ülkedeki özel sektörün % 40'1, bankalar ın %
50'si ve kamu iktisadi kuruluşlarının % 60'1 mafya tarafından
kontrol edilmeye başlanmıştır.

Böylece giderek güçlenen organize suç örgütleri, 1995 y ılı
rakamları ile; General Motors'un 124, Exxon'un 103 ve IBM'in
65 milyar dolara cirolanna karşılık 500 milyar dolara bir
ciroya ulaşmışlard ır. (Öke, 2001, s. 102-107)

Halen faaliyet gösteren önemli organize suç örgütleri
ise; Italyan Mafyası; "önemli gruplar; SicÜya majijas ı veya Cosa

Nostra, Napoli Camorra's ı, Calabrion Ndrangheta ve Sacra Corona

Unita", Rus Mafyas ı (Organiztsya); "önemli grup Güne ş Tugayı
(Soln tsevo) ", Çinli Triadlar, Kolombiyah Karteller; "önen ıli grup

Cali karteli", Arnavutluk Mafyası; -"önemli grup Yeni Kutsal Taç

Birliği", Avrupa Mafyas ı (Euro/ Euromafia); Burma (Myanmar)
Mafyası; "önemli gruplar; Doğu Shan Eyalet Ordusu, Myann ıar

Ulusal Demokratik ittifak ı Ordusu, Birleşik Wa Eyalet Ordusu ve

Kachin Savunma Ordusu", Hong-Kong merkezli Sun Yee On
Örgütü ve Japon Örgütü Yakuza'd ır.
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Türk mafyas ı da organize suç örgütüne dönü şümünü TERÖR İZMLE
başanyla tamamlamışür denilebilir. Bugün PKK tarafından MUCADELE

kontrol edilen Doğu mafyasının baş ta Cosa Nostra olmak
üzere uluslararas ı pek çok organize suç örgütüyle özellikle
uyuş turucu ve insan kaçakç ıli ğı alanlarında gelişen çok yak ın
ilişkileri mevcuttur. HABERTÜRK'Ün 20.10.2005 tarihinde "Iş te

Istanbul'un 'Kurtlar Vadisi' Haritas ı " başliğıyla verdiği habere
göre de sadece Istanbul'da faaliyet gösteren organize suç ör-
gütlerinin sayısı tam 50'dir.

Türkiye'nin coğrafi konumu da organize suç örgütleri ile
terörist örgütlerin uyuşturucu ve insan kaçakç ıliğı alanmda
işbirliği yapmaları için uygun f ırsatlar yaratmaktadır. Bu
kapsamda ülkemizde Bengladeş, Afganistan ve Pakistan gibi
yoksul Asya ülkelerinin oluşturduğu hinterlanttan ve k ısmen
de Iran, İrak, Suriye, di ğer bazı Ortadoğu ülkeleri ve hatta Kaf-
kas Cumhuriyetlerinden beslenen üç önemli insan kaçakç ıhğı
"rotas ı " bulunmaktadır:

Hinterlant- İran-İrak veya Suriye-Türkiye-Bulgaristan-
Romanya-Macaristan-Avusturya-Çek Cumhuriyeti veya•
Slovakya-Almanya,

Hinterlant-Iran-lrak veya Suriye-Türkiye-Bulgaristan veya
Yunanistan-Makedonya-Arnavutluk- İtalya-Batı Avrupa ülke-
leri,

Hinterlant-Iran-Irak veya Suriye-Türkiye-Güneydoğu
Avrupa ülkeleri-Batı Avrupa ülkeleri.

Bu rotalara giriş de Iran s ınınnda: Küçük Ağrı Dağı/Doğu
Beyaz ıt, Van/Özalp! Ba şkale, Hakkari /Yüksekova,

İrak sınırında Hakkari! Şemdinli-Çukurca, Şırnak! Ulu dere,
Suriye s ınırında Şanhurfa/Suruç-Mertköyü, Akçakale Köyü,
Hatay! Yaylada ğı-Güveççi Köyü, Altunözü-Turfanda-Avut-
tepe Köyleri, Hatay! Karbeyaz Köyü, Reyhanl ı, Samandağı,
AdanKarataş bölgesi, Gaziantep! Islahiye-Karababa bölgele-
rinden yapılmaktadır.
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TERÖRIZMLE	 Türkiye'den ç ıkış bölgeleri ise; Antalya-Ka ş-Mis, Muğla/
MIJCAOEIE Datça-Simi adas ı, Bodrum/Kos adas ı, Aydın-Didim-Kuşadas ı

kıyıları! Sisam adas ı, Edirne-Pazarkule-Karaa ğaç,Trakya-Me-
riç-Sufiili, Trakya/Kumdere-PaşaköyrKarpuzlu- İpsala-Enez
bölgeleri ve Istanbul Atatürk Havaalanıd ır.

Emniyet Genel Müdürlü ğü kayıtlarma göre 1995-2004 y ılla-
rı arasında 522.708 kişi bu rotalar ı kullanarak Türkiye'ye kaçak
giriş ve çıkış yapmış, 2000-2004 y ıllar ı arasında da 4.059 kiş i
hakkında insan kaçakçılığı suçu nedeniyle işlem yap ılmış tır.

Uyuşturucu kaçakç ıliğırun karayolu rotas ı da insan kaçak-
çılığı rotaları ile kesişmektedir. Karayoluyla yap ılan uyuş tu-
rucu kaçakçılığmın rotas ı Güney Do ğu Asya'da "Altı n Üçgen:

Laos-Tayland-Birınanya" veya "Altı n 1-ii/al: Pakistan-Afganistan-

İran" diye adland ırılan bölgelerden başlamakta; İran-Türkiye-
Bulgaristan- İ talya veya Makedonya-Bosna-Avusturya-Almam
ya-Hollanda-Danimarka çizgisini izlemektedir. Uyu şturucu
kaçakçılığın bilinen deniz yolu rotalar ı da Türkiye'nin ilgisi
olduğu denizlerden geçmektedir. İlk deniz yolu rotas ı Lüb-
nan veya Suriye üzerinden Fransa'ya ula şmakta, ikinci rota
ise Karadeniz-Bulgaristan-Romanya-Polonya çizgisini takip
etmektedir.

Bu rotalar bir harita üzerinde izlendi ğinde özellikle
Türkiye'ye giriş yap ılan s ınır bölgelerinin aynı zamanda da
ayrılıkçı/etnik terörist örgütün faaliyet alanları olduğu görü-
lecektir. Bu durum PKK ile insan ve uyu şturucu kaçakç ılığı
alanlar ında faaliyet gösteren organize suç örgütleri arasında
zorunlu ve karl ı bir işbirliği olanağı sağlamaktad ır. Bu işbirliği,
daha önce de belirttiğüniz gibi insan kaçakçılığına konu olan
kişilere PKK'nın Avrupa'daki kadrolarmca iskan, i ş ve sığmma
başvurusu kolaylıkları sağlanması, uyuşturucu maddelerinde
yine aynı kadrolarca kolaylıkla toptancılara ve son kullanıc ılara
ulaştırılmas ı şeklinde sürdürülmektedir. Hatırlanaca ğı üzere,
çok kısa bir süre önce PKK ile yakın işbirliği içinde bulunduğu
bilinen Baybaşin ailesinin baz ı fertleri Londra'da İngiliz Polisi
tarafından organize suç örgütü oluş turduklar ı gerekçesiyle in-
tuklanmışlard ır. Baybaşinler dışında yaklaşık bir düzine daha
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aile esasli mafya yap ılanmas ı veya organize suç örgütünün rERÖR İİM1E
uyuşturucu kaçakçılığı konusunda PKK ile işbirliği yaptıldarına MUCADEft
ilişkin bulgu ve belgeler mevcuttur.

8.2. Organize Suçla Mücadele

Terörizmle organize suç örgütlerinin bağlantısı sadece
kriminal bir sorun değildir ve terörist örgütlerin finansmanı
olayı ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle de ça ğdaş uluslararası
terörizmle mücadele konseptinin önemli faaliyet alanlar ından
birisini terörizm-organize suç ba ğlantıs ı oluşturmaktad ır. 2001
yılında kurulan ve BM'e bağlı FATF'da bu bağlantıyı ulus-
lararası düzeyde izlemektedir. Kısaca anımsatırsak FATE bu
amaçla; terörizmin finansmanınm önlenmesine dair BM sözle ş-
meleri, kararları ve Güvenlik Konseyi kararlarm ın gereklerinin
üye ülkelerce yerine getirilmesi, bütün ülkelerin terörizmi,
terörist eylemleri ve terörist örgütlerin finansmanını suç hali-
ne getirmeleri, terörizmin finansman ının kesilmesi ve terörist
örgütlerin malvarl ıklarmın müsaderesi için üye ülkelerin ge-
rekli önlemleri almas ı, terörizmle ilgili şüpheli mali işlemlerin
bildirim altına alınmas ı, terörizmin finansman ı konusunda ül-
kelerin samimi işbirliği yapmaları, terörizmin finansman ında
kolaylık sağlayan alternatif havale yöntemlerinin önlenmesi
ve elektronik transferlerin ve kar amac ı gütmeyen kurulu ş-
ların kontrolündeki fonlar ın denetimi konularında çaba sarf
etmektedir.

Organize suçla mücadele ulusal baza indi ğinde, organize
suç sorununa yönelik sistematik bir yakla şım görülmektedir.

Bu yakla şımda organize suçla mücadelede amaçlar ve
politikalar belirlenirken; rasyonel hareket edilmesi, organize
suçun hem iç ve hem de uluslararas ı bir mesele olduğunu unu-
tulmamas ı ve organize suçları kontrol ve önlemeye yönelik
en etkin saldırı ve/veya savunma politikalarının saptanmas ı
öngörülmektedir. Bu stratejiler olu ştıırulurken; organize suçun
kompleks bir toplumun ürünü oldu ğu, aşır ı yük altındaki yargı
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TERÖR İZMLE organlarının geniş alandaki karma şık ve esnek organize suçla
MUQDEft mücadelede başar ılı olamadıkları, illegal mal ve hizmetlerin

tanımına yönelen organize suçun yasal faaliyetlere rü şvet, şid-
det, siyasal kirlenme, nepotizm vb. yollarla s ızmaya çalıştığı
ve bunlara karşı da korunma önlemleri alınması gerektiğini
de dikkat çekilmektedir.

Organize suçla mücadelede ba şarının; mevcut kaynaklar,
karar verenlerin, operasyonel faaliyetleri yürütenlerin ve
yargıçlarm kalitesi, rüşvet seviyesi, suç örgütleri ile politik,
ekonomik ve bürokratik sistemlerin ili şkisi gibi pek çok etke-
ne göre değişebildiği ileri sürülmekte ve adli sistemin destek
amaçlı strateji ve politikalarla güçlendirilmesi önerilmektedir.
Bu etapta "Koruma (Önleme) ve Kontrol" kavramları ortaya ç ık-
maktadır.

Savunma amaçl ı Koruma-Önleme Stratejisi

İllegal yolla edinilen kazançlan azaltmak, toplum, siyasi
otorite, bürokrasi, ekonomi, medya gibi kurumlardaki zaaflan
asgariye indirmek ve suç örgütlerinin yasal organizasyonlara
sizmasmı önlemek anlamına gelmektedir. Bu amaca göre ya-
pılabilecek belli başh uygulamalar şu baş lıklar altında irdele-
nebilecektir:

Suç faaliyetleri açısından fırsatlar azaltilmandır Bir sınır-
lama sttatejisiyle, illegal kontroldeki mala yönelik talep azal-
tılmandır. Yabancı sigara satışının legalle şmesi, Hollanda'nın
bazı uyuşturucu madde satışların legal hale getirmesi bu tip
politikalardır.

Organize suça ve suç örgütlerine kar şı toplumsal konsen-
sus oluşturmalıdır Organize suç örgütünün kuruldu ğu yerde
idamesiyle gelişimi; hemşehrililc bilinciyle örgüte mümkün ol-
duğunca yerel personel alma, illegal yoldan elde edilen gelirin
bir bölümünün yerel halkla payla şımı, sosyal destek, şiddet ve
rüşvet gibi öğelere dayanan toplumsal bir konsensus "Örnek:
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Italyan MAFYA'SI ve OMERTA" gerektirmektedir. Bu konsen- IERÖR İ ZMtE

sus, yeni örgüt üyelerin teminini kolay hale getirirken, güvenlik MÜCADELE

güçlerinin etkili operasyon yapmalan riskini de azaltmaktad ır.
Böyle bir konsensusa karşı; siyasi ve idari yapılanmada yüksek
etik standartlara, yasalara kar şı saygıya, suç ve suç örgütüne
karşı olmaya ve yurttaş bilincine dayanan ve genç ku şaklara
da aktarılacak geniş bir toplumsal konser ısus oluşturulmas ı ,
etkin çözüm yollarından birisidir. Ulusal yazılı ve görsel medya
da bu konsensus içinde topluma yönelik mesajlarm ı toplum
yararına kontrole alarak görev üstlenmelidir.

Sanayi sektörünün kırılganlığı azaltılmalıdır. Organize suç
örgütlerinin sanayi sektörüne s ızmasma olanak veren hassas
noktaların azaltılması ve bu doğrultuda endüstriyel ve eko-
nomik sistemlerin şeffaflaştırılmas ı sağlanmandır. Suç örgütü;
illegal gelirini aklayarak yat ır ıma dönüştürmek, mensuplar ı
için saygın ve yüksek statü temin etmek ve faaliyet alanında
ekonomik ve politik gücünü maksimum, güvenlik güçleri
kaynaklı kovuşturma, tutuklama, mahkumiyet gibi sonuçlar
yaratabilecek riskleri minimum hale getirmek amac ıyla sanayi
sektörüne s ızmak isteyecektir. Bu oluşuma karşı koymak için
bankac ılık ve finans sektörlerine giriş, rekabet ortam ının korun-
ması kaydıyla sıkı yasalarla s ınırlanmalı ve kontrol edilmeli,
banka işlemleri izlenmelidir. Buna karşılık yine bu tip örgütler
için cazip olan inşaat ve kamu ihale sektörlerinde açild ık ve re-
kabetin sağlanmas ı, etkin mücadele için önem taşımaktadır.

Saldırı Amaçl ı Kontrol Stratejisi

Suç örgütlerini zay ıflatmak, engellemek ve yok etmek ama-
c ıyla soruşturmalar yapmak, örgüt üyelerini mahkum etmek,
illegal faaliyetlerden elde edilen geliri izlemek ve müsadere
etmek bu stratejinin esas ını oluş turmaktad ır.

Temel ve Önemli Kanunlarda De ğişiklik Ceza kanunla-
nnda değişiklikler yapılarak organize suç eylemlerinin daha
ağır cezayı müstelzim kılınması önerilmektedir. Çok say ıda
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TERÖRIZMLE ülkede sadece böyle bir örgüte üye olmak, bu üyr ıirı bir suç
MÜCADELE işlemiş olduğu faraziyesiyle ayr ıca suç kabul edilmekte, çete-

- dik olarak görülmekte, devletin ideolojisirte ayk ırı örgütlere
katılmak ya da kamu düzeni aleyhine suç işlemek de organize
suç kapsamında değerlendirmektedir.

Almanya'da; narkotik ticareti, silahl ı soygun, çalıntı mal
ticareti, illegal silah ticareti, haraç, fuhu ş ve illegal kumar
organizasyonu, İtalya'da; uyu şturucu dağıtımı, fidye ve ha-
raç alma, sahtecilik, dola ııdırıc ılık, kalpazanl ık, İngiltere'de;
sahtecilik, muhasebe sahtekarl ığı, çalıntı mal ve uyuşturucu
ticareti ve fuhuş geliri ile geçinme organize suç kapsanunda
kabul edilmektedir. Her üç ülkede de illegal yoldan elde edilen
mal varlığının müsaderesi kabul görmektedir.

Yargılama Usul Kanunlarmda Değişiklik 1991 yilmda dü-
zenlenen "Organize Suçlar Hakkindaki Uluslararas ı Seminer"de;

organize suçlarla ilgili yargı ve polis görevlilerine görevleriyle
uyumlu yetkiler verilmesi gerekti ği karara bağlanmıştır.

Uygulamada organize suçlarla ilgili olaylarda istenilen
delillerle, adi suçlarda istenilen deliller aras ında bir standart
farkı bulunmamakta ve bu şekilde masunıiyet karinesi korun-
maktad ır.

Ancak, organize suçlarla mücadelede s ıkça kullanılan
elektronik izleme ve gözlem, ajan kullan ımı, kontrollü dağı -
tım, suç ortaklar ının ifadeleri gibi metotlar önemli avantajlar
sağlarken, bu metotlar ın delil olarak kabul edilebilme niteli ği,
genel hukuk prensipleriyle s ınırlandırilmaktad ır.

Almanya'dave İtalya'da yeterli delil bulunmas ı halinde
suçlu hakk ında zorunlu soru ş turma prensibi kabul edilmiş,
İngiltere'de ise bu yetki savc ılara verilmiş tir. Almanya'da,
İngiltere'de ve ABD'de "Halcinı kararıyla" elektronik izleme
teknikleri ve organize suçla mücadelede kullan ılan diğer
teknikler, İtalya'da ise telefon dinlenmesi yasal olarak kabul
edilmektedir.
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Organize Suçla Mücadelede Uygulanan	 TERÖ İ 7ML[
Özel Programlar	 MUCADELE

Bu programlar şahitlerin korunmas ı üzerinde yo ğun-
laşmakta, Almanya ve İngiltere'de yasal dayanak olmadan
şahitler lehine bazı koruma programlar ı uygulanmakta. İtal-
ya ve ABD'de ise şahitler bir kanuna dayanarak özel olarak
korunmaktadır.

Organize Suça Karşı Güvenlik Güçlerinin
Metot ve Organizasyonlar ı

Güvenlik güçlerinin stratejik ve taktik amaçlar için bütün
kaynaklardan yararlanmas ı, ileri teknoloji gerektiren yasal
yollarla bu suçlara ilişkin bilgileri toplay ıp değerlendirmeleri
öngörülnıektedir. Bu do ğrultuda muhtelif ülkelerce gerçekle ş-
tirilen istihbarat fa1iyetleri arasında da sürekli ve güvenli bir
işbirliği sağlanmas ı istenmektedir. Bu arada organize suçlarla
mücadelede görevlendirilmi ş birimlerin hesaplar ını periyodik
olarak yetkili makamlara vermesinin uygun olacağı da değer-
lendirilmektedir.

Etkin bir organize suçla mücadele stratejisinin şu unsurları
içermesi gerektiği düşünülmektedir: Bir suç örgütüne katılma
müstakil suç kabul edilmeli, suçtan elde edilen gelirlerin aklan-
ması yasaklanmali, bu örgütleri ekonomik olarak çökertecek
tespit, müsadere ve dondurma yöntemleri geliştirilmeli ve
illegal gelirlerin korunmas ı önlenmeli, organize suç örgüt-
lerine yönelik istihbarat ve teknolojik gelişmelerle takviyeli
yeni yöntemler geliştirilmeli, güvenlik ve yarg ı birimlerinin
yetenek ve eğitimleri arttırılmali, banka ve finans i şlemlerinin
gizlili ği s ınırlanmalı ve ihale yasalar ıyla diğer idari ve ekono-
mik mevzuat organize suç örgütlerinin devlete ve ekonomiye
sızmalar ını önleyecek şekilde geliştirilmelidir. (Williams, Sa-
vona, 2001)

İç güvenlik ve terörizmle mücadele uzmanlarmca geli şti-
rilen organize suçla mücadele stratejileri hukuk alan ında da
değerlendirmektedir.
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JERÖRiİMI.E	 Bu kapsamda, AB Komisyonu TAIEX Ofisi ile Frans ız
MÜCADELE Adalet Bakanlığı tarafından 12-13 Temmuz 2002, tarihleri

aras ında Paris'te düzer ılenmiş olan "üza Hukuku Alan ı ndaki

Müktesebat-Örgütlü Suçlar" konulu seminerde de organize suçla
mücadele tartışılmıştır. Seminerde üzerinde önemle durulan
konular arasında; savc ılarla polis güçleri arasındaki eşgüdüm
ve koordinasyonun güçlendirilmesi, ceza yasalar ırıda mafya
örgütlenmeleri konusunda özel düzenlemeler yap ılmas ı, "yeni

ıııajijalar" (new mafias) olarak adland ırılan ve özellikle silah,
uyuşturucu kaçakçılığı, gasp ve insan ticareti ile uğraşan etnik
temeli Cezayir, Rus, Çin, Türk, Kolombiya ve Kuzey Afrika
mafyalarına karşı alınabilecek önlemler, tanıkların korun-
mas ında yaşanan sorunlar, organize suç örgütü ile yasad ışı
eylemler arasında bağ kurma yöntemleri ve bu ba ğlamda ka-
liteli "bilgi, veri yönetimi", organize suç alanında ilıtisaslaşmış
mahkemelerin kurulması için AB genelinde ortak bir akl ın ve
iradenin oluşturulmas ı, AB'ne üye ve aday devletler aras ında
ceza hukuku alanındaki iş birliğinin geli ş tirilmesi, AB'de adli
iş birliğinin sağlanması ve geliştirilmesinde önemli bir araç olan
Eurojust ve Avrupa Yargı Ağı'nın (EJN) aday ülkeleri de içine
alacak tarzda genişletilmesi bulunmaktad ır. (Atabey, 2002)

Türkiye'deki organize suçlar ın gelişimi, bu suçlarla mü-
cadelede alman önlemler ve uluslararası işbirliğine katıl ım fa-
aliyetlerini Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Ergin Ergül şöyle
de ğe r lend irm e kted ir

"Ülkemizde ekonomik ve sosyal dalgalanmalar suç gruplann ın
faaliyetleri için zemin oluş turmuş, ekonomik, teknolojik geli ş n ıe ve
küreselleşmeye paralel olarak bu örgütler faaliyet alanlann ı genişlet-
miş veyenidenyap ılann ıayagitmişlerdir. Halen; turizm, in şaat, arazi,
ihale, oto kiralama, at yan şlan, vak ıflar, şirketler ve otel sektörü nde
faaliyet gösteren suç örgütleri; çek, senet, haraç alnu ı, karaborsa, arazi
yolsuzluğu, rüşvet, karapara aklama, silah ve ınühin ımat kaçakç ı lığı ,
fidye karşı lığı adam kaçı rma silahla yaralama, para karşılığı cinayet
ve şantaj suçları nda faaliyetlerini sürdürn ıe çabas ı içindedirler

Ülkemiz örgütlü suçluluğun en önemli görünümü olan uyu ştu-
rucu kaçakçılığı alan ında, BM'in hazırladığı 1961 Tek, 1971 Psikotrop
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Maddeler ve bu alanda en yeni uluslararası belge olan 19Aral ık 1988 TERÖR İİMIE

tarihli 'Uyu şturucu ve Psiko trop Maddeler Kaça kç ı lığı 'na Karşı BM MUCADE İi

Sözle şmelerini ve son olarak da, 'Uyu ş turucu Maddelere Dair 1961

tarihli Tek Sözle şmenin Tadiline ilişkin Protokolü 28.5.2001 tarih ve

200112577 sayıl ı Bakanlar Kurulu karan ile onaylam ış tı r.'

'S ın ıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözle şmesi'

(SASMUS), 'S ın ıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler

Sözle şnıesi'ne Ek Kara, Deniz, ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakç ı l ı -

ğı na Karşı Protokol' ve 'S ın ı raşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleş miş
Milletler Sözleşmesi'ne Ek İnsan Kaçakçılığı 'n ı n, Özellikle Kad ı n-

lann ve Çocukların Ticareti'nin Önlenmesine, Durdurulmas ı na ve

Cezaland ınlmas ına İlişkin Protokol' 13.12.2000 tarihinde ülkemiz

tarafindan imzalanm ış tı r.

OECD'ce 1997 y ıl ında hazı rlanan 'Uluslararası Ticari İşlem-

lerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rü şvetin ÖnlenmesiSöz-

leşmesi' Türkiye taraJindan da imzalanm ış ve 1 Şubat 2000 tarihli,

4518 sayı lı yasa ile onaylamış tı r.

Avrupa Konseyi'nin haz ı rladığı 'Yol suzluğa Karşı Ceza Sözle ş-

mesi' ile 'Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözle şnıesi' 27 Eylül 2001

tarihinde ülkemiz taraJindan imzalann ıış tır.

'Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanmas ı, Araş tırılmas ı, Ele

Geçirilmesi ve El konulmas ına ilişkin Sözleşme' de ülkemiz tarafin-

dan 27 Eylül2001 tarihinde imzalanm ıştır. 19.12.1996da yürürlüğe

giren 4208 sayıl ı 'Kara paran ı n Aklanmas ı n ı n Önlenmesine İlişkin'

yasa ile, kara para aklama suçu Türk mevzuatına girnı iştir.

Buna göre, baş ta silah, uyuşturucu madde kaçakç ı lıkları, eski eser,

organ ticareti, mevsuf doland ırıcı l ık ve vergi kaçakç ılığı olmak üzere

genelde örgütlü olarak işlenen suçların da yeraldığı çok sayıda suç

faaliyetinden elde edilen gelirlerin aklanmas ı cezalandı nlmaktadı r.

Bu yasa ile, uzman kurulu ş olarak 'Mali Suçları Araş tı rma Kurulu

Başkanlığı ' ve koordinasyon birimi olan 'Mali Suçlarla Mücadele

Koordinasyon Kurulu' kurulmu ştur.

30.07.1999 tarih ve 4422say ı lı 'Çıkar Amaçl ı Suç Örgütleri

ile Mücadele Kanunu' ise, modern ınaJija tipi suçlulukla mücadele
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TERÖR İZMLE olanağı sağlamış tı r; Bu alandaki deneyimler normal ceza usulü ku-
MUC.4DELE rallanyla örgüt suçlarıyla mücadelenin mümkün olmad ığın ı ya da
- ha şan şans ı n ı n çok az olduğunu göstermiş tir. Bu yasa çıkar amaçl ı

örgüt kurn ıa suçunu cezalandırmakta ve ç ıkar amaçlı suç örgütü ve
diğer baz ı örgütlü suçlarla, terör suçların ı kovuş turnıak için bir çok
yeni tedbiri mevzuat ı nııza soknıaktadır,

Adalet, İçişleri, Maliye Bakanl ıkları, Hazine Müste şarlığı , Baş-
bakanlık Teftiş Kurulu temsilcilerinden olu şan 'Etkin Yönetim i.'e
Yolsuzlukla Mücadele Yönlendirn ıe Komitesi' ve bir çalış ma grubu
oluşturulnıuş tur. Söz konusu komite, 'Yolsuzlukla Mücadele Türkiye
Eylenı Plan ı 'n ı haz ırlam ış tı r.

Türkiye, karapara ile n ı ücadele alan ı nda faaliyet gösteren en
önemli uluslararas ı birini olan F'ATF'a da üyedir. Ayr ıca yine
BM'le irtibatl ı olarak kurulan 'Türkiye Uluslararas ı Uyu ş turucu
ve Organize Su çlarla Mücadele Akaden ıisi' (FADOC> 26 Haziran
2000 tarihinde faaliyete geçmi ş tir.

Bu önlemlerin yan ı s ı ra; organize suçla mücadele alan ıııda çıka-
nlan yasalann uygulanmas ına ve olu ş turulan kuru n ıları n çalış n ıa
esaslarına ilişkin yönetmelikler ve tebliğler haz ırlanmış tı r. "(Ergül,
2002)

8.3. Organize Suçla Mücadele
Konusunda Al ınan önlemlerin
Değerlendirilmesi

Görüldüğü gibi uluslararas ı alanda terörizmle organize
suç örgütleri arasmdaki ilişkisinin kesilmesi ve böylece te-
rörist örgütlerin finansmanınin engellenmesi doğrultusunda
çok sayıda önlem alınmış ve pek çok mücadele kurumu olu ş-
turulmuştur. Aç ıktır ki bu önlemlerin ve kurumlarm başarısı,
terörizmle mücadelede bugüne kadar sağlamayan samimi i ş-
birliğinin kurulmas ına ve çifte standart esasl ı uygulamalardan
vazgeçilmesine ba ğlıdır.

Türkiye ise organize suçlarla mücadele alan ında hem
mevzuat çıkarılmas ı, hem de uluslararas ı işbirliğine katı l ım
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bazlarmda önemli mesafeler alm ıştır. Ancak, bu alanlardaki TERÖRIZMLE
başar ının uygulamaya yans ıdığı, bu doğrultuda özellikle PKK MÜCADELE
ile organize suç kavramı arasındaki ilişkinin kesildiği, en az ın-
dan da zaydlatildığı pek söylenemez.

Bu başarısızlığın dört nedeni bulunmaktad ır: İlk neden Av-
rupali ülkelerin terörizmle mücadele ve terörün finansmanının
önlenmesi konusunda Türkiye ile samimi bir i şbirliği içerisine
girmemeleridir. İkinci neden Türkiye'deki siyasi otoritelerin
"her iktidar kendi zenginini yaratı r" ilkesine bağlı kalarak, orga-
nize suçla mücadelede gereken kararl ılığı gösterememeleri,
tersine bu mücadelede zafiyet yaratacak politikalar izleme-
leridir. Bütün dünya terörizmin finansman ı konusuna ilk
önceliği verirken, Ergül'ün "modern n ıajija tipi örgütlerle çağdaş
mücadele olanağı sağladı " sözleriyle övdüğü" Çı kar Amaçl ı Suç

Örgütleri ile Mücadele Kanunu"nun ilga edilmesi bu aç ıdan il-
ginç bir örnektir. Bir diğer neden Türkiye'nin hem terörizmin
ve hem de organize suç olgusunun "münbit tarlas ı n ı " oluş turan
kontrolsüz iç göç ve çarp ık kentleşme sorunlar ın çözebilecek
sosyo-ekonomik ve kültürel politikalar ı bir türlü yürürlüğe
koyamamas ıd ır. Son neden ise milli bünyemizden kaynaklan-
maktadır: Hem organize suç ve terörizmle mücadelede görevli
iç güvenlik ve istihbarat örgütlerinin arasında, hem de onlarla
adli makamlar arasında mücadelede ba şarıyı sağlayacak olan
koordinasyon kurulamamaktad ır.

9. Ulusal Düzeyde Terörizmle Mücadele

9.1. Amerika Birleş ik Devletleri

9.1.1. ABD'ye Yönelik Terörizm Tehditleri

Terörizm, ABD'nin k ısa ulusal tarihinde s ıkça karşılaş tığı
bir olgu değildir. Baş ta Lincoln olmak üzere baz ı Amerikan
Başkanlar ının suilcastlar sonucu öldürülmesi ise örgütlü ve
sistemli terörist sald ırılardan çok Amerika'nın iç bünyesin-
den kaynaklanan Kuzey-Güney uyu şmazlığmm veya kişisel
hesaplarm sonucudur.

415



Türkiye ve Terörizm

TERÖRIZMLE	 ABD dışar ıdan sürekli göç alan bir devlettir. Buna kar şılık,
MIJCADEIE "Amerikan Ruhu" ve "Amerikan Rüyas ı " gibi argümanlar ın eşli-

ğinde gerçekleştirilen başanlı kültürel asimilasyon sonucunda
önemli bir etnik gruplaşma ve buna bağlı bir etnik terörizm
tehdidiyle karşılaşılmamıştır. Ağırlığını ezici bir şekilde his-
settiren kapitalist-liberal ideoloji de Marksizm-Leninizm gibi
karşıt ideolojilerin ABD'de kayda de ğer biçimde örgütlenme-
sine engel olmu ştur. Mevcut ko şullar ABD' de "milli karakterli"

önemli bir ideolojik veya etnik terör örgütünün ortaya çık-
masmı engellemiştir. Böylece ABD'nfr "kurucu ideolojisi" olan
"beyaz, Anglo-Sakson kökenli ve Protestan orta s ın ıflnnn (Vvl ı ite,

Angiosakson, Protestan: WASP) değerleri" ciddi bir tehditle kar-
şılaşmantştır. Bu nedenle de "Dil, kültür, bütünlük, dini-milli

kimlik ve örfve adetlere ilişkin geleneksel yap ılardan oluşan toplumun

temel karakterini değişen şartlarda var olan ya da olas ı telıditlere karşı
koruma yeteneği" şeklinde tanımlanan ve bu tanımıyla da her
şeyden önce egemenlikle ilgilenen "Milli Güvenlik"ten ayrılan
"Toplumsal güvenlik" (Gökçora, 2005) Amerikan halk ı için hiçbir
zaman birinci öncelildi sorun haline gelmemiştir.

Bu olumlu tablonun 11 Eylül sald ırılarma kadar süregelen
ABD iç güvenlik ve terörizmle mücadele yap ılanmas ının temel
karakteristilderini etkisi İçişleri Bakanlığı'nca yay ınlanan "Yirmi

Birinci Yüzyılda Yönetim" adli kitapta şöyle anlatılmaktad ır:

"'Tekli iç güvenlik yapısı na' sahip olan, yani ulusal iç güvenliğini

sadece polis örgütlennıesiyle sağlayan ABD iç güvenlik yap ılanmas ı-
n ı n belirlenmesinde paradokslardan olu şan baz ı faktörler önemli rol

oynam ış tı r. Bunlardan ilki ABD'yi kuranlann kar şı laş tığı; ülkede

asayiş ve güvenliğin sağlanmas ı zorunluluğu ile kişisel haklarla öz-

gürlüklerin merkezi bir yönetimin olas ı baskıcı yöntemleriyle tehdit

ediln ıesi paradoksu dur. Üniter ve merkeziyetçi İngiliz İmparatorlu-

ğu'nun an ılardan silinmeyen baskıcı yöntemleri nedeniyle kurucular

ikinci seçenekten yana tav ı r koyarak, federal devlet sistemini tercih

etmişlerdir. Bu doğrultuda ABD Anayasas ı 'n ın ilk bölümlerinde yer

alan Haklar Bildirgesi (Bill of Rights); iç güvenlik yap ı lanmas ı dahil

tüm devlet yönetin ıinin tenıel belirleyicisi ve s ın ırlayı c ıs ı olmu ş, en
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azı ndan son yıllara kadar bu ülkede özgürlük ideali, iç güvenlik zo- TERÖRIZMLE

runluluklann ı n hep önünde yer alm ış tır.	 MU(AOEIE

Bu faktörün belirlediği merkezi otoriteden kaçma ve devlet ye-

rine kendisine hizn ıet edecek ve kendisinin kontrol edebileceği yerel

elemanlarla güvenliğini sağlama güdüleri sonucunda Amerikan iç

güvenlik yap ı lanmas ı yerel karakterde olü şn ıuş tur. Bu vurgulama,

en azından yerel düzeyde güvenlik olgusu aç ı s ından geçerlidir. Bu

düzeyde güvenlik yerel halk taraJindan, daha çok adli polisin görevi

kapsam ında bulunan bir suç ve ceza ili şkisi olarak görülmekte, bu ne-

denle de güvenlik hizmeti yarg ı mekanizmasıyla ilişkilendirilmektedir.

Nitekim, Amerikan polisinin tek etkin denetleyicisi yarg ı organ ıdı r.
Yerel iç güvenlik güçlerinin ve tarihi 'Şerif kurumunun tünı uz-

n ıanlaşma zorlamalanna rağnıen varl ıklann ı hala sürddrebilmeleri,

Amerikalılann güvenlik hizmetlerine yönelik güdülerinin gücünü

ortaya koymaktad ı r. Yukarıda belirtilen faktörler dışında ABD'nin

federal devlet yap ılann ıası n ı n, içgüvenlikyap ılanmas ın ı da belirleyen

en önemli unsur olduğu kuşkusuzdur" (a. g. e., s.474-475)

Bu yapı içinde gelişebilen tek merkezi iç örgütü Federal
Soruşturma Bürosu (FBI) olmuştur.

11 Eylül saldırılarına kadar Amerika'da terörizm daha çok
Amerikan toplumunun bunal ımlarından kaynaklanan birey-
sel veya grupsal şiddet hareketleri veya siyasal ideolojisi çok
belirgin olmayan "Weathermen" gibi gruplar ın yaratığı, terör
şeklinde vas ıflandırılmas ı daha olas ı eylemler olarak ortaya
çıkmış, hiçbir zaman da ciddi bir tehdit olu şturmamıştır.

1983 yılında ABD'nin Beyrut'taki deniz gücüne yap ılan
saldırı ile 1988 Lockerbie, 1993 New York Ticaret Merkezi, 1995

Oklahoma Murrah Federal Eyalet Binas ı, 1996 Suudi Arabis-
tan, Dahran askeri lojmanlan, 1998 Tanzanya ve Kenya ABD
Büyükelçilikleri ve USS Cole sava ş gemisi saldırıları; ABD'nin
ve Amerikan halkının radikal İslami akımlar kökenli ciddi bir
terörizm tehdidiyle kar şı karşıya geldiklerine dair ciddi uyar ı-
lar olmas ına rağmen, bazı yasal düzenlemeler d ışında ABD'nin
bu tehdit karşısında gerekli önle ınleri aldığı söylenemez.
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TERÖR İ?Mft	 Il Eylül saldırılar ı ise, hem iki okyanusla korunan bir
MIJCADEtE kıtanın ve hem de Dünya'nın en güçlü devletinin vatandaşı

olmanın yarattığı güvenlik duygusunun sarhoşluğu içerisin-
deki Amerikan halkı aç ısından bir şok oluşturmu ştur. Soğuk
Savaş yıllarında ABD'nin başka devletlerin topraklarında ve
başka halkların üzerinde gerçekleştirdiği terörizm deneyimle-
rinden pek de "haberdar" olmayan Amerikal ılar bu saldırılar
sonucunda terörizm karşısında devletlerinin ve kendilerinfn
de dokunulmaz olmadığını görmü şler ve bu görüntü Ame-
rikan halkmın neredeyse 200 y ıld ır sürdüre geldiği güvenlik
güdülerinde bir dönü şüm yaratmış tır: "Toplumsal güvenlik"

gereksinimi bir anda ön plana ç ıkmış tır.

Aynı şoku ABD' nin yukar ıda temel karakteristikleri belir-
tilen iç güvenlik ve terörizmle mücadele yap ılanmas ı da yaşa-
mış tır. 11 Eylül sald ırılar ından sonra gerek ABD yönetimince
görevlendirilen komisyonların çalışmaları gerekse uluslararas ı
istihbarat dünyasında yap ılan değerlendirmeler, Amerikan iç
güvenlik ve terörizmle mücadele yap ılanmasında yetersiz bilgi
toplama ve organizasyon sorunlarının mevcudiyetini ortaya
koymuştur. Bu kapsamda; radikal Islami terörist örgütlere
nüfuz sorunu, insan a ğırl ıkl ı (humint) istilıbarata önem ve-
rilmeyişi, analiz payla şım ve önleyici tedbirleri uygulamaya
koyma zafiyetleri belirlenmiştir. (Külebi, 2005)

Bu gelişmeler yerel karakterli ve insan hak ve özgürlükle-
rini güvenlik gereksiniminden bir ad ım önde tutan Amerikan
iç ve güvenlik ve terörizmle mücadele yap ısında iki dönüşüm
gerçekleştirmiştir:

Öncelikle bu yap ı İç Güvenlik Bakanlığı olarak Türkçe'ye
çevrilebilecek (Department of Homeland Security)'nin kurul-
ması ve ABD'de mevcut 15 istihbarat örgütünün Büyükelçi
John D. Negroponte tarafından yönetilen Ulusal İstihbarat
Örgütü (National Intelligence) çatısı altında birleştirilmesiyle
daha merkeziyetçi bir konuma gelmiş tir.

İkinci dönüşüm ise temel insan hakları ve özgürlükleri
idealinin toplumsal güvenlik gereksinim ve zorunluluklar ı

418



Türkiye ve Terörizm

karşısnda bir ad ım gerilemesidir. İkinci dönüşüm ABD içine TERÖRIZMLE
ve dışına iki farklı boyutta yans ımıştır: Ülke içinde anti-terö- MUCADELE
rist stratejilerin uygulamaya konulmas ıyla bir ölçüde WASP
kökenli Amerikalıların, ama çok daha yoğun bir biçimde de
farklı etnik kökenden gelen veya farkl ı dine mensup Amerikan
vatandaşlarının temel hak ve özgürlükleriyle ilgili olarak ciddi
kısıtlamalar gündeme gelmi ştir. Farklı etnik kökenli ve farklı
dine mensup Amerikalılar bu uygulamalarla, WASP olman ın
önem ve anlamını daha iyi anlamışlardır. Ülke dışına yönelik
yansıma ise daha önceki bölümlerde ayr ıntılarıyla değindiği-
miz gibi; ABD'nin 11 Eylül saldırılarını imparatorluk idealini
gerçekleştirecek eşiz bir fırsat şeklinde yorumlamas ı şeklinde
gerçekleşmiştir. Bu yorum sonucunda, fırsatı değerlendirmek
amac ıyla harekete geçen ABD, uluslararas ı hukuk, teamüller,
ulusal smırlar gibi değerleri bir anda yok faiz etmeye ba şla-
mıştır.

9.1.2. ABDnin Terörizmle Mücadele Yap ılanmas ı

ABD'nin mevcut terörle mücadele yap ılanmasında görevli
başlıca organlar ve birimler Federal düzeyde; ABD Ba şkanı,
Ulusal Güvenlik Konseyi, İç Güvenlik Bakanl ığı, Adalet Ba-
kanlığı ve FBI'dır. Bu organ ve birimlerin yanı sıra haber alma
konusunda CIA ve di ğer istihbarat üniteleri de terörizmle
mücadele faaliyetlerine iştirak etmektedirler. 1995 y ılında
çıkarılan Terörle Mücadele Yasas ı; CIA ve FBI'm yanı sıra,
Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile Gümrük, Göç-Vatandaşlık
ve Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatlarıru da terörle mücade-
leyle görevlendirmiştir.

Federe düzeydeki iç güvenlik ve terörizmle mücadele so-
runıluluğu ise güvenliğin geniş anlamda yorumlanmas ı halin-
de federe eyalet valilerine, güvenliğin yerel yorumu halinde de
polis örgütlerinin bağlı bulunduğu yerel yönetim birimlerinin
başkanlarına aittir.
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TERÖRIZMLE	 A. Başkan
MU CA D E LE

ABD'nin başkanlık sistemine dayalı genel yönetim yap ı-
sina göre; terörizmle mücadele ve iç güvenlik politikalar ınıh
hazırlanması görevi ile ulusal düzeyde güvenlik uygulamalan
olarak algılanmas ı gereken federal "Milli güvenlik" ve "Toplum-

sal güvenlik" sorumluluğu Başkan'a aittir. Anayasal yetkileri
arasında aç ıkça yer almasa da; "Başkan "a yasaları uygulama
görevinin verilmesi, ülkede Ba şkan hariç kayda değer bir
yürütme görevlisinin bulunmayışı, anayasada hükümetten
bahsedilmeyişi, 15 bakanlığın mevcudiyetine rağmen, federal
polisin bağlı olduğu Adalet Bakanı da dahil; bakanlar ın daha
çok Başkan' in konuyla ilgili sekreterleri konumunda bulunma-
sı, federal güvenlik üst düzey yetkililerinin Ba şkan tarafından
atanması ve merkezi düzeydeki tüm önemli yönetsel birimlerin
"Başkan "a bağlı olması, farklı bir yoruma imkan vermemekte-
dir. (Türker, 2003, s. 475)

Başkan'a federal iç güvenlik ve terörizmle mücadele gö-
revinin yerine getirilmesinde Savunma, Adalet ve Federal İç
Güvenlik bakanlar ının yanı s ıra; Amerikan Ortak Genel Kur-
may Başkanlığı yani Pentagon, Ba şkan'ın "kurmay grubu" olan
"the lMıite House Oflice" de yer alan danışmanlar, "the Executive

Office" bünyesindeki Milli Güvenlik Konseyi (NSC), Merkezi
Haberalma Örgütü (CIA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) gibi
örgütler yard ımcı olmaktad ır. Bush ve Rumsfeld döneminden
itibaren Savunma Bakanlığı'nın ve Pentagon'un terörizmle mü-
cadeledeki ağırlığı da, 11 Eylül sald ırılarının "günah keçisi" ola-
rak CIA'in ilan edilmesi nedeniyle, D ışişleri Bakanlığı ve CIA
aleyhine artmaya başlamıştır. Bu bağlamda doğrudan Savunma
Bakanına bağlı Stratejik Destek Seksiyonu'na (Strategic Support
Branche, SSD), "özel kuvvetler/istihbarat örgütleri k ınnas ı " "Task
Force 121" gibi kuruluşlara ve Pentagon'a bağli Özel Kuvvetler
Komutanlığı SEAL taburlarma terörizmle mücadelede önemli
görev ve sorumluluklar verildiği bildirilmektedir.

"Sivil toplum örgütü k ı l ıklı " bazı kuruluşların da ABD yöne-
timince uluslararası terörizmle mücadelede "gayri resmi" ola-
rak görevlendirildilderi sıkça ileri sürülen bir iddiadır. Bunlar
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arasında; 1983'de ABD Kongresi'nin onay ıyla kurulan Ulusal TERÖR İİMIE
Demokrasi Fonu (NED), Uluslararas ı Kalk ınma Ajans ı (AİD) MUCADELI
ve Birleşik Devletler İstihbarat Ajans ı (USTA) öne çıkmaktadır.
İleri sürülen iddialar bu tip kurulu şların "CIA'in destabilizas-

yün operasyonlar ı n ı " yani örtülü operasyonları devrald ıkları
yolundadır.

B.Ulusal Güvenlik Konseyi
(NSC: National Security Council)

Ulusal Güvenlik Konseyi, 1947 tarihli Ulusal Güvenlik Ya-
sas ı ile kurulmuştur 1949'da "the Executive OJfice" bünyesine
alınmış tır.

Truman'dan bu yana Konseyin fonksiyonu Ba şkan'a ulusal
güvenlik ve dış politika konularında önerilerde bulunmak ve
destek olmaktır. Bu itibarla Başkan'ın ulusal güvenlik ve dış
politika konularını üst düzey ulusal güvenlik danışmanları
ve kabine üyeleri ile görü ştüğü en önemli forumdur. Konsey,
Amerika'nm ulusal ve uluslararası iç güvenlik ve terörizmle
mücadele konseptlerinin haz ırlanmasmdaki belirleyici rolü
itibariyle de önem ta şımaktad ır.

Ulusal Güvenlik Konseyi'ne Başkan riyaset etmektedir. Da-
izni Konsey üyeleri; Başkan Yardımcıs ı, Dışişleri Bakanı, Hazine
Bakanı, Savunma Bakan ve Başkan' ın Ulusal Güvenlik Danış-
manıdır. Ortak Genel Kurmay Ba şkanı yasal askeri danışman,
CIA Başkanı yasal istihbarat danışmanıd ır. Diğer Başkanlık
Danışmanları, Başsvc ı, Yönetim ve Bütçe Dairesi Başkan gibi
üst düzey bürokratlar da kendi sorumluluk alanlar ı ile ilgili
konularda toplantılara davet edilebilmektedirler.

C. İç Güvenlik Bakanlığı
(Department of Homeland Security)

11 Eylül sald ırilarmdan sonra Ülke Güvenliği Yasası ile ku-
rularak 2003 y ılinda faaliyete geçen Iç Güvenlik Bakanlığı'nın
organizasyon şeması şöyledir:
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TERÖR İ ZMLE	 Bakanlık "makam:" bir bakan yard ımcısı, bir personel (iç
MUCADELE kabine) şefi, yürütme direktörlüğü ve askeri irtibat bölümün-

den oluşmaktadır. Bunların altında ana hizmet birimleri olarak;
Yönetim, Bilim ve Teknoloji, Politika Geli ştirme ve Koordinas-
yon, Hazırlık, İç Düzenlemeler, Halka Yönelik Önlemler, Mali
işler, İstihbarat ve Analiz, Operasyon Koordinasyonu, Narkotik
Önlemler, Temel Hak ve Özgürlükler, Federal Yasal Önlemler,
Yurtiçi Kimyasal-Biyolojik-R4dyolojik-Nükleer Kar şı Önlemler
ve Körfez Bölgesi Yeniden Yap ılandırma seksiyonları ile Özel
(Gizli) Büro, Vatandaşlık ve Göçmenlik İşleri Ombusdmanliğı
ve Genel Müfettişlik bulunmaktad ır.

Sahil Muhafaza Komutanlığı ve Amerikan Gizli Servisi ile
Ulaştırma Güvenliği, Sınır ve Gümrük İşlemleri, Vatandaşlık ve
Göçmenlik İşleri ve Federal Acil Durum Ha ırlik ve Müdahale
seksiyonları da Bakanlığın bağlı birimleri olarak görülmektedir.
Bu organizasyon şemasma göre İç Güvenlik Bakanlığı sanıla-
nın aksine ABD federal iç güvenlik ve terörizmle mücadele
faaliyetlerinin temerküz etti ği bir birim değildir. Örneğin FBI,
Adalet Bakanlığı'na olan bağlılığını sürdürmektedir.

Bu durumda sözü edilen bakanlığm temel hizmet alanının
daha çok s ınır, gümrük ve göçmen kontrolü ile ilgili oldu ğu,
ancak olası terörist saldır ılara karşı ulusal hazırlık düzeyinin
arttırılması (risk hazırlıldılık), performans ölçümü, bilgi ve
istihbarat payla şımı, görev alan ı ile ilgili yasa uygulama,
uluslararas ı ilişkiler, iç iletişim, araştırma, teknoloji ve tespit
görevlerinin de bu bakanlığa verilmesinin bu şablonu bir öl-
çüde bozduğu söylenebilecektir. Anlaşilatı odur ki, 11 Eylül
saldırılarının farklı etnik köken ve dine mensup Amerikal ılarca
düzenlenmiş olması ve ABD'nin bu saldırılar karşısında haz ır-
lıksız yakalanmas ı, ABD yönetimini s ınır ve gümrük güvenli-
ği, göçmenlik ve terörist saldırılara karşı hazırlık konularında
daha sıkı bir koordinasyon ve kontrolü sağlayacak bir bakanlık
kurmaya sevk etmiştir. Bu itibarla yeni İç Güvenlik Bakanlığı,
Türkiye'deki Gümrük Muhafaza, Gümrük Kontrol ve Sivil
Savunma Genel Müdürlükleri ile Emniyet Genel Müdürlü-
ğü'ne bağlı Yabancılar, Hudut ve iltica Daire Ba şkanlığı ve
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Sahil Güverılilc Komutanlığı ' nın birleştirildiği bir birim olarak TERÖRIZMLE
değerlendirilebilir.	 MIJCADELE

İç Güvenlik Bakanlığı'nın görev önceliklerine bakıldığında
bu tablo daha da nefleşmektedir. Bakanl ık; ülke sınırlarının ve
giriş kapılannın yönetimi ve güvenli ği, kişilerin ya da malların
ABD' ye yasa dışı yollardan geçişinin azal tıirnası ve önlenmesi,
göçmenlik mevzuatının iskan ve istihdam alanlarmda daha
etkin uygulanmas ı, yasa dışı kaçakç ılık ve göçe karşı ABD
savunmasmin güçlendirilmesi, yasa d ışı yollarla ABD'ye giri ş
yapanlarm ve krinünal yabancilarm tutuklanmas ı, sınır dışı
edilmesi ve iade işlemlerinin yap ılması ve bu görev alanların-
da uluslararası işbirliğinin sağlanması konular ını temel görev
alanı olarak kabul etmektedir.

D. Federal Soruşturma Bürosu
(FBI: Federal Bureau of Investigation)

Federal polis örgütlerinin en önemlisi olan, ancak kendisini
bir "soruşturma birimi" şeklinde tanıtmayı tercih eden Adalet
Bakanlığı'na bağli Federal Soruşturma Bürosu, yerel nitelikli
Amerikan iç güvenlik sisteminde yer alan ender merkezi ku-
rurnlardand ır. Görev süresi 10 y ı lı aşamayan bir genel müdür
tarafından yönetilen FBI, geni ş bir otonomiye sahiptir ve üst
siyasal iktidarla "daha çok da Ba şkan ile" bağlantılı olarak çalışır.
FBL Beyaz Saray ve Senato Komitvleri'nin denetimine tabidir.
CIA'den farklı olarak federal yasalar ı uygulama ve federal
savcılar nezaretinde yurt içinde soruşturma yapma yetkileri
bulunmaktadır.

1908'de kurulan FBI, merkezi Washington D:C'de bulu-
nan ve alan çalışmas ı yapmak üzere örgütlenmiş bir birimdir.
İdari Hizmetler, Finans, Bilgi Teknolojisi, Politika ve Planlama,
Program Yönetimi, Bilgi Teknolojileri Operasyonlar, Profesyo-
nel Sorumluluk "bir çeşit genel müfettişlik", Kay ıt Yönetimi ve
Güvenlik olmak üzere 9 daire ba şkanlığından oluşan Merkezi
Ünite; 56 ta şra birimine, yerle şik birim olarak da adlandırılan
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IERÖRi?MtE yakla şık 400 uydu ofisine, 4 ihtisas birimine ve 45'den fazla
MÜCADELE dış irtibat birimine hizmet sunar ve talimat verir. Ayr ıca bir

Genel Avukatlık Ofisi (OGC) mevcuttur. "Adli Ataşeler veya
Adli irtibat Görevlisi" tarafından yönetilen d ış irtibat birimleri
(yabancı liason), FBI'm hukuki statüsüne ba ğli olarak, yurtdı-
şmdaki Amerikan makamları ve o ülkenin yerel makamlar ı ile
birlikte suç olaylar ında faaliyet gösterir.

FBI' ın taşra birimleri ABD'nin önemli kentleri ile Porto Ri-
co'nun San Juan kentinde bulunmaktad ır. Daha küçük yerlerde
ise yerleşik ajanlar vard ır. Yer seçiminde suç e ğilinıleri, coğrafi
gerekler ve kaynaklarm etkin kullanımı esas alınır. Her taşra
biriminin başında "Yetkili Özel Ajan" bulunur. Bunun istisnas ı,
Los Angeles, New York City ve Washington D. C. te şkilatla-
rında, büyüklükleri nedeniyle "Yetkili Müdür Yard ı mcılann ı n"
görev yapmas ıdır. Bu müdür yard ımc ılarma özel konulardan
sorumlu "Yetkili Özel Ajanlar" yard ımc ı olur.

FBI'm 12.500 civar ında özel ajanı ve idari, teknik, ticari vb.
işlerini yürüten 18.000 civarında diğer personeli bulunmakta-
dır. Personelin yaklaşık olarak 10.000'i merkezde, 20.000 kadar ı
da taşra birimlerinde çalışmaktad ır.

FBI'm sadece bir soru şturma organı olduğu, diğer poli-
siye görevlerle ve gizli polis fonksiyonlar ıyla ilişkisinin bu-
lunmadığı ileri sürülmektedir. Gerçeklere pek uymasa da iç
güvenliğe yönelik gizli polis örgütü imajmdan hep kaç ınılmaya
çahşılntştır. Bu nedenle çe şidi mevzuat hükümleriyle EBI'm
görev alanı s ınırland ırılmış olup FBI, ancak birden fazla eya-
leti ilgilendiren veya federal bir yasanın ihlal edildiği suçlarda
yetkilidir. Ancak bunun d ışında; Birleşik Devletleri yabanc ı
istihbarattan ve terörist faaliyetlerden korumak, uluslarara-
sı deniz suçları, monopolleşmeler, federal idare çevresinde
işlenen suçlar, federal hükümet aleyhine suçlar, uluslararas ı
insan kaçakçılığı, konfr-espiyonaj, federal personelin işlediği
suçlar, organie suçlar, siber suçlar, ki şilik haklar ının ihlali,
şiddete dayah suçlar, şantaj, rüşvet, diğer mali suçlar, ulusal
suç kayıtlarının tutulması vb. gibi geniş bir alan da FBI' ın yetki
s ınırları içerisindedir.
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FBI aynca, federe polise ve hatta di ğer ülkelerin iç güvenlik TERÖRIZMLE

güçlerine eğitim desteği ve teknik destek vermektedir. Ama bu MU(ADEft

geniş görev alanı FBI' ın milli polis sayılmas ı için yeterli görül-
memektedir. Kısacası, FBI, Amerikalıların yerel polis hayaline
pek de uymayan dev bir federal polis örgütüdür.

FBI, terörizmle mücadele alanında ABD'yi, Amerikan
vatandaşlar ını ve ülke çıkarlarını tüm dünyada terörist sald ı-
rılardan koruma görevine de sahiptir. Bu amaçla yerel, federe
ve federal iç güvenlik birimleriyle ve gerektiğinde de yabanc ı
merciler ile işbirliği yapma yetkisi mevcuttur. FBI bu hizmetleri
aşağıda belirtilen birimleri arac ıliğıyla yerine getirmektedir.

Kritik Yaka Cevap Grubu (CIRG): Terörist eylemler de
dahil, kriz tipi olaylara süratli tepki vermekle görevlidir.

Terörist Tehdit Entegrasyon Merkezi: Her türlü terör teh-
didiyle ilgili olarak ulusal ve uluslar aras ı istihbarat işbirliği ve
koordinasyonu hizmetlerini yerine getirmektedir.

Karşı İstihbarat Birimi: Yabancıların kitle imha silahlar ı
(WMD) teknolojisini ya da ekipmanlar ını satın almalarını ön-
leme, ABD istihbarat örgütlerine, devlet kurumlarma ve özel
sektör s ırlarına yönelik s ızmalar ı engelleme ve ABD kritik
ulusal varlıklarının riske atılmasının önlenmesi görevlerine
sahiptir.

Terör Karşıtı Birim: Terörizm kar şıtı tüm istihbarat topla-
ma, terörist eylemleri ve terörist örgütlerin finansmanın önleme
görevlerini ypmaktadrn

Kriminal Soruşturma Birimi: Diğer pek çok suç türünün
yanı s ıra terörizmle mücadeleyle ilgili olarak organize suçların
ve denizaşırı ülkelerde bulunan ABD vatanda şlarına yönelik
suçların sonışturulması bu biriniingörevidir.

Siber Birim: Genel olarak bilg şlem suçlarıyla ilgilenen
bu birim, siber terörizm, kar şı istihbarat ve terör karşıtı siber
karşılık kapasitelerinin maksimuma ç ıkarılması alanlarında
da görevlidir.
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TERÖR İZMLE	 İstihbarat Ofisi: Mevcut ve oluşmakta olan ulusal güven-
MUCADELE lige yönelik veya kri ıııh al alanla ilgili tehditler, bu birimin

faaliyet alanını oluşturmaktadır.

Bu birimlerin yanı sıra başta Uluslararas ı Operasyonlar
Ofisi ve Terör Karşıtı Eğitim Koordinasyon Çalışma Grubu
olmak üzere çok say ıda birim FBI' ın terörizmle mücadele faa-
liyetlerine destek vermektedir.

E. Merkezi Haber Alma Te şkilatı
(CIA: Central Intelligence Agency)

CIA, 1947'de Başkan Truman'm döneminde ç ıkartılan
Milli Güvenlik Yasas ı ile kurulmuştur. Bu Yasa, CIA Başka-
m'na ulusal istihbarat faaliyetlerini koordine etme, ulusal
güvenliği etkileyecek istihbari bilgileri de ğerlendirip dağıtma
sorumluluğunu vermektedir. CIA, özerk bir birimdir. Ba şkan
aracılığıyla ABD Başkanı'na karşi sorumlu olup, Kongre'nin
istihbarat denetim komiteleri vas ıtasıyla da Amerikan halkına
hesap verir.

CIA'nm görevi; ulusal güvenlik konularmda güvenilir,
kapsamlı ve güncel bilgi sağlamak, Başkan' ın direktifleriyle dış
istihbarat ve güvenlik konularında karşı-istihbarat faaliyetleri
ve özel faaliyetler gerçekleştirmek ve böylece Ba şkan' a, Milli
Güvenlik Konseyi'ne ve milli güvenlik politikas ını yürüten
bütün kamu görevlilerine destek olmaktır. CIA, bu görevi ye-
rine getirmek üzere; istihbarat alanında araştırma ve geliştirme
çalışmaları yapar. önemli konulann analizini gerçekle ştirir.

Uluslararas ı alanda son yıllarda yaşanan değişim ve ge-
lişinıler "tehdit paradigmalarında" da değişikliklere yol açarak,
CIA'nın gündemini etkilemiştir. Bu cümleden olmak üzere;
karşı-terörizm, karşı-istihbarat, uluslararas ı organize suç ve
uyuşturucu kaçakçılığı, çevreye silah denetimi istihbarat gibi
öncelikli alanlarda faaliyet gösterecek özel merkezlerin kurul-
ması, istihbaratla ilgili farkl ı disiplinler aras ı işbirliğinin güç-
lendirilmesi, "Bilgi Topluluğu"nun milli güvenlik sorunlarına
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ilişkin analizlerde ve tüm kaynaklar ı değerlendirme çabalar ın- TERÖR İZMIf

da etkin rol almas ı ve bu topluluğun etkinliğinin artırılmas ı gibi MUCADELE

konular C İA'nin gündemine girmiştir. Bu yasal görevlerinin
yanı sıra CIA, örtülü operasyonlarının yürütümünde de en
etkili birimdir.

F. Gizli Servis (Secret Service)

Maliye Bakanlığı'na bağlı olan ve İç Güvenlik Bakanlığı
ile de ilişkisi bulunan bu birim görevleri itibariyle terörizmle
mücadeleyle yakından ilgilidir.

Bu kapsamda Servis; Başkan' ın; Başkan Yardımcısı'nin,
ailelerinin, konuk devlet ba şkanlar ının, belirlenecek diğer
kişilerin, Beyaz Saray'ın, Başkan Yardımcıs ı konutunun, d ış
temsilciliklerin ve Washington D. C.'deki di ğer binaların, ulu-
sal para ve finans sistemiyle baz ı gizli belgelerin korunmas ı,
bunlara yönelebilecek tehditlerin soru şturulması, ulusal nite-
likli güvenlik organizasyonlar ında güvenlik plarılarırun hazır-
lanması, tasarlanması ve yürütülmesi, ABD'nin güvenli ği ve
yükümlülüklerini ilgilendiren sahteciliklere ilişkin yasaların
uygulanması ve mali Suçların soruşturulmas ı "araç salı teciliği,

mali kurum sahteciliği, kimlik hırsızlığı, bilgisayar sahteciliği, iletişim

sahteciliği ve ülkenin mali, bankacıl ık ve iletişim altyapısına yönelik

bilgisayar bazI: sald ırı lar dahil" konulannda görevlidir.

G. Federe Düzeyde Terörizmle Mücadele

Amerikan yönetim sisteminin ve yönetsel geleneklerin
etkisi nedeniyle merkez d ışı polis yapılanmalarında standart
modellerden bahsedilmesi olana ğı yoktur. Bun rağmen, gü-
venlik gereksinimi ve tehdit alg ılamalar ı konusunda giderek
benzeşen metropollerde benzer organizasyon şemalarına sahip
örgütlenmelere rastlanmaktadır.

Metropoliten polis örgütlerinde klasik iç güvenlik ve
devriye görevlilerinin müdahalede yetersiz kaldıkları veya
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TERÖRIZMLE müdahaleye yeterli teçhizatla donatılmadıklan durumlar için
MUCADELE özel birimler olu şturmuştur. Bu birimlerin en önemlileri federe

düzeyde terörizmle mücadele faaliyetlerini de yürüten Özel
Operasyonlar Bölümleri ile Özel Taktikler şubeleridir. Özel
Operasyonlar Bölümü; s ıra dışı asayiş olaylarına müdahale için
özel taktikler geli ştirerek ve özel eğitilmiş personel yetiştirerek
devriye operasyonlar ını desteklemektir. Bir Yüzbaşı tarafından
yönetilen Özel Taktikler Şubesi ise; Uzlaşma Birimi, Patlay ıcı
Madde ve Savaş Gereçleri Birimi ve Acil Tepki Timini (SWAT)
kapsamaktadır. Özel Taktik Şubesi ayr ıca; sivil savunma ala-
nmda yerel ve federal hükümetler aras ında irtibatı sağlamak,
kalabalikların yönlendirilmesini gerektiren durumlarda, fela-
ketlerde ve olağanüstü hallerde gerekli güvenlik önlemlerini
almak, yanıcı ve patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirmek, bari-
kat kurma, rehine alma ve terörist sald ırısı gibi özel durumlar-
da müdahalede bulunmak, terör sald ırılar ına hedef olma riski
yüksek kişi ve kurumlarla ilgili ara ştırma ve değerlendirmeler
yapmak, talep halinde yerel ve federal iç güvenlik birimlerir ıi
eğitmek ve yabancı misyon ve elçiliklerin korunmas ında Gizli
Servisi desteklemek gibi görevlere sahiptir.

Terörizmle mücadele (CT: counter terrorism) faaliyetleri-
nin taktik sava şım boyutunda ise önemli polis departmanlar ına
bağlı olarak kurtulan Polis Taktik Timleri (SWAT: Special Wea
apons and Tacticts) ile FBI'm Rehine Kurtarma Grubu (HRT:
FBI Hostage Rescue Team) ve askeri karakterleri a ğır basan,
genellikle de ABD Ordusu'na ba ğli bulunan (lst SFOD-D,
Devgru, SEAL Team 6 ve The Jedi) gibi özel birlikler mevcut-
tur. İlk örnekleri 1971 yılinda faaliyete geçen SWAT timleri,
tam teşekküllü olarak 67 kişiden oluşmakta ve bir teğmen ta-
rafından komuta edilmektedirler. Tim, başında bir komiserin
bulunduğu 11 kişilik gruplara ve bu gruplar da 5 kişilik iki
alt gruba ayrılmaktad ır. SWAT aday personeli, göreve kabul
edilmeden önce fiziksel olarak zorlu bir s ınavdan ve müla-
kattan geçirilmekte, kabul edilenler 6 ayl ık bir denemeye tabi
tutulmaktadır.
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9.1.3. Terörle Mücadele Mevzuat ı	 TERÖRt!MIJ

MÜCADELE

Doç. Dr. Firuz Demir Yaşamış, 1990'lardarı sonra Amerikan
ceza yasalarinda ve terörizmle mücadele mevzuat ında meyda-
na gelen değişiklikleri aşağıda gibi değerlendirmektedir

"ABD'de terör suçları n ı düzenleyen ınevzuatta da 1995'de

önemli değişiklikler yap ılm ışt ı r. 1995 yı l ında gerçekle ştirilen de-

ğişikliklerinden önce de Amerikan Federal Suç ve Ceza Kanunu

('Federal Crime and Penal Procedure Act: FCPPA) terörist nitelikte

kabul edilebilecek; ülke bütünlüğüne, devletin egemenliğine ve gü-

venliğine yönelik eylemleri ve bu eylemleri gerçekle ş tirn ıek an ıacıyla

örgütler kurulmas ı n ı ve terörün propagandas ı n ı n yap ılmas ın ı çeşitli

maddelerinde ağır surette tecziye etn ı iş ti. Ancak, bu ülkede özel bir

anti-terör yasas ı da bulunmuyordu.

Federal Ceza Kanunu'nda önemli değ işikler yapan 1995 taril ı li
Terörle Mücadele Yasas ı (Corn prelıensive Terrorism Prevention Act)

ise; terörü uluslararas ı boyutta ele almakta ve dünya ölçeğil ı deki CT

faaliyetlerine destek olmayı amaçlarnaktad ır. Bu yasa terörle mücadele

birimlerine de geniş yetkiler tan ı maktadrr.

Ceza Yasas ı 'nda yap ılan değişiklikle terörizm; sivil bir toplulu ğu

korkutan veya bu topluluğa karşı güç kullanan, tehditle ya da zor

kullanarak hükümet politikaların ı etkileyen eylemler şeklinde tan ı n ı-

lanniaktadır. Terörist eylem çe şitleri olarak da: Toplu ta şı n aracın ı

kaçırmak veya bunlan sabote etmek, adam kaç ı rmak, uluslararas ı
anlamda korunan kişilere saldı rmak, suikast, çeşitli silahlar ı kullana-

rak bir şahsi tehlikeye dü şürnıek ve tüm bu eylenıler yoluyla telıditte

bulunmak sayılmaktadır. Aynca sayılan eylem türleriyle ilgili olarak;

terörist eylemi hazı rlamak ve planlamak, finansman ve eğitinı dahil

herhangi bir şekilde destek sağlamak ve terör grubuna eleman temin

etmek de, bu yasal değişiklikten sonra terör eylenı i kabul edilecektir.

Yasa; genelde terör eylen ılerinde uygulanan cezaları ağırlaştı rı rken,

tecil yolunu da kapatnıakta ve en önemlisi bu tip suçlann soruşturma

yetkisini her türlü tereddüdü gidererek FBI yetkisine vermektedir.

1995 Yasas ı; uluslararas ı anti-terör önlen ıleri, yabanc ı ları n
sı n ır dışı edilme işlemleri ve federal terörizmle mücadele olanaklan
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TERÖRi İMIL konularında da yeni düzenlemeler yapmıştır. Bu cümleden olmak
MÜCADELE üzere terörle mücadele eden güvenlik birimlerine her türlü veriye

ulaşım yetkisi verilmiş, haber alma imkan ve kabiliyetleri ve bütçe
olanakları iyileştirilmiş, güvenlik görevlileriyle ailelerinin korun n ıası
güçlendirilmiş, ceza uygulama hukuku çağdaşlaş tırılmış tı r, Ayrıca;
plastik patlay ıcilarla nükleer maddelerin kontrolü, hava yolculu ğu
güvenliğinin arttı nlnıas ı, terör stratejileri uygulayan yabanc ı ül-
kelere yaptırım uygulanmas ı ve terörizmle mücadelede asker-sivil
işbirliğinin sağlanmas ı alanlarında geniş ölçekli yeni düzenlemeler
yapılm ıştı r.

Anti-terörizm n ıücadelesinde imkan ve kabiliyetlerinin artırıl-
mas ı öngörülen federal kurulu şlar ise; başta CIA ve FBI olmak üzere,
Gümrük, Göç Vatanda şl ık ve Uyuş turucuyla Mücadele Te şkilatla-
rıyla Adalet ve Maliye bakanl ıklandır.

1995 yasası n ın getirdiği bir diğer önemli yenilik; terör suçların ın
da ABD Federal Ceza Hukuku'nda R İCO (Racketeer Influenced and
Corrupt Organisations) şeklinde isimlendirilen organize suç örgütleri

aracılığıyla işlenen suçlar statüsüne al ınmasıdır. Böylece, bu statüde
bulunan: Başkan'a suikast, uçak tahribi, uluslararas ı havaalanları
ve deniz platforn ılannda şiddet, sporda rüşvet, hükümet ve kongre
üyelerine suikast, nükleer silah ticareti yasaklanna uyn ıama, .kredi
ve bazı malifonlarda yolsuzluk, ABD vatanda şları na dış ülkelerde
fiziksel ciddi zarar venne, yasa uygulayıcılarla yabana konukları n öl-
dürülmesi, rehine alma, mali kurumlarda yolsuzluk, kamu mallar ı na
kasti zarar, kitle öldürme silahların ı n kullan ı lmas ı ve her türlü kara
para aklama eylemleri için terör suçlarına uygulanan kovu şturma
usullerini kullanma imkan ı tan ı nnıış tır. (Yaşamış, 1995)

ABD'nin terörizmle hukuki mücadelesi hakk ında daha
ayrıntılı bilgi sahibi ohmabilmesi ve ABD üıevzuatının halen
ülkemizin gündeminde bulunan Terörle Mücadele Yasas ı de-
ğişiklerinin içeriği ile mukayese edilebilmesi için 1995 tarihli
Terörle Mücadele Yasas ı'nın ABD Senatosu'nca kabul edilen
metninde yer alan önemli maddelerle, 1996 tarihli Antiterörizm
ve Etkili Ölüm Cezası, 2001 ve 2005 Tarihli Vatanseverlik Ge-
liştirme ve Yeniden Yetkilendirme yasalar ı içerikleri aşağıda
belirtilmiştir.
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Türkiye ve terörizm

A. 1995 Tarihli Terörle Mücadele Yasas ı 	 TERÖRIZM İi

MÜCADELE

I. Bap. Ceza Yasas ında Yapılan Somut Genişletıneler

Madde 101: Patlayıcı Madde Kullanınu İçeren Kompiolara
ilişkin Ceza Artırınu;

Bu maddede aksine hüküm bulunmad ıkça, bu bap tahtında
tarif ve izah olunan suçlardan herhangi birini i şlemek üzere
komplo kuranlar, komplo amac ıyla işlenen suç için belirlenen
aynı cezalara (idam cezas ı hariç) çarptırılırlar.

Madde 102: Milli S ınırları Aşan Terör Eylemleri;

Yargılama Dayanaklar ı

Bu fıkra hükümleri

Suçun işlenmesine baliğ olarak eyaletler aras ı ticarette kul-
lanılan posta ya da herhangi diğer imkanlar kullanıldığında,

Suçun nitelik ve mahiyeti itibarıyla herhangi bir şekil ya da
suretle eyaletler aras ı ya da dış ticareti engellemesi, gecilctirmesi
ya da etkilemesi veya işlendiği takdirde bu ihtimailere sirayet
etmesi durumunda,

Suç ya da teşebbüsünün hasmmın ABD Hükümeti ya
da onun herhangi bir memuru, görevlisi, müstandemi ya da
yasama, yürütme veya yarg ı organlarmda veyahut ABD'nin
herhangi bir bakanlık ya da kurumunda görevli personel ol-
mas ı halinde,

Suçun Kısmen ya da tamamen ABD mülkiyet ya da zil-
yetliğinde bulunan veya kira ya da şufa hakk ı tahtında onun
adına icar olunan herhangi bir bina, sevk vesaiti ve sair özel
ya da tüzel malda hasara yol açması halinde,

Suçun (hava sahası, deniz yatağı ve toprakaltı ile bunlar
üzerine inşa veya iskan edilmiş yapay adalarla sabit yap ıları da
kapsayacak şekilde) ABD karasulannda işlenmesi halinde, işbu
madde (a) fıkrasında tarif ve izah edilen fiillere tatbik edilir.
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Türkiye ve Terörizm

TERÖR İ ZMLE	 Tanımlanan bir suçun işlenmesinin ardından yapılacak
MÜCADELE yargılama, suçun faillerinden en az birine yukar ıda aç ıklanan

koşullardan en az birinin atfedilebilmesi halinde, tüm suçlular
ile bunlara yard ım ve yataklık edenleri de icapsar.

Cezalar

Bu madde hükümlerini ihlal edenler, iddianamede kendi-
lerine isnat edilen herhangi diğer suçlara ilişkin hükmolunacak
cezalara ek olarak fiullerinin;

Herhangi bir şahs ın ölümüne sebebiyet vermesi halinde
idam ya da a ğır ya da ömür boyu hapis, adam kaç ırmakla il-
gili olması halinde a ğır ya da ömür boyu hapis, kundakç ılikla
ilgili olması halinde 35 yıla kadar ağır hapis, adam öldürme
ve cürüm işleme kastıyla gerçekleş tirilen sald ırı ya da vücutta
ağır hasara yol açan sald ırı içermesi halinde 30 yıla kadar ağır
hapis, herhangi bir kamu binas ı ya da sevk vesaiti ile sair özel
veya tüzel mülkiyeti imha ya da bunlara zarar verir fil içer-
mesi halinde 25 yıla varan a ğır hapis, suçu işlemeye teşebbüs
etmek ya da bu amaçla komplo kurma fiillerini içermesi halin-
de, suçun işlenmesinde hükmolunacak azmi ceza hadlerine
kadar tespit ve takdir olunacak sürelerle ağır hapis ve tehdit
ve göz dağı içermesi halinde 10 y ıla varan ağır hapis cezaları
ile cezaland ırılır.

Kanunda düzenlenen herhangi di ğer hükümlerden ba ğım-
sız olarak, hüküm istihsal eden mahkeme .ve adli makamlar,
bu madde hükmünü ihlalden sab ıkali herhangi şahsi şartlı
tahliyeye yönelik karar istihsal edemez.

Takibatla ilgili S ınırlama

Bu maddede tasvir olunan herhangi bir suçla ilgili olarak
düzenlenen hiçbir iddianame, Başsavc ı ya da onun vekil ya
da astı sıfatıyla ceza takibatlarmdan sorumlu en yetkili an-ir
tarafından;
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Türkiye ve Terörizm

Bahse konu suçun ya da suçun i şlenişiyle ilgili haz ırlık TERÖR İ ZMLE
kabilirıden herhangi bir faaliyetin milli sınırları aşmış olduğu- MÜCADELE
nun ve suçun herhangi bir hükümet ya da sivil toplum veya
bunlardan herhangi birisinin herhangi bir kesimi ya da k ısmı
aleyhine bask ı yaratmak ya da bunlara göz da ğı vermek veya
intikam almak veya misilleme yapmak maksatlarma matuf ol-
duğunun tespih ve bu tespitin yazil ı olarak bildirimi olmad ıkça
ABD'de tahkikata konu edilemez.

Tahkikat Sorumlulu ğu

Bu madde ihlalleri Federal Ara ş tırma Bürosu'nca (FBI)
soruştunılacaktır.

Delil

Bu madde taht ında yap ılacak herhangi bir takibatta
ABD'den iddianamede yer alan suçlamalar ın adli müsteni-
datırun herhangi bir daval ıca bilindiğini tevsik etmesi isten-
meyecektir.

Görev Bölgesi D ışında Yargılama

Görev bölgesi federal yarg ılamalar, (a) fıkrasmda açıklanan
herhangi bir suç ile (2) Madde 3 taht ında (a) fıkrasmda aç ıkla-
nan bir suçun işlenmesi vakıasının ardından herhangi bir şahsa
yataklık suçu isnat eden filleri kapsaacakt ır.

Madde 103. Yabanc ı Ülkelerde Cana ve
Mala Zarar Vermek Amacıyla Düzenlenen Komplolar

Yabancı bir memleket s ınırları dahilinde adam öldürme,
kaç ırma ya da belli mallara kundaklama ve sair suretle zarar
verme amacıyla komplo kurmak suçu ile ABD'nin yarg ı ma-
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rürk ı ye ve Terörizm

TERÖRIZMLE hallinde tek ba şına ya da her nerede meskun oldu ğuna bakil-
MUCADELE maks ız ın sair şah ıslarla birlikte adam öldürme, kaçırma ya da

kundakçılik suçlarını teşkil edecek herhangi bir fiili i şleyenler,
fiilin ABD deniz ve kara sahası içerisinde işlenmesi halinde,
suça iştirak oranlarına bakılmaks ızın (2) fıkras ı hükümlerine
uygun olarak cezaland ırılır.

Cezalar; Suçun adam öldürme ya da kaç ırma amaçlı komp-
lo niteliğinde olmas ı halinde a ğır ya da ömür boyu hapis, kun-
daklama amaçlı komplo kurma niteliğinde olması halinde ise
35 yıla varan ağır hapis şeklinde verilir.

ABD yargı mahalli dahilinde, gerek tek başına ve gerekse
her nerede meskun olduklarına bakılmaks ız ın sair şahıslar ile
birlikte ABD'nin barış içerisinde olduğu yabancı bir memle-
ketin sınırları dahilinde meskun veya bu memleketin ABD
s ınırlar ı dahilinde yerleşik herhangi bir siyasi alt birim ya da
diplomatik temsilciliği dahilindeki bir mülke veya mezkur
mahaller dahilinde neskun herhangi bir demiryolu, kanal,
köprü, havalimanı, hava meydanı ya da sair arnme hizmeti
veren tesise, kamusal ta şımacılık gerçekleştiren sevk vesaitle-
rine ya da kamuya aç ık binalara veya dini, eğitsel veya kültürel
amaçlar taşıyan bir mülke zarar verme ya da onu imha etme
girişiminde bulunmak üzere komplo kuranlar, bu nevi fiilde-
ki iştirak oranlarına bakılmaksızm 25 yıla kadar ağır hapisle
cezalandırılır.

Madde 104. Belli Ba şlı Terör Suçlarına
Yönelik Ceza Art ırımı

755 Maddesi hükmünde geçen "iki yıl" kald ırılarak yerine
"beş y ıl" ibaresi getirilmiş tir, 756 Maddesi hülcmünde geçen "bir

yıl" ibaresi silinip yerine "beş yıl" ibaresi konulmuş tur, Madde
1113 hükmündeki "üç yıl ya da kefaletli" ibaresi siliriip yerine
"yediyi!" ibaresi getirilmiştir, Madde 2332(c) hükmünde geçen
"beş " ibaresi silinip yerine "on" ibaresi konulmu ştur.
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Türkiye veTerörm

Madde 105. Herhangi Bir Sald ırı Suçu İşlemekte	 TERÖR İ ZMLE

Kullan ılacağını Bilerek Bir Patlayıcı Maddenin	 MUCADELE

Nakledilmesine ilişkin Zorunlu Ceza

Herhangi bir patlayıcı maddeyi bilerek ve isteyerek trans-
fer eden veya bu nevi patlay ıcı maddenin bir şiddet suçunun
işlenmesi ya da uyuşturucu kaçakçılığı suçu işlemekte kulla-
nilacağını bilen ya da bilmesi gerekenler 10 yıla kadar hapis
ve/veya bu madde hükmüne göre tespit edilecek tutarda para
cezasına çarptırılır.

Madde 106. Çal ıntı Patlayıcı Bulundurma Suçuna
ilişkin Ceza

Eyaletler arası ya da dış ticaret işlemlerinde kullanılmakta
olan ya da kullanılması gereken dolay ısıyla da bu nevi işlemler
nazariyesinde sevk ya da nakledilmi ş, ülkeye sokulmu ş her-
hangi bir patlay ıcı maddeyi çalan ve malzemenin çalındığmın
öğreniimesinin ardından, patlayıcmın çalıntı olduğunu bilerek
ya da makul gerekçelerle bildiği var sayilarak teslim alan, bu-
lunduran, nakleden, sevkeden, gizleyen, saklayan, mübadele,
satış ve sair suretle tasarruf eden, bir borca teminat olarak veren
ya da alan herhangi bir şahıs, kanunsuz bir i ş yapmış sayılir.

Madde 107. Patlayıcı Madde Kullanma ya da Kundakçılık
Suçlarına ilişkin Ceza Artırımları

Yangın çıkartmak ya da patlay ıcı kullanmak suretiyle
kısmen ya da tamamen ABD ya da onun ad ına hareket eden
herhangi bir bakanl ık ya da resmi daire mülkiyetinde ya da
zilyetliğinde bulunan veya bunlar adına kiralanmak suretiyle
icar olunan herhangi bir gayrimenkul, bina ya da vas ıta ile
sair özel ya da tüzel malı suiniyetle imha eden ya da zarara
uğratan ya da buna te şebbüs edenler hakkında 5 yıldan 20 yıla
kadar hapis cezasma hükmolunur. Mahkeme pahada yüksek
olanı dikkate alınmak kayd ıyla ya hasar verilen ya da imha
edilen herhangi bir malın ilk şartlarma iadesi maliyetleri ya
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Türkiye ve Terörizm

TERÖR İZMLE da 100.000 US$ tutar ında tazminatı suçun fail ya da faillerine
MÜCADELE yükleyebilir.

Bu fıkrayla yasaklanan fiulle i ş tigal edip, bu nevi fil netice-
sinde herhangi bir şahsın bedeni bütünlü ğüne doğrudan zarar
veren ya da zarar verme giri şiminde bulunanlar hakk ında 7
yildan 40 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Mahkeme
pahada yüksek olan dikkate alınmak kayd ıyla ya hasar verilen
ya da imha edilen herhangi bir mahn ilk şartlarına iadesi için
takdir edeceği maliyeti ya da 200.000 US$ tutarında tazminatı
suçun fail ya da faillerine yükleyebilir.

Bu fıkrayla yasaklanan fiille iş tigal edip, bu nevi fiili
neticesinde görevi başındaki bir kamu güvenlik görevlisi de
dahil herhangi bir şahsın doğrudan ölümüne neden olan ya da
olma girişin-ıinde bulunanlar hakkında mahkemelerce takdir
edilecek süreyle a ğır hapis ya da idam cezasına hükmolunur.
Mahkeme aynca imha edilen ya da zarar verilen mallarm tamir
ya da tebdii suretiyle ilk şartlarına iadesi kapsamında takdir
edeceği maliyeti ya da 200.000 US$ tutarma kadar tazminat ı
suçun faili ya da faillerine yükleyebilir.

Il. Bap. Uluslararas ı Terörle Mücadele

Madde 201. Tespitler

Kongre;

Uluslararas ı terör konusunun ABD ve müttefiklerinin
yüzleştiği en ciddi ülkeler üstü tehditler arasmda yer ald ığı
ve nüfus artışı ya da kirlenn-te gibi sorunların arz ettiği tehli-
kelerin fevkinde tehdit olu şturduğu,

Başkan'm öncelikli bir milli güvenlik sorunu olarak ulus-
lararası terör ile mücadele gayret ve çabalar ını sürdürmesi
gerektiği,

Uluslararası terör tehdidine kar şı işbirlikçi çok tarafiili
tepki oluşturulmasma yönelik müzakereler konusunda BM'in
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Türkiye ve Terörizm

yeterli bir teati ortamı oluşturamaması nedeniyle Başkan'ın TERÖRIZMLE

ulusal karşı terör eylem ve faaliyetlerinin mütemmimir ıi teşkil MUCADEE

edecek şekilde uluslararas ı teröre etkili ve çok tarafiii tepki
geliştirmeye yönelik acil gayretler içerisine girmesinin elzem
olduğu,

Başkan'ın her türlü kararl ı eylem ve askeri müdahale de
dahil olmak üzere, uluslararas ı teröristlerin, yurt d ışı terörist

eğitim merkezleri ve bar ınaklarıru da içine alacak şekilde kul-

lanmakta olduğu uluslararası altyap ılar ın faaliyetlerinin da-
ğıtılmas ı ve imha edilmesine yönelik gereken tüm tedbirleri
almasının gerektiği,

Kongrenin aralarında BM Yaptırımlar Komitesi'nin; Lib-
ya'nın BM kararlarına uymamaktaki ısrarl ı tutumu karşısında
Libya' dan yurt dışına ve yurt dışından Libya'ya yapıları hava-

yolu şirketi tarifeli uçuşlarına cevaz veren son dönem kararının
da bulunduğu teröre destek veren devletler üzerine uygulanan
uluslararas ı yaptırımların azaltılmas ı, etkilerinin hafifletilmesi
ya da toptan kaldırılmasına yönelik kararının esefle kınamas ı
gerektiği,

Ba şkan' ın uluslararas ı teröre destek veren devletlerin
uluslararası toplumdan tecridinin boyut ve kapsam ını geniş-
letmeye yönelik gayretler içerisinde olmay ı sürdürmesinin zo-
runlu olduğu ve bu nevi gayretlere, uluslararası yaptırımları
güçlendiren çabaların da dahil olduğu, bu meyanda Libya ve
diğer teröre açık destek veren ülkelere uygulanan yapt ırımların
hafifletilmesine yönelik olarak gelecekte al ınabilecek inisiya-
tiflerin karşısında tavır alınması gerekliliği hususlarını tespit

etmiş tir.

Madde 202. Terörist Devletlere Yard ım Eden
Ülkelere Yardım Yapılmas ının Yasaklanmas ı

Bu Kanun tahtında yapılması öngörülen yardımlardan hiç-
biri, Dışişleri Bakam'nın tespitlerinin isnat etti ği yabancı ülke
hükümetlerine yardım eden ülkelerin hükümetlerine verilme-
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Türkiye ve Terörizm

TERÖRIZMLE yecektir. Bu madde ile k ısıt altına alman yard ımın Başkan'ın
MUCADELE söz konusu yardımla ilgili yüküm altına girilmeden en geç 15

gün öncesine kadar yard ımın yap ılmasının Amerika Birle şik
Devletleri'nin ulusal ç ıkarlar ı açıs ından önem arz ettiğini be-
yan ve bilahare aşağıdaki hususları içerecek şekilde tanzim
edeceği bir rapor marifetiyle Kongre'nin ilgili komisyonuna
keyfiyeti arz etmesi halinde, aç ıklanan yabanc ı devletlerden
birine yap ılmas ı mümkün olacaktır.

Madde M. Terörist Devletlere Silah ve Askeri
Malzeme Temin Eden Ülkelere
Yardım Yap ılmas ının Yasaklanması

Bu Kanun tahtmda yap ılması öngörülen yard ımlardan
hiçbiri, Dışişleri Bakanı'nın 1979 Tarihli ihracat idaresi Kanu-
nu veya 1961 Tarihli Yurt Dışı Yardımları Kanun'unda say ılan
amaçlarla terörist ilan edilmiş bir devletin hükümeti olarak tes-
pit ettiği bir memleketin hükümetine öldürücü askeri teçhizat
sağlayan bir ülkenin hükümetine yap ılmayacaktır.

Bu madde tahtında bir dış ülkenin hükümetine ili şkin
olarak getirilen yasaklar, ilgilendirdilderi hükümetin ölümcül
askeri teçhizat tedarilcini dardurmasmı izleyen 1 yılın ardından
son bulacaktır. Bu madde hükmü bu Kanun'un yürürlük tari-
hini izleyen bir tarihte imzalanmış bir akit çerçevesinde temin
edilen ölümcül askeri teçhizat ile ilgili olarak tatbikidir.

Bu madde ile kısıt altına alman yardımın Başkan'ın söz
konusu yardımla ilgili yüküm altına girilmeden en geç 15 gün
öncesine kadar yard ımın yap ılmasının Amerika Birleşik Dev-
letleri'nin ulusal çıkarlan açısından önem arz ettiğini beyan ve
bilahare aşağıdaki hususları içerecek şekilde tanzim edeceği bir
rapor marifetiyle Kongre'nin ilgili komisyonuna keyfiyeti arz
etmesi halinde, açılclanan yabana devletlerden birine yap ılması
mümkün olacaktır.
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Türkiye ve Terörizm

Madde 204. Terörist Devletlere Uluslararası Finans	 TERÖRIZMLE

Kurumlarmca Yardım Yap ılmas ına Karşı Tavır Alma	 MUCADELE

Hazine Bakanlığı ABD'nin her bir uluslararas ı mali kurum
dahilinde görevli icra müdürüne kurumlarının fonlarının Dı-
şişleri Bakanı'nca 1979 Tarihli ihracat idaresi Kanunu ve 1961
Tarihli Yurt Dışı Yard ımları Karnm'unda sayılan amaçlarla
terörist ilan edilmiş bir devletin hükümetine verilmesi ya da
onun adına kullanılması veya mezkur ülkeye herhangi bir
kredi ilcrazı verilmesine karşı aleyhte oy kullanmas ı yolunda
talimat verecektir.

Bu maddede güdülen amaçlarla, madde lafzında geçen
"uluslararas ı mali kurum" ibaresinin anlamı kapsamında: Ulus-
lararası Yeniden Yap ılanma ve Kalkınma Bankas ı (Dünya Ban-
kası), Uluslararası Kallcmma Birliği ve Uluslararas ı Para Fonu
(IMF), uygulamas ı olduğu yerde Inter-American Bankas ı, Asya
Kalkınma Bankas ı, Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma
Bankası, Afrika Kailcınnü Bankası ile Afrika Kalkınma Fonu ile
bu maddenin yürürlük tarihini izleyen herhangi bir tarihte ku-
rulacak herhangi diğer benzer kurum ve kuruluşlar yer alır.

Madde 207. Uluslararas ı Teröristlere Sağlanan
Desteğe ilişkin Rapor

Bu Kanun'un yürürlük tarihini izleyen en geç 60 gün
zarfında ve bunun ardından Dış ilişkiler Onaylama Kanunu
tahtında öngörülen mali yılları itibarıyla her yıl Dışişleri Bakanı
Temsilciler Meclisi Sözcüsü'ne ve SeNATO'nun D ış ilişkilerden
sorumlu Komisyonu'na bir rapor sunacak olup, bu raporda;

Uluslararas ı terörist gruplarının;

Büyüklüğü, liderleri, mali ve lojistik destek kaynaklar ı,
hedef, doktin ve stratejileri, be şeri ve teknik altyap ılarının
mahiyet, kapsam ve yerleri, e ğitim öğrenim düzeyi, harekat ve
temel eğitim üsleri, harekat kabiliyetleri ve devlet ve devlet d ışı
etnik gruplar, dini cemaatler ya da suç örgütleri gibi aktörler
ile olan bağlantıları dahil ayrıntılı bir değerlendirmesi,
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Türkiye ve Terörizm

TERÖRIZMLE	 Her ne tür ve mahiyette olursa olsun uluslararas ı terö-
MU(ADELE rizme, terörist gruplar ına ya da münferit teröristlere destek

veren ülkeler ile bilerek terörist gruplarına ya da bireylerine
egemenlikleri altında bulunan bölgelere giriş ya da buralarda
oturma imkanlan sa ğlayan ülkelerin terörist eylemlerinin bun-
ların egemenlik s ınırlar ı dahilinde yapılip yap ılmadığından
bağıms ız detayl ı bir değerlendirmesi,

Uluslararas ı yaptırımlara uyum durumları ve ikili ekono-
mik ilişkilerin durumu bilgileri de dahil olacak şekilde 1979
tarihli ihracat idaresi Kanunu'nda geçen ülkelere karşı etkili
önlem almaya yönelik münferit ülke gayretlerinin detayl ı bir
değerlendirmesi ile ABD Hükümeti'nin bu bap hükmünü yü-
rütmeye yönelik gayretleri yer alacaktır.

Madde 209. Vize Ba şvurularmda Redde ili şkin
İhbarla ilgili Feragat Yetkisi

Pasaport vize başvurularıyla ilgili olarak, Dışişleri Bakan,
özel bir yabancı ülke vatanda şı ya da istihraç edilebilir yabana
ülke vatanda şlarının oluşturduğu herhangi bir ya da daha çok
grup ya da s ınıfın başvurular ını, göç amacı taşınan durumlar
istisna teşkil etmek kayd ı ile reddedebilir.

Madde 210. Bir Terör Örgütüne Üyeliğin Göçmenlik ve
Yurttaşlık Kanunu Uyarmca Abd'den S ınır Dışı
Edilmeye Mesnet Teşkil Etmesi

11!. Bap Madde 301. Yabanc ı Teröristlerin Sinir
Dışı Edilmesi

V. Bap Madde 501. Tan ımlar ve Yabanc ı Teröristin
Sınır Dışı Edilme Usulleri

Madde 502. Uygulama Kapsam ı
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Madde 503. Yabanc ı Teröristlerin S ınır Dışı 	 TERÖRIZMLE

Edilmesi Usullerin İşletilmesi	 MUCADELE

Bu maddelerle, Göçmenlik ve Yurtta şlığa Alma Kanu-
nu'nun çeşitli maddeleri tadil edilerek; faal biçimde terörist
faaliyetleri destekleyen ve savunan ki şilerin ya da bir terör
örgütü üyelerinin veya yabana teröristlerin ABD'den s ınır dışı
edilmesinin yasal dayana ğı oluşturulmuş tur.

210. maddenin (g) fıkrasında bir terör örgütü tan ınıına yer
verilmektedir: "Bufikrada kullan ı lan şekliyle 'terör örgütü' ibaresi

ile Hazine Bakan ı de istişare sonucunda Dışişleri Bakan ı 'nca tespit

edilen bir terör etkinliği ile iş tigal eden ya da ettiği saptanan örgüt

kastedün ıektedir".

501. maddede "yabanc ı terörist" ibaresi, madde 241(a-4-B)
dahilinde aç ıklanan herhangi bir yabanc ıyı ifade edecektir
hükmü mevcuttur. 502. ve 503. madde hükümlerine gör ? 1.
Bap hükümleri Adalet Bakanl ığı'nın elinde madde 241'de
tarif ve izah edilen bir yabanc ının bu madde uyar ınca s ınır
dışı edilmesinin söz konusu olduğuna ilişkin tasnifiili bilgi bu-
lunduğu her vakit Ba ş Savc ılık takdirinde uygulanabilecektir.
Bu doğrultuda bir Adalet Bakanl ığı memurunca, bir yabancı
teröristin fiilen ve fiziken ABD smırları dahilinde bulunduğu-
nun tevsiki ve bu bap hükmü uyar ınca sınır dışı edilme kararı
talep edilmesi yeterli olacaktır. Sınır dışı davalar ında, gizli ve
tasnifiui bilgilerin açığa ç ıkmamasına ve ABD'nin ulusal gü-
venliğine karşı risk arz edebilecek hususlar ın yaratılmamas ına
özen gösterilecektir.

Başsavcılik, hakkmda işbu madde uyarınca teyit yazısı
tebliğ olunmuş herhangi bir yabanc ıyı göz altına alabilecek-
tir. Hüküm verilinceye kadar geçecek a şamada; yabanc ının
hukuken ABD s ımrları dahilinde bulunmas ı, kaçmayacağına
dair mahkemeyi ikna edici güvence ve kanıtlar sunmas ı ve
yabanc ının salıverilmesinin milli güvenli ği ya da herhangi
bir şahıs ya da topluluğu tehlikeye sokmayacağı konusunda
mahkemeyi ikna etmesi şartlarının ortaya gkmasi durumunda
tutuksuz yargılama yap ılabilmesi mümkün olacaktır.
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TERÖR İZMLE	 Bu tip yargılamalar halka açık duruşmalarla özel mah-
MÜCADELE kemelerde yap ılacak; yarg ılama s ı ras ında san ık avukat

tutabilecek veya görevlendirme talep edilebilecek ve delil
sunabilecektir. Ancak yabanc ının hiçbir şekilde; 1978 Tarihli
Dış İstihbarat Gözetim Kanunu uyarınca onaylanan elektronik
gözetim yerlerini ya da açıklanmas ı halinde ulusal güvenli ği
riske sokacak, milli güvenlik aç ısından ifşası sak ıncalı bilgileri
talep etme, bu veri ve bilgileri lehte delil olarak kullanma, delil
tespiti isteme, delillSin hukuka ayk ırı yollardan elde edildi-
ğini ileri sürme hakk ı olinayacaktır. Buna karşılık devlet, 1978
Tarihli Dış İstihbarat Gözetimi Kanunu ile aç ıkça cevaz verilen
rızasız fiziksel aramalar ile elektronik gözetinıler sonucu elde
edilen bilgileri sanık aleyhinde kullanabilecektir. Duruşmalar
s ırasında da ABD'nin ulusal güvenli ği açısından risk olu ş-
turacak bilgi ve belgelerin, zab ıt ve tutanaklarm korunmas ı
hususunda başsavcılik ve hakimlik gerekli önlemleri alacak
ve özeni göstereceklerdir.

Hakimin sınır dışı edilme talebini red'di durumunda ya-
bana, temyiz sürecinin tamamland ığı ana dek göz altında tu-
tulacaktır. Yabancının red kararmdan sonra sal ıverilmesi ise
ancak şartlı tahliye koşuluyla olacak, bu koşulda da; yabancı-
nın her halükarda gelecekte yapılacak herhangi bir duruşmaya
katılımının teminine ve yabancının varlığının diğer şahısların
ya da toplumun güvenli ğini tehlikeye sokmamasının teminat
altına alınmasına özen gösterilecektir.

Madde 303. Yabanc ı Teröristlerin S ınır Dışına
Çıkarılmasına Cevü Vermek Üzere Göçmenlik ve
Yurttaşlık Kanunu'nda Yap ılan Değişiklikler

Terör Faaliyetleri, Genel

Bir terör faaliyetine i ştirak etmiş, ya da bir konsolosluk
görevlisi ya da ba şsavc ının herhangi bir terör faaliyetle iş tigal
ettiğini bildiği ya da bilebileceği herhangi bir yabancırun sınır
dışına çıkarılmas ı mümkündür. Başkanhkça, ABD çıkarlarına
zarar verici işlerle iştigal ettiği kamuya alenen aç ıklanan bir

442



Türkiye ve Terörizm

terör örgütü olarak belirlenmiş bulunan herhangi bir terörist TERÖR İİM[E

teşekkülün memuru, görevlisi, temsilcisi ya da sözcüsü s ıfatıyla MUCADELE

hareket eden ya da bu nevi örgütü ya da onun üyelerini terör
eylem ve faaliyetlerinde yönlendiren, onlara emir ve talimat
veren ya da bunlan sevk eden kişiler bu Yasa tahtmda terör
faaliyetiyle iştigal ediyor say ılacaktır.

Terör Faaliyetinin Tan ımı

Bu kanunda geçen şekliyle "Terör faaliyetinden" kastedilen;
işlendiği yerin kanun ve mevzuat hükümleri dairesinde kanuna
aykırı bulunan (ya da ABD smırlan dahilinde işlenmesi halinde,
ABD ya da onu oluşturan herhangi bir Eyaletin sınırları dahi-
linde mer'i mevzuat hükümlerince kanuna ayk ırı bulunan) ve
aşağıda say ı.latı fiillerin herhangi bir ya da bir k ısmını içeren
herhangi bir faaliyet olarak tanımlanır:

Toplu ula şım araçlarının (uçak, gemi ya da ta şıt araçlar ı
dahildir) kaçırılması ya da sabote edilmesi,

Fail dışında ikinci bir kişinin üçüncü bir kişiyi (ki bunlara
devlet kurum ve kurulu şları dahildir) yap ılması ya da yap ıl-
maması istenilen herhangi bir davranış ya da işi yapmaya ya
da yapmamaya zorlanmas ı amac ıyla rehin alinmas ı ya da
tutulması ve öldürmek ya da yaralamakla tehdit edilmesi ve
ancak istenilen iş ya da davranışın gerçekleşmesi halinde rehin
ya da tutuklu şahsm sahverileceğinin bildirilmesi,

Uluslararas ı korumaya sahip kişiye (ki tarifi ABD Kanunu
1116/b-4 maddesi hükmünde yap ılmaktadır) ya da bu kişinin
hürriyetine karşı şiddet içeren bir sald ırıda bulunulmas ı .

Suikast düzenlemek,

Biyolojik maddeler, kimyasal maddeler ya da nükleer silah
ya da düzenler veya patlay ıcı, ateşli silah ya da diğer silahlar ı
(kişisel para ve diğer eşyaları koruma dışında kullanilanlar
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TERÖR İ ZMIİ hariç) bir kişinin ya da bir grup ferdin emniyetini do ğrudan ya
MÜCADELE da dolayli olarak tehlikeye sokmak ya da malda maddi hasar

meydana getirmek amac ıyla kullanmak,

Yukarıda bahsi geçen fiillerden herhangi birini ya da bir
kısmını işlemeye yönelik tehditler savurmak, te şebbüslerde
bulunmak ya da komplolar haz ırlamak.

Terör Faaliyetiyle I ştigalin Tanımı

Bu Kanun'da geçtiği şekliyle 'terör faaliyetiyle iş tigal' tabiri
ile, ferdi olarak ya da bir örgüt ya da topluluğun mensubu
sıfatından hareketle bir terör faaliyeti gerçekle ştirmek ya da
terör faaliyetinin gerçekle ştirilmesine yönelik planlar yapt ığım
bilen kişi, kuruluş ya da devlete yard ım ve yatakl ık etmek ve
bu amaçla k ıs ıtlanmamak kaydı ile:

Terör .faaliyetinin hazırlanmas ı ya da planlamrıasmda,

Terör faaliyetinin muhtemel hedefleri hakkında bilgi top-
lanmas ında,

Barınak, nakil vasıtas ı, muhabere teçhizat ve imkanlan,
para temin edilmesi, sahte evrak veya kimlik düzenlenmesi,
silah, patlayıcı madde veya eğitim tedarik edilmesinde aktif
rol alma,

Terör faaliyetini gerçekle ştirmek üzere veya herhangi bir
terör örgütü adına para ve sair kıymetli eşya toplamak,

Herhangi bir bireyin akil ve iradesini çelmek suretiyle onu
bir terör örgütüne ya da terörist bir devlete üyeli ğe sevk veya
bir terör faaliyetine iştirake azmettirmek.

Terör Örgütünün Tan ımı

Bu Kanunda geçtiği şekliyle "Terör örgütü" ibaresi;

Kah bizzat kendisi kah mensubu olan bir alt grubunun

444



Türkiye ve Terörizm

kendisi ya da alt gruplar ının yürüttüğü yasal faaliyetlere ba- TERÖR İ ZMLE

kılmaks ızın terör faaliyeti ile iştigal ettiği örgütü ve D ış İşleri MUCADELE

Bakanı'nca tespit edilen herhangi bir örgütü ifade edecektir.

Sınır Dışı Edilebilecek Yabanc ılar

Ülkeye giriş yapmasını izleyen herhangi bir zamanda her-
hangi bir terör faaliyetiyle iş tigal eden ya da geçmişte ettiği
bilinen herhangi bir yabancı sınır dışı edilebilir.

Ağır Suçlu Yabanc ınm Sınır Dışı Edilmesi

Bir yabancının Madde 241 kapsamında yer alan bir ağır
suç işlemesi nedeniyle s ınır dışı edilmesi gündeme gelirse, bu
yabanc ı aleyhinde verilen nihai s ınır dışı etme kararı herhangi
bir üst mahkemeye incelemek üzere intikal ettirilemez.

Yürürlük Tarihi

Bu maddede yapılan değişiklikler, bu Kanunun yürürlü ğe
giriş tarihinden itibarla hüküm kazanır ve kanunun yürürlük
tarihinden önce, bu tarihte ve bu tarihten sonra karar bekleyen
tüm davalara tatbik edilir.

W. Bap. Terör Faaliyetlerine Yönelik Fon
Oluşturma Çal ışmalann ın Denetlenmesi

Madde 401. Terörist Fon Oluşturma Faaliyetlerinin
Yasaklanmas ı

Tespitler ve Amaç

Kongre;

Uluslararas ı terörün ABD'rün gerek deniz aşırı ülkelerdeki
ve gerekse egemen s ınırları ile müteşekkil coğrafyası üzerin-
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TERÖiZM1E deki ç ıkar ve menfaatlerini tehdit eden ciddi ve girift sorun
MUCADEIE olduğunu,

Deniz aşırı ülkeler dahilinde, ABD hükümeti'nin temsilci-
lik, tesis ve memurlarma ve ayr ıca yabancı ülkeler dahilinde
mukinı Amerikan vatanda şlarına karşı yap ılan terörist sald ırı-
larm ülkenin milli güvenlik çıkarlarını derinden etkilediğini,

Yabancı memleketler dahilinde, d ış ülkelere ve onların
halklarına karşı yürütülen terör eylemlerinin ABD'nin d ış
siyaseti ve ekonomik çıkarlarını derinden etkilediğini,

Terörizme karşı etkili bir yanıtın ancak ve ancak uluslara-
ras ı işbirliği ile verilebileceğini, zira halen yürürlükte olan çok
tarafiili say ısız sözleşmede de görüldüğü gibi, bir grup terör
eylemine iştirak eden ve bu kapsamda rehin alma, uluslararas ı
koruma altındaki şahısları öldürme, uçak korsanlığı ve sabotaj
gibi çeşitli suçlar işleyen kişiler hakkında tek tip kovuşturma
ve yargılamayı öngören hükümlerin bulunduğunu,

Bağlı gruplar ı ya da fertler vas ıtasıyla hareket eden bir ta-
kım yabana terör örgütlerinin ABD s ınırları dahilinde önemli
ölçüde finansman ve fon sa ğladıldan ya da ABD'yi diğer millet-
lerden fon ve paralar sa ğlamada araç olarak kulland ıklar ını,

Terör fiil ve eylemleri ile i ştigal etmekte olan örgütlere
fon tedariklerinin bunlar ın terörist emellerini gerçekle ştirme-
sine katkıda bulunduğunu, söz konusu paraların ister kısmen
isterse tamamen şiddet içermeyen amaçlarda kullanıldığına
yönelik iddia ve amellerin olup olmadığından bağıms ız bir
şekilde bu gerçekliğin aşikar biçimde ortaya ç ıktığını tespit
etmiş bulunmaktad ır.

Bu maddeden amaç, federal yönetime kanunların cevaz
verdiği en geniş kapsam ve mahiyette anayasa ile tutarli bir
zemin teşkil edilerek, bu zemin üzerinden ABD dahilinde ya şa-
yan ya da ABD yargısma tabi olan şahıs ve kesimlerin doğru-
dan ya da dolayli olarak her türlü i ştirak ve bağlı ortakları da
dahil olacak şekilde terör faaliyetlerine katıldıkları bilinen ya
da muhtemel yurt dışı örgütlere fon ve para tahsis etmelerini
engellemektir.	 -
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TERÖRIZMLE

MÜCADELE
Adlandırma

Dışişleri Bakanı, Hazine Bakanı ile yaptığı istişarenirı ar-
d ından bu madde kapsamında aşağıdaki tespitlerden hareket-
le, herhangi bir yabanc ı kuruluş ya da örgütü adland ırmaya
yetkilidir:

Örgüt ya da kurulu şun ABD Göçmenlik ve Yurtta şlık
Kanunu'nda tarif ve izah ı yapılan terör faaliyetiyle i ş tigal
ettiğinin tespih ile,

Örgütün terör eylem ve etkinliklerinin ABD yurtta şlarının
güvenliğini, ülkenin ulusal güvenli ğini, dış politikas ını ya da
ekonomisini tehdit eder boyuta geldi ğinin tespiti,

Yukarıda açıklanan şekilde yap ılacak bir adland ırmamn
ardından geçeck en geç 7 gün zarfmda Dışişleri Bakan, Kong-
re'ye sunulmak üzere adland ırdığı örgütlerin tam dökümünü
içerir bir listeyi ve adland ırmanın gerekçelerinin icmalini içerir
bir rapor tanzim ve ibraz edecektir.

Adland ırma, kanunda aksine bir hüküm bulunmad ıkça
ilıbarın fiili tesellümünü izleyen 30 gün zarfında yürürlük ka-
zanacaktır. Bu fıkra uyarınca yap ılacak bir ilk ya da mükerrer
adlandırma geri çekilmedikçe, yürürlük tarihinden itibaren bir
yıl süre ile geçerliliğini koruyacaktır. Dışişleri Bakanı'nm Ha-
zine Bakanı ile istişaresinin ardından herhangi bir adland ırma-
nm müstenidini teşkil eden koşulların, bu nevi adlandırmanın
iptaline ili şkin müzekkere ç ıkarılmasını gerektirecek şekilde
ya da ABD'nin milli güvenli ği, dış ilişkileri ya da ekonomik
çıkarlarına hizmet edecek şekilde değişmesi durumunda Dışiş-
leri Bakan söz konusu adland ırmayı kısmen ya da tamamen
iptal edebilir.

Dışileri Bakanı' nca terör faaliyetlerine iştirak ya da destek
verdiği aç ıklanan örgütlerin karara itiraz ve temyiz talep hak-
ları mahfuz olup, bu tip davalarda da ABD'nin . milli güvenli-
ğine karşı risk barındırdığını tespit edilen tasnifiili bilgilerin
korunmas ı için gereken özen gösterilecektir. -
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TERÖR İ ZMLE	 Yasak Faaliyetler
MÜCADELE

ABD sınırları dahilinde yaşayan ya da ABD Yarg ısı'na tabi
herhangi bir şahsın doğrudan ya da dolayl ı yoldan Dışişleri
Bakanı'nca mahsurlu ilan edilmiş ve bu şekilde adland ırılmış
bir örgüt ya da şahsa fon oluş turması, onun ad ına para talep
ve tahsil etmesi ya da para vermesi, iletmesi, havale ya da te-
'nıin etmesi veya say ılan bu fiillere teşebbüs etmesi kanunsuz
ve yasaktır.

Mali Kurumlarla ilgili Özel Kriterler

Dışişleri Bakaru'nca, Hazine Bakanlığı ile istişare netice-
sinde aksine olur verilmedikçe ve bu nevi karar ın direktif, yö-
netmelik ya da ruhsatnameler yolu ile yürürlüğe konulmas ı
gibi bir tasarruf bulunmad ıkça, adlandırılmış bir örgüt ya da
şahsa ait ya da onun yararına kullanılmak üzere olu şturulan
herhangi fon ya da paralar ı mülkiyet ya da zilyetliğinde tut-
tuğunun farkına varan herhangi bir mali kurum:

Söz konusu fon ve paralar ı zilyetliğinde ahkoyacak ya da
müildyetinde muhafaza edecek, D ışişleri Bakanı'na bu nevi
fon ve paraların mevcudiyetine mütedair bir rapor haz ırlayıp
yine bakanlıkça öngörülen yönetmelikler çerçevesinde ibraz
edecektir.

Cezalar

Bağış ya da katkı fonu ödemesi yapılan kişi ya da kurulu-
şun adlandırılmış bir kuruluş olduğunu bilerek hareket eden-
ler, işbu madde hükümlerini ihlal gerekçesiyle bu bap hükmü
uyarınca tespit ve takdir olunacak para ve/veya 10 y ıla kadar
hapis cezasına çrptırılır.

İşbu madde hüknüne riayetten bilerek ve isteyerek imtina
eden ya da bu yasa kapsam ında yürürlüğe konan uygulama
yönetmeliklerinin gereklerini ayn ı şekilde yerine getirmeyen
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herhangi bir mali kurum, belirlenen yüksek olan ı esas ahrımak rERÖRIZMtE

kaydı ile ihlal başına 50.000 US$ tutarında ya da mali kurum MUCADE İL
bünyesinde zilyetlik ya da kontrolünde bulunan mebla ğın iki
katı nispetinde cezaya muhatap tutulur.

Yargı Mahalli D ışında Yargılama

Bu madde kapsamına giren suç üzerinde yarg ı mahalli
dışında federal yargılama yetkisi mevcuttur.

Yapı

Bu fıkraya dahil edilmiş hiç bir hüküm ABD'nin do ğrudan
doğruya askeri ve mülki idaresine müncer gizlilik öncelikli
bilgiler dahil, tasnifiili bilgi ve istihbaratınm açıklanmasına
karşı koruyucu tedbir almak üzere mahkemelerden koruyu-
cu karar ya da bir tak ım öncelikler isteme hakkından mahrum
bırakmayacaktır.	 -

Madde 402. Teröristlere Malzeme Desteği Tedarikine
Yönelik Islah Edici Önlemler

Bu bölümde geçen "Malzeme destek ya da kaynakları " tabiri
ile her türlü tedavüldeki para ve sair mali k ıymetler, finansal
hizmetler, ibate, eğitim, sığınak, sahte evrak ya da kimlik tanzi-
mi, muhabere teçhizatı, tesis, silah, öldürücü madde, patlayıcı,
personel, nakil vas ıtası ve sair fiziki de ğerler anlatılacak olup,
bu nevi ihlallere doğrudan doğruya iştirak etmeyen insanlara
yapılan insani yardımlar kapsam dışıdır.

Suç

ABD s ınırları dahilinde, yasa hükümlerine ayk ırılık teşkil
etmek amacına münhas ır suç işlenmesinde ya da bu suçla ilgili
hazırlık evresinde ya da herhangi bir ihlal suçunun işlenmesini
örtbas etmek ya da bu fiilin isnat edece ği suçlamalardan kur-
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TERÖR İZMlE t-ulmak üzere tezgah haz ırhğı ya da yürütülmesinde kullanıla-
MUCADELE ca ğı bilinen ya da amaçlanan herhangi ve bilcümle malzeme,

destek ya da kayna ğı temin eden veyahut bunlar ın mahiyet,
yer, kaynak ve mülkiyet bilgilerini gizleyenler hakk ında bu

bap hükmü uyarınca takdir ve tespit edilecek miktarlarda para
ve/veya 10 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

B. 1996 tarihli Antiterörizm ve
Etkili Ölüm Cezas ı Yasas ı

Söz konusu yasa, terörizm mağdurları için -"zorunlu tnzn ıin"

müessesesi ve "Suç Kurbanlan Fonu" oluşturmaktadır.

Uluslararas ı düzeyde terörizmi destekleyebilecek fonlar ın
oluşturulmas ı yasaklanmakta, uluslararası finans kurumlar ı-
nın terörist devletlere verdikleri/verebilecekleri desteğe karşı
çılcılması yolunda düzenleme getirilmekte ve terörist örgütlere
yönelik finansal yaptırımlar öngörülmektedir.

Bu yasa ile yabanc ı terörist örgütlerin tespitine ili şkin esas

ve yöntemler de belirlemektedir.

Yasa, terörist ülkelere yardım eden, askeri ekipman sa ğ-

layan ve Silah Ihracat ı Kontrol Yasası kapsamında ABD il
anti terör çabalarında tam olarak işbirliği yapmayan ülkelere

desteğin yasaklanmas ına ilişkin mevzuat hükümlerini de teyit
etmektedir.

Yabancı hava yolculuğu güvenliği konusunda da düzen-
lemeler yapan yasa, yabancı uyruklu teröriştlerin ve kriminal
yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilmelerine imkan veren
kriterleri genişletmekte, bu tip kişilerin sığınma taleplerinin
reddine imkan tan ımakta, göçmenlik memurlar ı ile eyalet

yasalarını ve yerel yasalar ı uygulayan memurlara yabancı
uyruklu yasa d ışı kişileri tutuklama ve gözaltında tutma yet-
kisi vermektedir.

Bu yasayla, nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar ile ilgili
sınırlamalar ve yasaklar genişletilmekte, kısıtlama ve yasaklara
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ilişkin yeni raporlama yöntemleri getirilmektedir. Plastik esasli TERÖR İZMIL
patlayıc ılar içinde benzeri düzenlemeler yap ılmaktad ır.	 MUCADEIE

Söz konusu yasada ayrıca kitle imha silahı statüsü geniş-
letilmekte, karapara aklama suçlar ı ile siber suçlar da terör
suçları kapsamına alınmakta, terör eylemlerine verilen cezalar
arttınlmakta, ulusal sınırlan aşan terör eylemleri, deniz a şırı
ülkelerde insanlara ya da mülkiyete zarar vermek için komplo
kurulmas ı ve denizlerde meydana gelen şiddet eylemleri ko-
nularmda kriminal yargı yetkisinin belirlenmesi ve genişletil-
mesine yönelik düzenlemeler yap ılmaktadır.

C. 24 Ocak 2001 tarihli
Vatanseverlik Yasas ı ve 2005 Tarihli
ABD Vatanseverlik Geli ştirme ve
Yeniden Yetkilendirme Yasas ı

2001 yıli başında çıkartılan Vatanseverlilc Yasas ı (Patriot
Act), her şeyden önce terörizmle mücadeleyle görevli güvenlik
güçlerinin yetkilerini önemli ölçüde arttırmakta ve bu kapsam-
da belirli koşullar altında şüphelilerin bilgilendirmeksizin takip
altına alınmas ı, kültürel faaliyetlerinin ve Internet kanal ıyla
yapılanlar da dahil tüm haberle şmesinin izlenmesi, mali ya-
şamının ve sağlık koşullarının kayıt ve kontrol altına alınması
gibi rijid yöntemler öngörmektedir.

Yasa da ABD vatandaşı olmayan şüpheliler için daha da
sert önemler mevcuttur. Bunlar arasmda en tehlikeli olan va-
tandaş statüsü taşımayan şüphelilerin herhangi bir suç itha-
minda bulunulmaks ızın gözaltına alinabilmelerine ve şüpheli
hakkında suç isnadmda bulunulduktan sonra da yargılama
sürecinin geciktirilebilmesine ili şkin hükünılerdlir.

Patniot Act terörizmin finansmanı sorunu ile ilgili olarak
da kapsamlı düzenlemeler yapmaktadir. Bu amaçla terörizmle
mücadeleyle ilgili görevlilere mali bilgilerin derlenmesi konu-
sunda geniş yetkiler verilmektedir.
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TERÖR İZMLE	 Yasa bir terör tanımlaması da yapmaktadır: "İnsan hnyatrn ı
MU(AOELE tehdit eden her fizaliyet, sivil toplu nı u yı ldı rnıa ve zorlama, hükü-

metin politikalanrn yüdırma ve zorliımayla etkileme ve hükümetin
ujgulamalann ı kitle imhası, cinayet veya kaç ı rma yoluyla etkileme

ıti hedeflere kilitlenmişse terördür."

Patriot Act, İngilizlerin terörizmle mücadele yasalarmdan
alman ilhan-da geçicilik özelliği taşımaktadır. Bu doğrultuda
yasaya getirilen önlemlerle ilgili zaman smırlamaları konul-
muştur. önlem içeren maddeler Kongre tarafmdan tekrar
onaylanmadıkları takdirde belirlenen müddet sonunda oto-
matikman hükümlerini yitireceklerdir.

2005 Tarihli ABD Vatanseverlik Geliş tirme ve Yeniden
Yetkilendjrn-ıe Yasas ı, Patriot Act'in getirdiği önlemlerle ilgili
zaman kısıtlamas ı sorununu çözmüştür. Bu doğrultuda 2005
yılı sonunda uygulama süreleri sona erecek geçici statülü 16
düzenlemeden 14'ü kal ıcı hale getirilmiştir.

2005 tarihli Yasa bir taraftan Yabana İstihbarat izleme
Yasas ı (FISA) hükümleri uyarınca gerçekleştirilen teknik din-
lemeler için Kongre'ye ve adli makamlara daha geni ş denetleme
yetkileri verirken, diğer yandan da güvenlik güçlerinin teknik
dinleme yapabileceği federal suç alanını, dinleme süresini ve
ticari kayıtlara erişim yetkilerini geni şletmekte, bu alandaki
genel yetki süresini 2010 yılına kadar uzatmaktadır.

Bu kapsamda; kitle in- ıba silahları, kundaklama, ağırlaş-
tırılmış kimlik hırsızlığı içeren suçlar gibi terörist amaçlarla
gerçekleştirilmesi mümkün olan 20 federal suç da yetki alan ına
alınmaktad ır.

Bu yetki genişlemesi "yaln ız kurt" tabir edilen teröristlerle
ilgili soruşturmalarda da kullanilabilecektir. Ayn ı kapsamda
"aranan numara kayı t, dinleme ve izleme cihazlann ın kurulmas ı ve
kullan ılması " yetkisi veren emirlerin süresi de 90 günden bir
yıla uzatılmaktadır.

Ulusal güvenlik konularmda yeni adli inceleme ve uygu-
lama prosedürleri olu ş turan yasa, deniz limanlar ı ve denizci-
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111< güvenliği ile ilgili federal kr • • al yöntemleri de gözden TERÖRIZMLE

geçirmektedir.	 MUCADELE

Yasayla, özellilde terörist suçlar ile ilgili olarak federal para
aklama ve el koyma yetkileri daha da güçlendirmektedir.

- Yasa düzenlemesi ile FISA izleme ve arama emri hakları,
ABD vatandaşı olmayan herhangi bir yabanc ı ülkenin herhangi
bir ajanını içerecek şekilde genişletilmektedir.

Yasa; nükleer, kimyasal, biyolojik, ya da radyolojik silah-
lar teknolojisi ya da malzemelerinin trafi ğini içeren suçlardan
gelir elde edilmesini sağlayan ya da bunları kolaylaştırmak
için kullanılan ABD yetki alanı içerisindeki mallara el koyma
yetkisi de tanımaktadır.

Yasa ile "Narko-terörizm" yani, terörizmi destekler nitelikte
uyuşturucu trafiği yasa dışı hale getirilmekte ve bu suç için;
20 yıl ila ömür boyu hapis aras ında değişen bir ceza öngörül-
mektedir. Ayrıca, herhangi bir federal terör suçu için, suçun
ciddi yaralanma riski içermesine bak ılmaksızın, tutukluluk
sonrasında yıllarla ifade edilen herhangi bir süre ya da ömür
boyu gözetim süresi getirilmektedir.

Bunun yanı s ıra limanlarla havaalanlarmda işlenen terör
suçlarma verilen cezalar arttırılmakta, ABD sularına gemileri
tahrip etme ya da hasar oluşturma ya da deniz ticaretini en-
gelleme olasılığı bulunan tehlikeli bir cihaz ya da madde yer-
leştirilmesi, denizde seyre yönelik belli baz ı yardımlara karşı
şiddet uygulanmas ı, (KIS)'lerin ve teröristlerin deniz yoluyla
taşınması yasaldanmakta bu tip eylemlerin sanıkları için; ölüm
ya da ömür boyu ya da belirlenecek süre boyunca hapis cezalar ı
öngörülmektedir.

Yasayla gerçekle ş tirilen bir başka değişiklikte, yabancı
bir hükümeti ya da uluslararası bir örgütü hedef alan belli
uluslararas ı terör hareketleri ile ilgili olarak, ABD'de bulunan
mülldere el koyma yetkisi verilmesidir.
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TERÖRiZMLE	 9.2. Almanya
MÜCADELE

9.2.1. Almanya'ya Yönelik Terörizm Tehditleri

Almanya, milli ideolojik terör örgütü olan Marksist-Le-
ninist Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF: Red Army Fraction, Rote
Armee Fraktion) ve Beider-Meinhoff sorununu uzun süre önce
çözmüştür. 1972-1986 y ıllarını kapsayan sürede çeşitli Avrupalı
ve Latin Amerikal ı terörist gruplarla işbirliği yaparak yoğun
faaliyet gösteren bu örgüt son eylemlerini 1989-1991 y ılları
arasında gerçekleştirmiştir. Bu örgütün faaliyette bulundu ğu
yıllarda Arap terörist gruplar ın eylemlerine de sahne olan
Almanya'da güncel terörizm sorunu ise daha çok yabanc ı işçi
gruplarının içinde faaliyet gösteren etnik/ayrılıkçı eylemdilerle,
radikal İslami yapılar ve Neo-Nazi hareketleridir.

Almanya, terörizm tehdidiııi yakından hissettiği 1970'li
yıllarda kontr-terör yan ı ağır basan bir terörizmle mücadele
konseptini uygulamıştır. Beider Meinhof Grubu'nun pasif-
leştirilmesine ilişkin uygulamalar ve GSG-9'un havaalanı
operasyonları, bu konseptin hatırlanabilen örneklerdir. Terö-
rizm algılamas ının hafiflemesini takiben terörizmle mücadele
konsepti, büyük ölçüde anti-terör stratejilerini benimsemi ştir.
Almanya'da da Fransa ve İngiltere'ye benzer bir milli tehdit
algılamas ı mevcuttur. Yani, bu ülkede de anavatana ve ulusa
yönelik olmayan, uluslararas ı ve/veya yabancı devletlere yö-
nelik terörizm tehdidine önem verilmemekte, tersine yabanc ı
örgütler ve silahlı gruplarm Almanya içerisindeki faaliyetlerine
ılımlı bir biçimde yakla şılmaktad ır. Bu tutum nedeniyle Tür-
kiye'yi tehdit eden PKK ve Kaplancılar gibi yapılanmalar, çok
uzun süre Almanya'yı bir üs olarak kullanabilmi şlerdir.

Almanya'da radikal İslami terörizm tehdidinin son gün-
lerde yeniden gündeme geldiği görülmektedir. 2006 Mart' ında
yazılı basında Alman Anayasay ı Koruma Federal Dairesi
(BN) Başkam Fromm'un verdiği baz ı demeçler yer alinıştır.
Fromm'a göre; Almanya'da 2.500 civarında, cami El Kaide'den
bağımsız çalışan özerk İslamcı örgütlerin etkinin ve korkunun
dozunu arttırmaya yönelik faaliyetleri nedeniyle yak ın takibe
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alınmış bulunmaktad ır. Özellikle Arap asıllı cemaatin devam TERÖRIZMLE

ettiği camilerden 39'undaki faaliyetler kuşkulu bulunmu ş , MUCADELE
15 caminin de sorunlu oldu ğu belirlenmiştir. Radikal İslami
örgütlerin eylemlerinde (KİS)'lerin kullanılabileceğinden de
endişe edilmektedir.

9.2.2. Terörizmle Mücadele Yap ılanmas ı

Federal Almanya'da 1960' İarm sonunda ortaya ç ıkan terör
tehdidi, hem mevzuat ve hem de anti-terör yap ılanmaları ko-
nusunda yeni önlemler alinmasmı gerektirniiştir. Bu cümleden
olmak üzere; terör tehdidinin yakın olarak algılandığı 1970'li
yıllarda bir Terörle Mücadele Yasas ı çıkarılmış ve aitti-terör
taktik timleri kurulmu ştur. 11 Eylül saldırılarından sonra da
kimlik kartı bulundurma zorunluluğu getirildiği ve radikal
İslamcı örgütlerin yakm takibe alındığı izlenmektedir.

Terörizmle mücadele yap ılanmas ında daha çok ve daha
etkin olarak Kriminal Polis Dairesi (Bundeskriminalamt: BKA)
ve Federal Sınır Koruma Polisi (Bundengrenzschutzpolizei:
BGS) gibi federal polis birimlerinin görev ald ıklan görülmek-
tedir. Ancak her eyalette de Düzeni Koruma Polisi ve Cinayet
Masası'na bağlı olarak terör eylemlerine kar şı koyabilecek
merkeze benzer yap ılanmalar oluşturulmuştur. BGS'ye bağh
taktik tim GSG-9 (Grenzschutzgruppe 9) ise taktik anti-terör
mücadelesini üstlenmiştir. CT faaliyetleri, istihbarat açısmdan
da Federal Almanya İstihbarat Servisi (BND: Bundesnachrich-
tendienst) ve Anayasay ı Koruma Dairesi (BfV:Bundesamt für
Verfassungsschutz) taraf ından desteklenmektedir.

9.2.3. Terörizmle Mücadele Mevzuat ı

Almanya'da devlet düzenine kar şı ağır bir suç işleyenler,
Yüksek Eyalet Malıkemeleri'ndeki özel ceza dairelerinde yar-
gılanirlar.
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TERÖRIZMLE	 Genelde Alman Ceza Yasas ı'nın 129. ve 250. maddelerin-
MUCADELE de düzenlenen suçlarla ilgili olan terörizmle mücadele mev-

zuatı; bir suç örgütünün kurulmas ını, yada böyle bir örgüte
üye olarak katılmayı, eleman sağlanınasuıı ve başka yollarla
örgütün desteklenmesini yasaklamaktadır. Ama, suçlanan
örgüt Federal Anayasa Mahkemesi'nce anayasaya ayk ın ola-
rak nitelendirilmeyen bir politik bir pa}ti ise suçun yasal vasf ı
oluşmamaktadır.

Yasaya göre bir örgütün "terörist" olarak vas ıflandırılabil-
mesi için: Cinayet, soykırım, kişisel özgürlüklere kar şı işlenen
suçlar ve toplumu tehlikeye sokan suçlarla ilişkili olmas ı gere-
kir. Bu türden bir örgüte destek olan veya eleman sa ğlayanlar
da suç işlemiş sayılırlar.

Ayrıca, toplum barışını bozacak tarzda insan onuruna
saldıranlar, toplumun bir kesimine kar şı nefret uyancl ıranlar
ve bu kesime karşı şiddet eylemlerine girişenler de Terörle
Mücadele Yasas ı kapsamına girmektedir.

Bunun ötesinde yasa; kanunsuz eylemlerden birine yöne-
lik eğitici mahiyette rehberlik yapabilecek nitelikteki belgeleri
dağıtmayı, kamuya göstermeyi ya da tanıtmay ı suç saymakta
ve bu belgelerin içeriğinin başkalarında bu türden eylemlerde
bulunma isteğini uyandırması şartını aramaktadır.

Terörle Mücadle Yasas ı'nı ilgilendiren diğer fiiller ise:
Adam öldürme, soykırım, yağmalama, rehin alma, işyerlerine
hasar verme; kundaklama, çekirdek ve atom enerjisiyle veya
patlayıcı maddelerle patlamalara neden olma, iyon ışınlarının
kötüye kullanılması, su baskınlarıyla hayati tehlike yaratmak,
hava ve demiryollar ına tehlikeli saldırı, kamunun rahats ız edil-
mesi ve toplu olarak tehlikeli zehirlemedir. Bu Yasa'ya göre; bir
ırka karşı nefret uyandıracak veya insanlık dışı şiddet eylemine
yol açacak ve bu tür eylemleri doğru gibi gösterecek her türlü
dokümanı dağıtmak, kamuya göstermek, tanıtmak veya daha
değişik şekilde sunmak, üretmek, tedarilc etmek, yaymak ve
başkalarının kullanımına sunmak da suç olup, bu içerikteki
radyo yayınlari da cezaland ırılmaktadır. Yasa kapsamındaki
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fiillerle ilgili olarak; suçlu şahsa gönderilen veya suçlu tarafın- TERÖRIZMLE
dan gönderilen mektup, kargo ve teigraflara hakim veya savc ı MÜCADELE

karanyla postanede ve verildilcleri bürolarda el konabilecektir.
Telefon görüşmelerinin kayıt ve kontrolü de "en çok altı ay sı2-

reyle" hakim veya savc ı kararıyla yap ılabilecektir.

Yasa, suçlu, iş tirakçi, himaye ve yataklık edenlerin sapta-
nabilmesi ve suç delillerin bulunabilmesi için; evlerin, suçlu ve
eşyalarının araıımasma imkan vermektedir. Diğer şahıslarm
aranması ise ancak suçlunun yakalanmasmdan sonra, aranan
şahısla ilgili iz, delil ve e şyaları kendisinde veya evinde sakla-
dığı anlaşılan kişilerle ilgili olarak mümkündür. Gece, ev, i şyeri
ve özel mülkiyete ait yerlerde arama; ancak yeni bir olaym
taldbinde, acele hallerde veya elden kaç ırılan suçlunun tekrar
yakalanmas ı durumunda söz konusudur.

Bu sınırlamalara umuma aç ık yerler, polisin kontrol etti ği
yerler, kumarhaneler, cezal ı kimselerin çoğunlukta olduğu
yerler, eşya arabaları, uyuşturucu kullanıldığı ve silah ticareti
ile uğraşildığı şüphesi bulunan yerler ve haydut yataklar ı dahil
değildir. Aramalar, hakimin izniyle acele hallerde ise savc ının
veya yardımcilar ınm izni ile yap ılır.

Terörle Mücadele Yasas ı kapsamındaki suçlarla ilgili ola-
rak, umunıl cadde ve yerlerde kontrol noktalar ı oluşturulması,
kimlik sorulmas ı ve eşyalannın aranması mümkündür.. Kontrol
noktalan hakim, savc ı ve savcı yardımcılarınca belirlenmek-
tedir.

Terör suçlusu; örgütün varli ğını engellemeye çal ışmas ı,
yetkili makamlara bir suçu önceden bildirmesi veya örgütün
varliğını önlemesi, ya da bu amaca onun çabalan olmadan dahi
ulaşılmas ı hallerinde cezalandırılmayacaktır.

Terör suçlarında suçlu, iş tirakçi ve bu suçla doğrudan veya
dolaylı olarak ilgili üçüncü bir kişi adli makamlara yard ım
ederek; suçun işlenmesini engeller veya suçun ayd ınlanma-
s ına yardımcı olursa ya da suçlu veya i ş tirakçinin planlar ını
açıldarsa, Genel Federal Savcılik, cezai takibattan vazgeçebil-
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TERÖR İZMLE mekte, ceza vermeyebilmekte veya kendi takdirine göre cezayı
MUCADELE indirebilmektedir.

Terörizmle mücadele yasas ırun önemli maddeleri a şağıda
belirtilmiştir.

Terörizmle Mücadele Yasas ı

Madde 129. Bir Suç Örgütünün Te şelckülü

Her kim, amac ı veya faaliyetleri suç teşkil eden bir örgüt
kurar ya da her kim, böyle bir örgüte üye olarak kat ılır, ona
elaman sağlar yada başka biçimlerde onu desteklerse, 5 y ıla
kadar hapis ya da para cezas ı ile cezalandırıhr.

Paragraf 1, aşağıdaki durumlarda uygülanmaz

Şayet örgüt, Federal Almanya Mahkemesi'nce anayasaya
aykırı olarak nitelendirilme ıniş bir politik parti ise,

Suç, ikinci derece önemli ise,

Örgütün amaç ya da faaliyetleri madde 84-88' deki suçlarla
ilgili ise.

Paragraf l'de belirtilen türden bir örgütün kurulmas ına
yönelik bir teşebbüs cezalandırılır.

Fail, eleba şı ya da destekçisi ise veya ba şka bir özel durum
söz konusu ise, hapis cezas ı 6 aydan 5 y ıla kadar uygulafur.

Suçlunun suçu önemsiz ve suça iştiraki belirsiz ise, mah-
keme, paragraf 1 veya 3'deki durumlarda hapis cezas ı hük-
metmekten kaç ınabilir.

Mahkeme, takdir yetkisi dahilinde cezayı indirebilir (49/2)
veya bu görüşle aşağıdaki durumlarda herhangi bir ceza uy-
gulamaktan imtina edebilir.

Şayet suçlu;
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isteyerek örgütün devam etmekte olan varl ığın engelle- TERÖR İ ZMLE

meye çaba sarfederse,	 MU(ADEIE

Planlayıcıların kimler olduğunu bildiği herhangi bir suç
hakkmda yetkili makamlar ı suçu önlemelerine yetecek kadar
önceden haberdar k ılarsa.

Suçlu, örgütün devam etmekte olan varl ığını önleme
amacına ul4irsa ya da bu amaca onun çabalar ı olmadan dahi
ulaşılmış ise, suçlu cezalanchrılmaz.

Madde 129 a. Terörist Bir Örgütün Te şekkülü

Her kim, amacı yada faaliyetleri aşağıda belirtilen suçlar
dahilinde bir örgüt kurar veya böyle bir örgüte üye olarak
katılır, onun için eleman sağlar veya daha değişik şekillerde
ona destek olur ise, 1 y ıldan 10 yıla kadar hapis cezas ıyla ce-
zalandırılır.

Cinayet, soykırım (211,212,220a),

239a veya 239b'de belirtilen ki şisel özgürlüklere karşı
işlenen suçlar,

305. maddede belirtilen suçlar ya da 206-208, 310b (1), 311
(1), 311a (1), 312,315 (1), 316b (1) ve 319'da belirtilenve toplumu
tehlikeye sokan suçlar.

Fail, elebaşı ya da destekçi ise, 1 y ıldan 10 yıla kadar hapis
cezas ı uygulanır.

Her kim paragraf l'de tanımlanan türden bir örgüte destek
olur veya eleman sa ğlar ise, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezas ı
ile cezalandırılir.

Suçlunun suçu önemsiz ve suça iş tiraki belirsiz ise, mah-
keme takdir yetkisi dahilinde paragraf 1 ve 3'de belirtilen
durumlarda cezayı indirebilir (49/2).
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TERÖR İ ZMLE	 En az 6 aylık hapis cezasma ek olarak mahkeme, faili kamu
MUCADELE görevlisi olma ya da seçilme haklanndan hialırum edebilir

(42/2).

Paragraf 1 ve 2' de belirtilen durumlarda mahkeme, zan-
hnin faaliyetlerin izlenmesine karar verebilir.

Madde 130. Suça Azmettirmek

Her kim, toplum banşını bozacak bir tarzda insan onuruna
aşağıdaki şekillerde saldirırsa 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezas ı
ile cezaland ırılır.

Toplumun bir kesimine karşı nefret uyand ırarak, onlara
karşı şiddet eylemlerine giri şerek, hakaret ederek, küçük dü-
şürerek.

Madde 130 a. Suç İşlemeyi Öğretici Mahiyette Rehber
Olmak

Her kim, 126 (fl'de bahsedilen kanunsuz eylemlerden bi-
rine yönelik eğitici mahiyette rehberlik yapabilecek nitelikteki
belgeleri dağıtır, kamu önünde gösterir ya da tanit ırsa ve bu
belgelerin içeriği başkalarında bu türden eylemlerde bulunma
isteğini uyandıracak türden ise, 3 y ıla kadar hapis ya da para
cezası ile cezalanclirılır.

Aynı türden cezalar; 126 (1)' de belirtilen kanunsuz eylem-
lerden biri için eğitici mahiyette rehberlik yapabilecek nitelikte
herhangi bir dokümanı dağıtan, kamu önünde gösteren ya da
tanıtan, kamu önünde ya da bir toplantıda 126 (1)' de bahsedi-
len kanunsuz eylemlere eğitici mahiyette rehberlik hizmetleri
sağlayan herkese uygulanır.

86 (3)'deki hükümler karşılıklı olarak uygulanır.
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Madde 131. Şiddetin Temsili, Irki Nefret Uyand ırma	 TERÖR İ ZMLE

MU (AD E LE

Her kim ıski nefret uyand ıracak veya insanlık dışı şiddet
eylemlerine yol açacak ve bu tür eylemleri doğru gibi göstere-
cek her türlü dokürnanı; dağıtır, kamu önünde gösterir, tanıtır
veya daha değişik şekilde sunarsa, 18 yaşın altında herhangi
birine verir veya kullanmuna sunarsa, üretir, tedarik eder,
yayar, bu Kanunun uygulandığı herhangi bir yere ithal eder
veya oradan ihraç eder, başkalannın kullanımına sunarsa, 1
yıla kadar hapis ya da para cezası ile cezaland ırılir.

Her kim içeriği paragraf l'de bahsedilen türden radyo
yayını yaparsa ayın şekilde cezaland ırılır.

Paragraf 1 ve 2, günümüzdeki olaylar ya da tarih hakkında
bilgi verici mahiyette raporlara uygulanmaz.

Madde 99. Posta'n ın Zaptı

Suçlu şahsa gönderilen mektup, kargo veya telgrafla pos-
tahanede el konabilir. Aynı şekilde suçlu tarafından gönderilen
ve içeriği tahkikat açısından önemli olan mektup, kargo ya da
telgraf a verildilderi bürolarda el konabilir.

Madde 100. Yetki

El koymaya emir vermeye sadece hakim yeticilidir. Gecik-
mesinde sakınca bulunan hallerde savcı da yetkilidir. Teslimat
ile neticelenmemiş olsa bile savcı tarafından emredilen bir el
koyma, hakim tarafından 3 gün içerisinde onaylanmamış ise
geçerliliğini yitirir.

Madde 100 b. Telefon Görü şmelerinin Kayıt ve
Kontrol Emri

Telefon görü şmelerinin madde lOOa'da belirtilen du-
rumlarda kayıt ve kontrolüne hakim tarafından karar verilir.
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Türkiye ve Terörizm

TERÖRiZMLE Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda ise bu karar savc ı
MUCADELE tarafından verilir. Fakat savc ı tarafından verilen bu karar üç

gün içerisinde hakim tarafından onaylanmandır. Aksi takdirde
geçerliliğini yitirir.

Karar yazıh olarak verilir. Kararda hedef olarak seçilen
şahıs veya şahısların isim ye soyadlan, aç ık adresleri ve izleme
aman süreleri açıkça belirtilmelidir. Karar en fazla üç ayl ık
süreyi kapsar. Fakat madde lOOa'da belirtilen ve meydana gel-
mesi veya gelişmesi uzun süren durumlarda üç ay ı geçmemek
kaydıyla bir uzatma yap ılabilir.

129A Maddesini ilgilendiren Di ğer Suçlar

Madde 21 cinayet, madde 212 adam öldürme, madde 220a
soykırım, madde 239a zor kullanmak suretiyle yağmalama,
madde 239b rehin alma, madde 305a işyerlerine hasar verme,
madde 306 ağır kundaklama, madde 307 çok a ğır kımdaklanıa,
madde 308 kundaklama, madde 31161 çekirdek (atom enerjisi
ile) patlamalara neden olmak, madde 311-1 patlayıcı maddeler-
le patlamalara neden olmak, madde lal iyon ışınlarının kötüye
kullanılması, madde 312 su baskını ile hayati tehlike yaratma,
madde 51 hava ve demiryollar ına tehlikeli sald ırı, madde 16131
kamunun rahatsız edilmesi, madde 316c havayollar ına saldırı,
madde 319 toplu olarak tehlikeli zehirleme olaylar ı

Terörizmle ilgili Suçlarda Uygulanan Kurallar

Fıkra4

şı

Ceza Kanunu'nun 220 a maddesine göre aç ık bir şekilde
herhangi bir suçlu veya suça iştirakçi ve bu suçla do ğrudan
veya dolaylı olarak ilgili olan üçüncü bir kimse adli kovuştur-
ma makamlanna karşı gerçeğe ilişkin bilgilerle ilgili olarak;
suçun işlenmesine engel olması durumunda, suçun aç ıkhğa
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Türkiye ve Terörizm

kavuşmasmda yardımcı olmas ı durumunda, suçlu veya suça TERÖR İ ZMLE

iş tirakçinin planlar ın açıklamas ı durumunda, Genel Federal MÜCADELE

Savcılık, cezai takibattan vazgeçebilir. Burada suçun engellen-
mesi veya doğacak zararın aza indirilmesi yani suç sonucunun
olumlu yönde değişmesi önemlidir.

52

51'de belirtilen durumlarda adli makamlar cezai uygula-
mada bulunmayabiirler veya kendi takdir!erine göre cezay ı
indirebilirler. Bu durumda suça ilişkin kanunda belirtilen en
aşağı cezaya kadar inebilir veya para cezas ına çevnilebiir. Bu-
nunla 153 B maddesinin 2. bendine göre ceza muhakemesinin
düzenlenmesi amaçlanmıştır.

53

ŞI ve 52'deki durumlar Ceza Kanunu'na göre 220a mad-
desine uygulanmaz. Ceza Kanunu'nun 211 ve 212 maddesi
uyarınca cezanın tatbikinden veya kovu ştunilmas ırıdan vaz-
geçilmesi söz konusu de ğildir. Ve 2. maddenin 1. cümlesine
göre en az 3 yıl ceza verilmelidir. Daha fazla indinilemez. Bu
durumla ilgili olan di ğer olaylarda yine 1 ve 2, maddeye göre
cezanın uygulanniaması veya 2. maddeye göre cezanın indi-
rilmesi söz konusu değildir. 2. cümle suça tahrik veya suçun
işlenmesine yardım konularında uygulanmaz.

54

Maddeye göre suçta arac ı durumunda olan kimse olayla
ilgili olarak kendisine verilen görevleri aç ıklamak zorunda
değildir.

5202

Suçlunun, suça iştirak edenlerin suçluyu himaye edenle-
rin ve suçluya yataklık edenlerin tespit edilebilmesi, evlerin
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Türkiye ve Terörizm

TERÖR İZMLE diğer binalar ın şahsın kendisinin ve eşyalarının aranmas ıyla
MUCADELE mümkündür. Aramartın yap ılmas ı için suç ve delillerin bulu-

nabileceğine kanaatin olması gerekir.

5103

Diğer şahısların aranması, ancak suçlunun yakalanma-
smdan sonra veya suçla ilgili iz deliilerinin takibinde, belirli
zaptetme durumlar ında veya olayın takibinden, aranan şahısla
ilgili iz, dem ve eşyalan kendisinde veya evinde saklad ıği anla-
şılan kişilerde söz konusudur. Suçlunun yakalanmas ına neden
olacak önemli derecede zanlı olan kişiler Ceza Kanunu'nun
129a maddesine göre veya bu maddede aç ıklanan durumlara
uygun diğer haUerde ve olaylann takibinden suçlunun yanın-
da saklandığı anlaşılan kişinin evi ve oturduğu diğer binalar
aranır. Birinci paragrafın birinci cümlesine göre suçlunun
yakalandığı veya takip edilirken geçtiği odalar binalara dahil
değildir.

5104

Geceleri evler; işyerleri ve özel mülkiyek ait yerler ancak
yeni meydana gelmiş bir olayın takibinde, acele hallerde veya
elden kaçırılan suçlunun tekrar yakalanmas ı durumlarında
söz konusudur.

Bu s ınırlamalara gece saatlerinde umuma aç ık olan yerler,
polisin hakim olduğu yerler, kumarhaneler, cezalı kimselerin
çoğunlukta olduğu yerler, eşya ambarları, uyuşturucu kulla-
nildığı ve silah ticari ile uğraşıldığı şüphesi bulunan yerler ve
haydut yataklar ı dahil değildir.

Gece 01 Nisan'la 30 Eylül arasında akşam 21.00 ile sabah
04.00 arası ve OlEkim ile 31 Mart arasında ise akşam 21.00 ile
sabah 06.00 aras ıdır.
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5105
	

TERÖR İZMlE

MÜCADELE

Aramalar, hakimin izniyle acele hallerde ise savc ının veya
yardımcılarının izni ile yapılır. (152. madde gereği aramalar
103. maddenin 1. bendinin 2. cümlesine göre hakimin izni ile
acele durumlarda ise savcının izni ile yapılır). Evlerde, işyer-
lerinde ve özel mülkiyet yerlerinde yapılan aramalarda hakim
veya savcı bulunmaz ise bu durumda iki belediye memuru
veya bu da mümkün de ğil ise iki vatanda şın bulunması gerekir.
Bu kişiler polis memuru veya savcının yardıma memurlar ı
olamaz.

Evi aranan kişi aramada beraber bulunabilir. Eğer kendisi
yok ise temsilcisi ve ya reşit olan bir yetkili veya komşularından
birisi ya da ev arkada şlarından birisi bulunabilir.

103. maddenin 1. bendine göre evi aranacak ki şiye evi
aranmadan önce arama sebebi bildirilmelidir. Bu durum 104.
maddenin 2. bendindeki hallerde geçerli değildir.

5120

Suçla ilgili konularda Yüksek Eyalet Mahkemesi'nin
alanına giren eyalet yöntemleri kendi s ınırlar ında karar ve
durmalara yetkilidir:

Barı a ihanet, Ceza Kanunu'nun 80. maddesindeki du-
rumlar,

Ağır ihanet, Ceza Kanunu'nun 8-83.maddeleri aras ı,

Vatana ihanet ve dış güvenliğin tehlikeye sokulmas ı, Ceza
Kanununun 94 ila 103.maddeleri aras ı ve Patente Kanun'un
52.maddesinin 2.bendine göre i şlenen suçlar,

İnsan vücuduna karşı yapılan sald ırı ve dış ülkelerin tem-
silcilerine karşı verilen zarar (102),

Önemli organlara karşı suçlara karşı işlenen suçlarda Cea
Kanunu'nun 105 ve 106. maddeleri,
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TERÖRIZMLE	 Cemiyete karşı muhalefet (129),
MU CAD E LE

Yüksek Eyalet Mahkemesi'nin yetkileri dahilinde bir suçun
tebliğ edilmemesi (118)

Soykırım (220)

Yüksek Eyalet Mahkemeleri karar ve duru şmalarda yet-

kilidir.

74. maddenin 1. bendindeki suçlarda Federal Savc ılık, 74.
maddenin 2. bendine göre takibat yaptığında,

Ceza Kanunu'nun 221. maddesine göre cinayet, 212. mad-
desine göre adam öldürme ve 129. maddenin 1. bendine 2 ve 3
numarasmda tarif edilen suçlarda herhangi bir olay tamamen
dışarıda meydana gelmiş veya az da olsa dış bağlantılı ise ve

Genel Federal Savcılık bu olayın takibiniüstlendiğinde,

Ceza Kanunu'nun 211. maddesine göre cinayet, 212. mad-
desine göre adam öldürme ve 129. maddesinin B f ıkras ına göre
rehin alma, 307. maddesine göre çekirdek enerjisinin sebep
olduğu patlamayı gerçekleştirmek, 310. maddesinin 1. bendine
göre iyon ışınlarının kötüye kullanılması, 111. maddesinin 2.
bendine göre su baskın ile hayati tehlike yaratmak, 312. mad-
desine göre hava kuvvetlerine yönelik sald ırı, 316. maddesinin
1. bendine göre toplu olarak tehlikeli zehirleme, 319. maddesine
göre olayın şartlarına uygun olmas ı halinde;

• Almanya'nın mevcudiyetine veya iç ve d ış güvenliğine
yönelik tehlike olması,

Anayasa'nm ortadan kaldırılmas ı ya da değiştirilmesine
yönelik tehlike,

Kuzey Atlantik Paktı'nm (NATO) Federal Almanya'da
ikamet eden ordusunun güvenliğine ve bu paktın Almanya
dışındaki anlaşma devletlerinin Berlin'de mevcut olan üç gücün
ordusuna zarar vermeye Federal Savc ıhk' ın ve olayın önemine

binaen kovuşturmayı üstlenmesi.
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Olayın herhangi bir önemi olmad ığı durumlarda esas rERÖRi İMLE

tahkikatın başlatılmasında bir numaralı durumlarda Eyalet MUCADEIE

Mahkemesi'ne, 2-3 numaral ı durularda Eyalet veya Sulh
Mahkemesi'ne gönderilir.

1 ve 2. bende göre Yüksek Eyalet Mahkemesi'nin yetkisi
dahilinde olan davalarda 73. maddenin 1. bendinde gösterilen
kararlarla ilgilidir.

CMUK'nun 304. madde 5. bendinde gösterilen olaylarda
Eyalet Mahkemesi'nin ve Tahkikat Hakimi'nin kararlar ına
karşı açıkça itirazlarını bildirebilirler. (CMUK 169. madde, 1.
bend, 1. cümle)

Yüksek Eyalet Mahkemesi, CMUK'tm 74a maddesine göre
yetkili mahkemenin karar ve sonuçlar ına karşı yapılan itirazları
değerlendirir ve karara ba ğlar.

Yticm mahkemelerde bütün mevzuatlar geçerlidir. İştirak
eden ülkeler sözle şme vas ıtasıyla YEM' nin birden dörde kadar
ilgilendiren bentlerindeki görevleri, buna göre bir eyaletin yet-
kili mahkemesi bir ba şka eyaletin bölgesini de üstlenebilir.

Böylece 142a maddesine göre ceza ile ilgili olaylar ın ko-
vuşturnıasında "Federal Devlet"in yetkililiği onaylanmıştır. Bu
eyalet mahkemeleri Anayasa'nın 96. maddesinin 5. bendine
göre yargıyı uygularlar.

9.3. Fransa

9.3.1. Fransa'ya Yönelik Terörizm Tehditleri

Cezayir uyuşmazlığı sırasında Gizli Ordu (OAS: Orga-
nisation de l'Armee Secrete) kaynakli terörizm ve suikast
olaylarına sahne olan Fransa, bu uyu şmazlığm bitmesinden
sonra da çeşitli terörist örgütlerinin eylemleriyle karşılaşmıştır.
Icorsika'da bağımsız bir devlet kurmay ı amaçlayan Korsika
Ulusal Kurtulu ş Cephesi (FLNC: Fronte di Liberazion dia Cor-
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tERÖRiZMLE sica); Bretonya'da ba ğıms ız bir devlet kurmak isteyen Bretonya
MUCADELE Kurtuluş Cephesi (FLB-ARB: Cumhuriyetçi Breton Ordusu),

Deniza şırı topraklardan Yeni Kaledonya'n ın bağıms ızlığın ı
isteyen Konak Sosyalist Ulusal Kurtulu ş Cephesi (FLNKS) ve
Marksist-Leninist Doğrudan Eylem Örgütü (Action Directe),
çağdaş asimetrik terörizmin tehdidi öncesindeki dönemde
Fransa aç ısından tehdit oluşturmuşlard ır. Yine bu dönem içe-
rinde yer alan ve Doğu Bloğu'nun "Soğuk Savaş " döneminde-
ki mücadele stratejileri tarafından da bir ölçüde tahrik edilen
1968 "Öğrenci Olaylan" da Fransa aç ısından ilginç bir terörizm
deneyimi olmu ş tur.

Fransa, OAS'den 30 y ıl sonra da Cezayir kaynaklı yeni
bir terörizm dalgas ıyla karşılaşmıştır. Önce Cezayir'de ba şla-
yan şeriat yönetimi kurma amaçlı bu "Cihatçı Selefi" terörizm,
özellikle Silahlı İslami Grup (CiA) arac ılığıyla 1993-1995 y ıllar ı
aras ında Fransız hedeflere ve do ğrudan Fransa'ya kar şı kanl ı
eylemler gerçekle ş tirmiş tir. G İA ve İslami Selamet Ordusu
(AİS); Fransa ana karasmda mukim yoğun Magrip'li azınlık
nedeniyle halen potansiyel bir tehdit olu ş turıüktadır.

Milli veya ithal nitelikli bu terörizmin yan s ıra, Fransa'da
oturan yabancılar arasında örgütlenen etnik ve ideolojik terö-
rist gruplarla radikal İslami yapılanmalar da bu ülke için bir
sorun alandır.

Son günlerdeki varo ş olaylar ı ile giderek yak ınlaşan etnik
ve dinsel kökenli yeni terörizm tehdidi, gerekli önlemler al ın-
mazsa Fransa'nın başın uzun süre ağrıtacağa benzemektedir.
Fransa'da 2005 y ıl ında yapılan bazı araş tırmalar, bu ülkedeki
Müslüman nüfusunun % 3-5'i aras ındaki bir bölümünün
tehlikeli radikal İslamcı kategorisine girebilece ğini ve bazı
Müslüman Frans ızlar ın radikal İslam' ı; işsizlik, evsizlik ve
ayr ımcılığa karşı önemli bir protesto arac ı olarak benimsen-
diğini göstermektedir. Öte yandan pek çok Avrupa ülkesinde
hapishanelerdeki Müslümanlar ın oran çok yüksektir ve bu
oran Fransa'da % 60'lara ula şmakta, Fransız hapishanelerinde
300 kadar radikal Islamc ı bulunmaktadır. (Çitlioğlu-Erkmen,
2005)
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-	 Türkiye ve Terörizm

Fransa, doğrudan kendisini ilgilendirmekle birlikte Ana- TERÖRIZMLE

vataru'nda gerçekleşmeyen Cezayir Kurtuluş Savaşı kaynakli MÜCADELE

etnik/ayr ılıkçı terörizm tehdidine ve kendi anakarasmda
Doğrudan Eylem gibi terörist örgütlerce uygulanan ideolojik
terör eylemlerine şiddeti zaman içinde azalan bir kontr-te-
rörizm stratejisiyle karşılık vermiştir. Öte yandan, Frans ız
makamlarının; "Failleri kinı olursa olsun, gerekçeleri ne olursa

olsun her türlü terörizmin koşulsuz olarak cezalandırı lacağına ve

terörle mücadelenin müsamaha göster ıneksizin sürdürüleceğine"

yolundaki resmi açıklamalarına karşılık; diğer ülkelerle ilgili
terörizm faaliyetleri Fransa'y ı pek ilgilendirmemiş, başta Er-
meni terörist örgütler ve PKK olmak üzere, çok sayıda terör
grubunun Fransayı rahats ız etmeyen eylemleri karşısnda ses-
siz kalınn-uş, hatta MALA gibi terör örgütleriyle "centilmenlik

anlaşmaları " yap ılmas ı yoluna dahi gidilniiştir. Bu sessizliğin ve
çifte standardın resmi gerekçesi olarak da "Teröristlerin saldırıya

geçmesine neden olan ve bir araya gelmelerinin dayanağım oluş turan

haks ızl ıklar" gösterilmiştir.	 -

Fransa, bugün de kontr-terörizm dozaj ı hafiflemekle
birlikte hala ağır basan bir terörizmle mücadele konseptini
uygulamaktad ır. İçişleri Bakanı Sarkoczy'nin gettolardan
kaynaklanan etnik/dini kökenli terör karşısındaki tutumu
da bu konsepti yans ıtmaktadır. Bu genel açıklamalar ışığında
Fransa'nın terörizmle mücadele konseptini ana başlıklarıyla
şöyle özetleyebilmek mümkündür.

"Devlet Güvenliği Aleyhine Yap ılan Saldırılar ve Terörizmle

Mücadele Hakkındaki 09.09.1986 tarihli ve 86-1020 say ı l ı Kanun"

adını taşıyan özel bir terörizmle mücadele yasası mevcuttur ve
ülkedeki mevzuat tüm terör eylemlerini "ağır cezay ı müstelzim

suçlar" olarak kabul etmektedir.

Terör suçları özel bir yargılama rejimine tabidir. Bu yargı-
lama rejimi, ulusal toprakların her yerinde terörist eylemlerle
ilgili kovu ş turmaların, soruşturmaların ve adli kararların, ala-
nında uzmanlaşmış hakimlerden olu şan yetkili tek bir yargı
organında toplanması şeklinde uygulamaya yans ımaktadır.

469



Türkiye ve Terörizm

TERÖR İ ZMLE	 Terörizm mağdurlarının zararlarm ın tazmirti konusunda
MUCADELE bir teminat fonu mevcuttur.

Terörizmle mücadele tek bir biriniin sorumlulu ğuna veril-
menıjş olup, mücadele sistemi bu alanda yetkilendiriimiş bütün
birimlerin birleşerek faaliyete geçmesine dayanmaktad ır.

•	 Faaliyetlerin işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesini
teminen de "Vigipirate" ad ım taşıyan bir plan haz ırlanmıştır.

Konsept uluslararası terörizmle mücadele alanında BM
nezdinde yürütülen işbirliği faaliyetlerinin geli ş tirilmesini
öngörmekte, Fransa bu doğrultuda BM Kontr-Terör Komite-
si'nin ve Evian Zirvesi'nde kurulan Terörizme Kar şı Faaliyet
Grubu'nun çalışmalarına etkin biçimde katılmaktadır.

9.3.2. Terörizmle Mücadele Yap ılanmas ı

"Yirmi Birinci Yüzıjılda Yönetim" isimli kitapta Milli Jan-
darma ve Milli Polis kuruluşlarının varlığı nedeniyle, "çoklu iç
güvenlik sistemine" sahip olan Fransa'da terörizmle mücadele
yapılanmas ının gelişimi aşağıda şekilde anlatılmaktadır:

Fransa'da II. Dünya Sava şı sonrasında yoğunlaşan ve
genellikle sömürgelerin tasfiyesinin yaratt ığı tepkilerle bölge-
lerarası sosyo-ekonomik dengesizlik sorunlar ından kaynak-
lanan terörizm eylemleri, siyasal istikrars ızliğın da tetiklediği
toplumsal bunalinılara yol açmıştır. Bu sorunlar devletin temel
yap ılanmas ında değişimler gerektirmiş, bu cümleden olmak
üzere; 1958 Anayasası ile yarı başkanlık sistemine geçilerek
siyasal bunalımlar belirli ölçüde çözümlenmiştir. Yeni anayasa
döneminde ele alman bir diğer sorun da bölgeleraras ı sosyo-
ekonomik dengesizliklerin giderilmesi ve böylece bu dengesiz-
lilderin provake ettiği etnik kalkışmalarm engellenmesidir. Bu
amaçla, üniter devlet yap ısının korunması kaydıyla bölgesel
kalkınma planlar ı uygulamas ına geçilmiş, mülki yönetim ör-
gütlenmesi de bu planlar ı uygulayabilecek tarzda değiştiril-
miştir. Polis yapılanmasmın daha merkezi bir hale getirilmesi
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ve Milli Jandarma Örgütü'nün revize edilmesi de bu dönemde TERÖRIZMLE

alınan diğer önlemlerdir. (a. g. e., s. 222-240)	 MÜCADELE

Zaman içerisinde de uluslararas ı terörizm ve organize
suçlar kavramlarındaki gelişmeler paralelinde bir terörizmle
mücadele yasas ı çıkarılmış, terör karşıtı faaliyetler ((T: counter
terrorism) milli düzeyde ele al ınarak, önemli kamu kurumla-
nnda CT üniteleri olu şturulmuştur. Bu gelişmelerin ışığında
Fransa'nın mevcut terörizmle mücadele yap ılanmas ının ana
çizgileri şu şekilde belirtilebilecektir.

A. Cumhurbaşkanı

Frans ız iç güvenlik yap ılanmas ında; Başbakan, İçişleri
Bakanı, Milli Savunma Bakan, Vali ve Belediye Ba şkanı "iç
güvenlik otoriteleri" ve idare makamları olarak kabul edilmekle
birlikte, 1958 Anayasası'nın 16. maddesi hükmü dikkate alın-
dığmda terörizmle mücadele yap ısının en üst kademesinde
Cumhurba şkanı'nın yer aldığı söylenebilir. Zira söz konusu
madde; "Cumhuriyet'in müesseseleri, milletin bağı ms ızlığı, topra-
ğın ın bütünlüğü veya milletleraras ı taahhütlerin uygulanmas ı vahim

ve doğrudan doğruya bir tehdide maruz -kald ığında-" Cumhurbaş-
kanı'na Hauriomm "geçici diktatörlük" olarak vasıfland ırdığı
ölçüde geniş yetkiler vermektedir.

Duverger bu yetkilerir ı "anayasayı değiş tirme ve meclisin
feshi dışında; iç isyan, bölgesel ayaklanma, siyasi kon ıplo, meclisin
uluslararası bir anla şnıayı frshetnıesi ve hatta böyle bir fesih niye-
tini açıklayan bir siyasi partinin iktidara gelmesi gibi durumlan da
kapsayabileceğini" belirtmektedir.

Cumhurbaşkanı'nı olağanüstü önlemler almaya yönel-
tebilecek tehditler arasında Fransa'mn anayasal yap ısı ve
değerlerine yönelik ciddi terörizm eylemlerinin de yer ald ığı
kuşkusuzdur. Bu nedenle Cumhurbaşkanı, Fransa'nın terö-
rizmle mücadele konseptlerinde dikkate al ınması gereken bir
konumdadı.r.
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TERÖR İ ZMLE	 B. İçişleri Bakanlığı
MÜCADELE

Başbakan'ın da Anayasa'run 20 ve 21. maddelerinden kay-
naklanan yetkileri dolays ıyla terörizmle mücadelede önemli
bir konumda bulunduğu söylenebi.lirse de, bu alanda ikinci
derecedeki önemli yetkili Içi şleri Bakanlığıdır.

Söz konusu birim, temel siyasi bakanlık ve sivil otoritenin
en güçlü ve en önemli merkezi kurulu şu olarak; Fransa toprak-
larında devletin sürekli temsil edilmesi, kamusal kurumlar ın
bütünlüğünün garantörlüğü, halkın her türlü felaket, tehlike
ve olası çatışmalardan korunmas ı ve kişi ve eşya güvenliğinin
sağlanması misyonu doğrultusunda,, tüm bu de ğerlere karşı
ciddi tehdit oluşturan terörizmle mücadele sorumlulu ğunu
da üstlenmiştir.

İçişleri Bakanlığı'nın terörizmle mücadele alanındaki faa-
liyetlerine destek veren önemli birimler ise Paris Polis Valili ği
(La Prefecture de la Police de Paris) de dahil olmak kayd ıyla
"Valilik sistemi", Milli Jandarma, Milli Polis Genel Müdürlü ğü
ile iç güvenlik ve terörizmle mücadele stratejilerinin olu şturul-
mas ında önemli görevler yapan İçişleri Bakanlığı'na bağli İç
Güvenlik Yüksek Etütleri Enstitüsü (lnstitut de Hautes Etudes
de la Securite Interieure) dür.

Ülkedeki CT faaliyetleri; teröre kar şı savaşımırı tanımı
ve düzenlenmesi, mali düzenleme ve uygulamalar, gümrük
uygulamaları, göçmenlik ve ilticanm düzenlenmesi, suçluların
iadesi, polisiye önlemler ve silah ticaretinin kontrolü olmak
üzere 7 alanı kapsamaktadır.

Bu alanlarda ilgilerine göre Adalet Bakanl ığı, Savunma
Bakanlığı, Ekonomi-Finans ve Endüstri Bakanl ığı terörizmle
mücadele faaliyetlerine destek vermektedir. Bu faaliyetlerde
terörün finansal deste ği konusunda mali istihbarat yapan
TRACFTN ve görev alanındaki önemli mali suçlar konusunda
finansal CT çalışmaları yapan DCPJ önemli birimlerdir.
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C.Milli Jandarma Genel Direktörlü ğü	 TERÖRf İMIE

(La Gendarmeric Nationale)	 MUCAUEfl

Milli Jandarma, genel güvenliği; işletme, haber alma ve
yardım alanlarında gözleme, düzeni koruma ve yasalara uy-
gulama görevleri kapsamında terörizmle mücadele alanında
sorumluluk ta şımaktadır.

Terörizmle mücadele faaliyetleri daha çok Genel Direk-
törlüğün harekat, istihbarat ve plan-prensiplerle ilgili 1. Daire
Başkanlığı'nın görev alanıyla ilişkilendirilebilir. Bu birimirt yan
sıra Üç "Askeri Savunma Bölgesi"nde konuşlanan Jandarma Ana
Bölge Komutanl ıklar ı ile 9 "Savunma Bölgesi"nde konuşlanan
Jandarma Bölge Komutanliklar ı, bunlara bağlı Seyyar Jandarma
Tali Bölge Komutanlıkları, 22 Bölge Valiliği'nde konuşlanan İç
Güvenlik Jandarma Tali Bölge Komutanl ıkları , 97 İl Jandarma
Alay Komutanlığı ve ilçe Jandarma Bölük Komutanlığı'ndan
oluşan Jandarma İç Güvenlik Birlikleri terörizmle mücadele
alanında da görev yapmaktadırlar.

Milli Jandarma, terörizmle mücadelenin taktik boyutuna
da; Milli Jandarma Müdahale Grubu (GIGN: Groupment
d'Iiıterventıon de la Gendarmerie Natonale), Milli Jandarma
Paraşütçü Müdahale Timi (EPIGN: Escadron Parachutiste
d'Jntervention de la Gendarmerie Nationale) ve Milli Jandar-
ma Özel Operasyon ve Süratli Müdahale Komandosu (GSIGN:
Groupe de securite et d'Intervention de la Gendarmerie Nah-
onale) ile katılmaktadır.

D. Milli Polis Genel Müdürlü ğü
(DPGN: Direction Generale de la Police National)

Milli Polis Genel Müdürlü ğü'ne bağ lı Adi Polis Merkez
Müdürlüğü, Genel İstihbarat Merkez Müdürlü ğü ve Ülke
Topraklar ım Gözetleme Müdürlüğü (DST: La Direction Sur-
veillance du Territorie) terörizmle mücadeleyle do ğrudan
görevli polis birimleridir. Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri
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TERÖR İ ZMLE Merkez Servisi (CR5) ise terörizmle mücadelenin toplumsal
MUCADELE olaylar boyutuyla ilgilidir.

DST ve Adli Polis Merkez Müdürlüğü terörizmle müca-
dele alarundaki adli soruşturma yetkisini payla şmaktad ırlar.
Bu yetki, yabancı devlet müdahalesi olan ve espiyonaj karak-
teri taşıyan-olaylarda DST'ye, bu karakteri ta şımayan genel
terörizm eylemlerinde Adli Polis Merkez Müdürlü ğü'ne aittir.
Terör örgütlerinin etkinliklerinin izlenmesi ve benzeri idari
polis yetkileri ise Genel İstihbarat Merkez Müdürlüğü'nce kul-
lanılmaktadır. Adli Polis adli müdahale a şamasında devreye
girmekte, polis veya jandarma taktik CT üniteleri, bu birimlerin
talepnamesiyle ve asıl yetki bu birimlerde olmak üzere operas-
yon yapmaktadırlar. Fransız İstihbarat Servisi DGSE (Direction
Generale de la Securite Exterieure) de CT çal ışmalarına aktif
katkıda bulunmaktad ır.

Doğrudan Milli Polis Genel Müdürü'nün sorumlulu ğu
altmda faaliyet gösteren Antiterörist Koordinasyon Birimi
(UCLAT: l'Unite de Coordination de la Lutte Antiterroriste);
CT servislerinin çalışmalarının koordinasyonuyla görevli bu-
lunmakta ve bu görevle ilgili olarak; haber alma, sınır kontrol
ve kriuıinal araştırma üniteleri ve özel müdahale birimleriyle
işbirliği yapmaktadır. Polisin taktik CT üniteleri ise; Ara ştır-
ma, Destek, Müdahale ve Cayd ırma Birimi (RAİD: Reaction,
Assistance, lnterventıon, Dissauder) ve Milli Polis Müdahale
Grubu (GPIN: Groupe d' İntervention dela Police National)
ile daha az bilinen Uluslararas ı Polis Teknik Işbirliği Servisi
"SCTIP"dir. RAİD; 1985 yılinda Milli Polis'in ciddi suçlar ve
terörle savaşımında üstünlüğünü sağlamak için kurulmuş olup,
bu alanlarda taktik önderlikle görevlenditiln ıiştir.

Fransa Genel Kurmay Başkanlığı Özel Operasyonlar Ko-
mutanlığı'na bağlı 1. Deniz Piyade Paraşüt Alayı (Regiment
de Parachutites d'Infanterio Marine) ile denizdeki Cf operas-
yonlarında görev yapan GCMC'de (Le Gtoupe de Combaten
Milieu Clas) terörizmle mücadelenin taktik alanında görev
yapan önemil birimlerdir.
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E. Taşra Düzeyinde Terörizmle	 tERÖR İİMIi

Mücadele Yap ılanmas ı	 MU(ADEIE

1958 Anayasas ı'nın 13 ve 72. maddeleriyle 29.07.1964 ve
.10.05.1982 tarihli Kararnamelere göre taşrada terörizmle mü-
cadele sorumluluğu "milli ç ıkarlar ı korumak" ve önleyici kolluk
hizmetlerini yerine getirmekle görevli valilere ait bulunmakta-
dır. Bölge valilerinin ise bu konuda herhangi bir görevi yoktur.
Il valileri bu görevlerini Milli Polis İl Müdürlükleri ve İl Jan-
darma Alay Komutanlıkları vasıtasıyla yerine getirmektedirler.
Ancak, Milli Polis'in ta şra yap ılanmasında uzmanlık alanlarına
göre önemli farklila şmalar da mevcut bulunmaktad ır.

Taşradaki terörizmle mücadele yap ılanmas ı ile ilgili olarak
üzerinde durulmas ı gereken bir diğer önemli birim de "Savun-

nın Bölgeleri" (Zone de Defense) dir. Bu kurum, 1950'li yıllarda
sistemi kuran Milli Savunma Bakanı MocWun devlet savunma-
sını global ve daimi bir örgüte dönü ştürme ilkesine dayanmak-
ta ve savunma bölgeleriyle illerde sivil ve askeri makamlar ın
koordinasyonu ve i şbirliği amaçlanmaktad ır. Fransa'da bugün
bu koordinasyon Savunma Bölge Merkezleri'nde görevli bölge
valileri ve Paris'te de Paris Polis Valisi tarafından yerine ge-
tirilmektedir. Bu kurumlar, terörizm tehditlerinin artmas ı da
dahil "olağanüstü hal" koşullarında devreye girmekte ve bu tip
koşullarda bir taraftan polis otoritelerinin yetkileri kendili ğin-
den artarken, diğer yandan da 23.12.1972 tarihinde de ğiştirilen
07.01.1959 tarihli Yasa hükümleri uyar ınca Fransa'nın genel
savunma düzeni içerisinde Savunma Bölge Komutanhklar ı'na
sivil polis yetkileri de verilebilmektedir.

9.3.3. Terörizmle Mücadele Mevzuat ı

Fransa'da halen geçerli bulunan terörizmle mücadele ko-
nusundaki temel mevzuat, Devlet Güvenli ği Aleyhine Yapı-
lan Saldırılar ve Terörizmle Mücadele Hakkındaki 09.09.1986
tarihli ve 86-1020 say ılı Kanundur. Bu kanunla yap ılan deği-
şilderle; Ceza Kanunu'nun 4. kitap 14. fasl ında "bask ı, tehdit ve
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TERÖR İZMLE terör yoluyla kamu düzenini bozmak amacıyla fetdi veya toplu halde
MUCADELE işlenen suçlar" düzenlenmiş tir. Ceza Kanunu'nun anılan hü-

kümlerine göre: Terör, baskı veya tehdit yoluyla mevcut kamu
düzeninin ciddi olarak bozulmas ı amacıyla ferdi veya toplu
halde herhangi bir giri şimde bulunuldu ğunda; bu kanunun
ilgili maddeleriyle, silah, cephane ve sava ş malzemeleri rejimini
belirleyen mevzuat, biyolojik ve zehirli silahlar ın üretimini,
bulundurulmas ını, ahmıru, satımını ve stoklanmas ını yasak-
layan yasa ve Demiryolları Polisi hakkındaki Yasa devreye
girmektedir.

Bu suçların kovuşturulması, tahkikatının yapılmas ı ve yar-
gılanması yetkisi, Cumhuriyet Savc ısı'na, Sorgu Hakimi'ne,
Asliye Ceza Mahkemesi'ne ve Paris Ceza Mahkemesi'ne
verilmiştir. Ayrıca, yasa kapsamındaki soruşturmalarda adli
merci karanyla gözaltı süresi uzatılabilmekte, şüphelinin ko-
nutıında arama yap ılabilmekte ve suç delillerinin müsaderesi
kararı verilebilmektedir.

86-1020 sayıh Yasayla Ceza Kanunu'nda yap ılan deği-
şilcler sonucunda hava, deniz ve kara toplu taşım araçlarında
bulunanların baskı ve tehdit yoluyla toplu ta şıma araçlar ını
ele geçirmeleri veya kontrolü ellerini almalar ı da suç say ılan
eylemler arasına alınmış tır.

Öte yandan da yasa kapsamında bulunan suçlardan birinin
suçlusu veya suç orta ğı, suçun işlenmesine engel olacak aç ıkla-
malarla diğer suçları adli ve idari bir makama bildirir ise ceza-
dan muaf kalacak ya da verilecek ceza yar ıya indirilecektir.

Özel Milis ve Terör Gruplar ı Hakkındaki 10.01.1936 tarihli
Yasa da yeniden düzenlenerek; Fransa topraklar ında veya d ı-
şarıda terörist faaliyetlere yard ımcı veya destek olanlar yasa
kapsamına alınmıştır. Yine bu yasa, bas ın hürriyeti hakkındaki
yasada da değişiklik yaparak, Ceza Kanunu'nun terör eylemi
kabul ettiği suçların kamu düzenini bozmak maksadıyla iş len-
mesi veya bu suçlarla murtabit ba şka bir suçun olmas ı halinde
desteklenmeleriı-ıi suç sayn-uştır. Yasanın yürürlüğe girmesiyle
kanunun öngördüğü durumlar dışında, silahlı yada silah edi-
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nebilme inücan ı olan şahıslardan oluşmuş, hiyerarşik bir yap ıya TERÖR İZMlE
sahip ve kamu düzenini bozabilecek nitelikteki tüm gruplar MUCADEIE
suç grupları şeklinde vasıfland ırılmaya başlanniiştır. Ayrıca

terör mağdurlarının zararlarının tazmini yoluna gidilmesi de
öngörülmüş ve bu amaçla bir fon kurulmuştur.

Terörizmle mücadele alarundaki son düzenleme ise 23
Ocak 2006 tarihli ve 2006-64 sayılı "Terörle Mücadeleyi İlgilen-

diren ve Güvenlik ile S ı n ı r Kontrollerine ilişkin Hükümler içeren

Kanun" dur. Anılan mevzuatın konuyla ilgili bölümleri a şağıda

verilmiştir.

A. Devlet Güvenliği Aleyhine Yap ılan
Saldırılar ve Terörizmle Mücadele
Hakkında Kanun (9 Eylül 1986-1020)

a. Ceza Kanununun (CK) 4. kitabının 14. fashnı müteakip
"baskı, tehdit ve terör yoluyla kamu düzenini bozmak amac ıyla ferdi

veya içtimaen işlenen suçlar" başliğı altında 15. fasıl düzenlenmiş
olup, CK nun 706-16. maddesinden 706-25. frıaddesine kadar
yapılan değişiklikler aşağıya ç ıkarılnııştır.

Madde 706-16. Terör, baskı veya tehdit yoluyla mevcut
kamu düzeninin ciddi olarak bozulmas ı maksadıyla ferdi veya
içtimaen herhangi bir girişimde bulunulduğu zaman;

CK'nın 435'den 437ye, 462, 434. maddesinin 3' ten 7. ben-
dine kadar, 341'den 344'e, 354, 355, 379. maddeleri, 312. mad-
desinin 3 ve 4. bentleri, 310, 311, 301'den 305'e, 295'ten 298'e,
265'ten 267'ye, 257/3. maddeleri,

Savaş araç, gereç ve silahlar ının üretimi hakk ındaki 4 Eylül
1870 Tarihli Kararname'yi yürürlükten kald ıran 19 Haziran
1871 Tarihli Kanun'un 3. maddesi,

Patlayıcı maddeler ve barutlar hakkındaki 3 Tenımuz 1870
Tarih ve 70-575 sayılı Kanun'un 6; maddesi,
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JERÖRZMLE	 Silah, cephane ve savaş malzemeleri rejimini belirleyen 18
MÜCADELE Nisan 1939 Tarih ve bila sayılı 31 ve 32. maddeleri ile 1 ve 4.

Silahlar başhğı altında bulunan 38. maddesi,

Biyolojik ve zehirli silahların üretimini, stoklanmas ını ,
bulundurulmas ını, al ımım ve satımını yasaklayan 9 Haziran
1972 Tarih ve 72467 sayıh Kanun'un 1 ve 4. maddeleri,

Demiryolları Polisi hakkındaki 15 Temmuz 1845 tarihli
kanunun 16 ve 17. maddeleri taraf ından belirlenen "tan ı mla-
nan" suçlar, halihazırda mevcut madde hükümleri saklı kal-
mak kaydı ile mer'i kanunun maddelerince kovuşturulurlar,
mahkeme önüne çıkar ılır ve yargılanırlar. Halihaz ırda mevcut
maddenin hükümleri bu suçlar ile murtab ıt suçlara da uygu-
lanabilir niteliktedir.

Bölüm 1. Yetki

Madde 706-17.706-16. maddenin uygulama alanına giren
suçların kovuşturulma ı, tahicikatının yapılması ve yargılan-
mas ı yetkisi, 663. madde'nin 2. Bendi, 43,52 ve 382. maddelere
istinaden cumhuriyet savcısına, sorgu hakimine, asliye ceza
mahkemesine ve Paris Ceza Mahkemesi'ne verilmiştir.

Küçüklerin yargılanmas ı hakkındaki 2 Şubat 1945 Tarih
ve 45-174 say ılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri
çerçevesinde re şit olmayan küçükler hakk ında yap ılacak
kovuşturma, tahkikat ve yargılama yetkisü Paris Çocuk A ğır
Ceza Mahkemesi'ne, Çocuk Mahkemesi, Çocuk Sorgu Hakinıi
ve Cumhuriyet Savc ısı'na verilmiş tir.

706-16 sayılı maddenin uygulama alanına giren suçların ko-
vuşturulmas ı ve hazırlık tahkikatmın tamamlanması için Paris
Sorgu Hakimi ve Cumhuriyet Savc ısı milli sınırlar dahilinde
yetkilerini kullanmaya tamamen ehliyetlidirler.

Madde 706-18. 706-16. maddenin uygulama alan ına
giren suçlar için Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde görevli
Cumhuriyet Savc ısı veya Paris C. Savc ısı Sorgu Hakiminden
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bahse konu yetkinin Paris Sorgu Hakimli ği'ne devrini talep TERÖRiZMLE
edebilir. Keyfiyet daha önceden sanık ve müdahil tarafa ile- MUCADELE
tilerek konu hakkındaki görüşleri iste ıür. Taraflara tebligatm
yapıldığı tarihten itibaren en erken 8 günün bitimini müteakip
karar verilir.

Sulh Hakimi'nce verilmi ş yetki b ırakma karar ı 706-22.
Maddede öngörülen 5 günlük sürenin bitiminden itibaren ge-
çerlik arzeder. Bahse konu madde muvacehesinde herhangi
bir itiraz husule gelmesi durumunda ise Yargıtay Ceza Dairesi
konu hakkında karar verinceye kadar ilgili Sulh Haki ınliği'nin
davaya bakma yetkisi devam eder.

Verilmiş karar kesinleş ir ise, zaman geçirmeksizin C.
Savc ısı dava dosyas ını Paris C. Savcılığı'na gönderir. Mevcut
madde hükümleri, keza Ceza Dairesi önünde de uygulanabilir
niteliktedir.

Bölüm, Yargılama Usulü

Madde 706-23. 706-16. maddenin uygulama alan ına giren
suçlardan biri ile ilgili olarak yap ılan tahkikat, kovuşturma
gerektirirse; 63, 77 ve 154. maddeler uyarınca gözaltına alınan
şahsın gözaltı süresi 48 saat daha uzat ılabilir.

Gözaltı süresinin uzatılmasına C. Savcısı'nın talebine bina-
en gözaltı kararı veren mahkeme başkanı, yetkili hakim Veya
72 ve 154. maddelerde belirlenen durumlarda Sorgu Hakiini
karar verir.

İlgili şahıs, gözaltı süresinin uzatılmasına karar verilmeden
önce mahkeme önüne çıkarılmand ır. Bu karardan sonra şahsın
sağlık kontrolünden geçmek istemesi tabi hakk ıdır. Bu kont-
rolü yapacak yetkili doktorun belirlenmesini C. Savc ısı veya
72 ve 154. maddelerde öngörüldü ğü hallerde Sulh Hakimleri
yapar.

Madde 706-24. 706-16. maddenin uygulama alan ına giren
suçlardan biriyle ilgili olarak yürütülen tahkikat gerektirirse, C.
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TERÖR İZMLE Savcısı'nın talebine istinaden Asliye Ceza Mahkemesi Başkanı
MUCADELE veya onun tayin edeceği yetkili taraf ından ilgili şahsın onay ı-

nı ahuiaks ızın konutımda arama ve tarama karar ı, bulunması
muhtemel suç delillerinin müsaderesi karar ı verilebilir.

Madde 706-25. Yetişkin şahıslarm yargılanması maksadıy-
la 698/6. madde gere ğince Ağır Ceza Mahkemesi müessesesi
teşkil ettirilmiştir.

b. Ceza Kanununun 257-2. maddesini müteakiben
257-3. maddesi a şağıdaki şekilde düzenlenmiştir

Madde 257-3 257. ve 257-1. maddelerde belirlenen suçlar ı
her kim yanıcı, yakıcı, yangın çıkartıc ı, patlay ıcı veya şahıs
güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir vas ıta ile işlerse 5
yıldan 10 yıla kadar ağır hapis cezası ve 5000 frank'dan 200.000
frank'a kadar para cezas ına mahkum edilir.

Eğer bahse konu curumönceki bentte belirtilen hususlar
çerçevesinde yapılır ve bir kişinin ölümüne veya bir uzvunun
sürekli tatiline sebep olursa verilecek azami ceza müebbet
ağır hapis cezas ı olacaktır. Eğer bahse konu cürüm ilk bentte
bahsedilen vas ıtalar ile işlenir ve teşekkül halinde ika edilirse
verilecek ceza 10 yıldan 20 yıla kadar ağır hapis cezasıdır.

c. Ceza Kanununun 462. madde 2. bend baş langıcı
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmi ştir

Herhangi bir hava taşıma aracında, deniz ta şıma aracında
veya diğer kara toplu taşırn araçlarından birinde bulunan her
kim baskı ve tehdit yolu ile söz konusu bu toplu taşım araçların-
dan birini eline geçirirse veya kontrolü eline almak isterse...

d. Ceza Kanununun 44. maddesi a şağıda yazılan
bent yardımı ile tamamlanmıştır3

Mevcut Ceza Kanunu'nun 257-3,265. maddeden 267. mad-
deye, 295. maddeden 298. maddeye, 301, 303. maddeden 305.
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Türkiye ve Terörizm

maddeye, 310, 311, 312. maddenin 3.4. bentleri, 341, 344, 355, TERÖRIZMLE
379, 382. maddesinin 2. ve 5. bentleri, 384, 400. maddenin 1. MUCADELE
bent, 434. maddenin 2. ve 5 bentleri 435. maddenin 1. bendin-
den 437. maddeye, 462. madde, demiryolu polisi hakk ındaki 18
Temmuz 1845 tarihli Kanun'un 16. ve 17. maddeleri, 19 Haziran
1871 tarihli Kanun'un 3. maddesi, yamc ı ve patlay ıcı maddeler
hakkındaki 3 Temmuz1970 tarihli Kanun'un 6. maddesi, cepha-
ne ve savaş araç, gereç malzemeleri hakkındaki 18 Nisan 1989
tarihli Kanun'un 38. maddesi, aynı Kanun'un 31. ve 32. madde-
leri, zehirli ve biyolojik silahlar ın üretilmesini, stoklanmas ını,
naklini, alımıru ve satımını yasaklayan 9 Haziran1972 tarih ve
72467 sayıli Kanun'un 1. ve 4. maddelerinde belirlenen suçlar ı
işleyerek mahkum edilmiş şahıs, bu suçları kamu düzenini
y ıkmak veya bozmak maksad ıyla ferdi veya içtimaen işlerse
2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilir.

e. Ceza Kanunu'nun 463 maddesini mütealdben 463-1
ve 463-2. maddeleri aşağıdaki şekilde düzenlenmi ştir

Madde 463-1. Baskı, tehdit vĞ terör yoluyla kamu düze-
nini bozmak maksadıyla ferden veya içtimaen bir girişimde
bulunulmas ı husule geldiğinde her kim 44. maddenin 11. ben-
dinde belirlenen suçlardan birini suçlu veya suç orta ğı olarak
işlerse ve suçun işlenmesine engel olacak aç ıklamalar ile diğer
suçluları adli veya idari bir makama bildirir ise cezadan muaf
kalacaktır.

Her kim 44. maddenin 11. bendinde belirlenen suçlardan
birini kamu düzenini bozmak maksad ıyla ferden veya içtimaen
ika edebilecek bir faaliyet ile ilgili olarak suçlu veya suç orta ğı
olursa ve bir ki şinü ölümüne veya bir uzvunun sürekli tatiline
mahal bırakacak bir suç olay ını adli veya idari makama ihbar
eder ve engeilemiş olursa verilmesi muhtemel cezadan muaf
kalır.

Madde 463-2.463-1. maddede belirlenen durumlar haricin-
de kamu düzenini bozmak maksad ıyla ferden veya içtimaen



Türkiye ve Terörizm

TERÖR İZMLE bir faaliyette bulunmak suretiyle 44. maddenin 11. bendinde
MUC.ADELE mevcut suçun suçlusu veya suç orta ğırun diğer suçluların be-

lirlenmesine yardımcı olması durumunda verilecek ceza yar ıya
indirilir. Eğer verilmesi muhtemel azami ceza miktarı müebbet
ağır hapis cezası ise 20 yila indirilir.

Bölüm 4, Kanunsuz Etkinlikler ve Suç Grupları

Madde 431-13. Kanun'un öngörmü ş olduğu durumlar dı-
şında, silahlı ya da silah edinebilme imkanı olan şahıslardan
oluşmuş, hiyerarşik bir yap ıya sahip ve kamu düzenini boza-
bilecek nitelikteki tüm gruplar suç gruplarını oluşturur.

Kapsam ve Yürürlük

Bahse konu bu Kanun, yürürlü ğe giriş tarihinden itibaren
işlenmiş tüm suçlara uygulanacaktır. Bu Kanun, Devlet Kanunu
olarak addediip uygulanacakt ır

B. Terörle Mücadeleyi ilgilendiren ve Güvenlik ile
Sınır Kontrollerine ili şkin Hükümler içeren Kanun
(23 Ocak 2006,2006-64)

Bu yasa, Oryantasyona ve Güvenli ğinin Programlan-
masina Dair Kanun, Savunma Kanunu, Ceza Kanunu, Ceza
Muhakemeleri Kanunu, Posta ve Elektronik iletişim Kanunu,
İş Güvenliği Kanunu, Sivil Havacılik Kanunu gibi geni ş bir
mevzuat yelpazesinde ve mali mevzuat hükümlerinde uluslar
arası asimetrik terörizm tehditlerine ördemye yönelik olarak
bazı önemli değişiklikler yapmıştır. Bu değişikliklerden başlı-
calar ı aşağıda belirtilmiştir.

Birinci Bölüm

Madde 1. Video kamerayla gözetime ilişkin hükümler
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Terör eylemlerininönlenmesi, bina ve meskun mahallerin TERÖRIZMLE

çevresinin terör eylemelerine karşı doğrudan korunmas ı ama- MUCADEIE

cıyla kamu mercileri ve diğer tüzel kişiler terör eylemlerine aç ık
bulunan yerlerde video kamerayla gözetim yapabilirler.

Kamuya açık yer ve kurumlarda, kişi ve malların güvenli-
ğini sağlamak amac ıyla, özellikle söz konusu yer ve kurumlar
sald ırı ya da hırsızlık risklerine açık olduğunda ya da terör
eylemlerine maruz kaldığında da, bu tarz operasyonlar ger-
çekleştirilebilir.

Ulusal polis ve jandarma görevlerine atanm ış olan ve po-
lis ve jandarma hizmetlerini yerine getirmek üzere gerekti ği
gibi yetkili kılınan görevlilerin, elde edilen görüntü kay ıtlarım
almasına izin verilebilir.

Ulusal polis ve jandarma görevlerine atanmış olan ve po-
lis ve jandarma hizmetlerini yerine getirmek üzere gerekti ği
gibi yetkili kılınan görevlilerin, elde edilen görüntü kay ıtlarını
almaya kanunen izinli oldu ğuna dair karar, Eyalet Komisyo-
nu'nun görüş bildirmesinden sonra Valilik karar ıyla her an
alınabilir. Terör saldırısı risklerine ilişkin aciiyet ve özel du-
rum gerektirdiği takdirde, Komisyon görü şü alınmadan da bu
karar venilebilir

Videolu gözetim sistemlerine beş yıllık bir süre içinizin
verilmiştir; bu süre uzatılabilir.

Terör saldırısı risklerine ilişkin aciliyet ve özel durum bunu
gerektirdiği takdirde, Eyaletteki Devlet Temsilcisi ve Paris'teki
Emniyet Müdürü "Paris Polis Valisi", kıs ımda belirtilmiş kişile-
re, önceden Eyalet Komisyonu'nun görüşünü almaksızin, vi-
deo kamerayla gözetim sisteminin kun ılmasma ilişkin mevcut
maddenin öngördü ğü koşullar çerçevesinde maksimum dört
aylık bir süre için geçici izin verebilir.

Not Eyaletteki devlet temsilcisi tabiriyle "Ü valisi", Pa-
ris'teki Emniyet Müdürü tabiriyle de "Paris Polis Valisi" kas-
tedilmektedir.
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TERÖR İZMLE	 Madde 2. Terör sald ırılarını önlemek amac ıyla Eyaletteki
MUCADELE Devlet Temsilcisi ve Paris'teki Emniyet Müdürü kendilerinin

belirlediği bir süre zarfında; Savunma Kanunu maddelerinde
belirtilnüş olan kurumların, tesisatlar ın ve işyerlerinin sa-
hipleri, altyap ı işletmeleri, yurtiçi taşımacılığin yapılmasına
ilişkin Kanun tarafından belirlenen toplu ta şıma faaliyetleriyle
ilişkili toplu ta şıma araçlar ını işleten yetkili merci ve kişiler,
daha önceki iki fıkrada yer verilmeyen uluslararas ı trafiğe açık
olan havaalanı işletmeleri videolu gözetim sistemlerinin i şleme
konulmasına karar verebilir.

Eyaletteki Devlet Temsilcisi ve Paris'teki Emniyet Müdürü
kararlarmdan önce ve milli savunma alanı dışında, söi konusu
karar halka açık yol ya da halka açık yer ya da kuruluşların
video kamera ile kaydm ı içermesi durumunda, 10. madde ta-
rafmdan belirlenmiş olan Komisyon görüşüne başvururlar.

Terör sald ırısı risklerine ilişkin adiliyet ve özel durumun
gerektirmesi halinde Eyaletteki Devlet Temsilcisi ve Paris'teki
Emniyet Müdürü, Bölge Komisyonu'nun öngörüşü alınmak-
sızın iş bu maddede öngörülen ko şullar dahilinde gerçekle ş-
tirilmek üzere, videolu gözetim sisteminin kurulmas ına karar
verebilirler. Söz konusu karar, halka aç ık )iol ya da halka açık
yer ve kurumlar ı filme alan videolu gözetim sisteminin yer-
leştirilmesini içerdiği durumda, Komisyon Başkanı verilen bu
karardan derhal haberdar edilir.

I. Kıs ımda yer verilen kişiler, W. Kısımda yer verilen zo-
runluluk belirten hüküm tarafından belirlenen süre sona erme-
den, alınan videolu gözetim sisteminin kurmad ıkları takdirde,
150.000 Euro para cezasma çarpt ınlabilirler.

İkinci Bölüm

• Madde 3. Terör eylemine katıldıklarından şüphelenilen
kişilerin seyahatlerinin denetimi ile elektronik ortamda ve te-
lefonla yap ılan görüşmelere ilişkin teknik yerlerin iletilmesi;
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Türkiye ve Terörizm

Uluslararası bağlantı sağlayan trenlerde, denetin yap ıl- TERÖRIZMLE

dığında, sınır ile sınırdan yirmi kilometre uzakta bulunan ilk MUCADE İL

durak arasındaki mesafede bulunan k ısımda denetim gerçek-
leştirilebilir.

Ancak uluslararası seferler yapan ve özel bağlantı nokta-
ların özelliklerinin ta şıyan demiryollarında denetim bu durak
ve izleyen elli kilometre smırlarında bulunan durak arasında
da gerçekleştirilebilir.

Madde 4. Üniformah veya görevlerini gösteren d ış işaretler
taşıyan ulusal polis te şkilatı üyeleri; yap ılan uyarılara rağmen
kondüktörün treni durdurmaması, kondüktör ya da yolcular ın
tutumlarının, kendilerinin ya da başkalarının hayat-ini kasten
tehlikeye atabilecek nitelikte olmas ı, kondüktörün kaçma
girişimi ya da tutumu nedeniyle aracın durdurulrnasmin ge-
rekli oldu ğu suç ya da suçu' : stü durumları gibi hallerde, ulaşım
araçlarını durdurmak amac ıyla uygun vas ıtalar kullanmaya
yetkili dirler.

Madde 6. Terör eylemlerini önlemek amac ıyla gerektiğinde
ulusal polis ve jandarma görevlerini yerine getirmeye yetkili ki-
hnan özel olarak tayin edilen görevliler, asil meslek olarak veya
yan meslek olarak halka şebeke ulaşımı aracılığıyla "ücretsiz

olanlarda dahil olmak üzere" on-line iletişim sağlayan kişilerden
ve elektronik iletişim operatörlerinden iş bu madde uyannca.
incelenen ve muhafaza edilen verileri talep edebilirler.

Talep konusu teşkil edecek veriler, abone numaralarının
ya da elektronik ortamda iletişimi sağlayan hizmetlere yap ı-
lan bağlantının tespit edilmesine ili şkin teknik veriler, abone
numaralarının tümünün say ılması ya da belirli bir ki şinin
bağlantısının belirlenmesi, bilgi işlem merkezlerinin dona-
nımlar ının yerlerinin belirlenmesine ilişkin veriler ve aranan
ve aranılan numaralarm bulunduğu listede yer alan abonenin
yaptığı konuşmaların süresi ve tarihine ili şkin teknik yerlerle
sınırhdır.

Görevlilerin talepleri gerekçelendirilmekte ve Içişleri Ba-
kanhğı nezdinde yer alan yetkili bir yüksek görevlinin karar ına
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TERÖR İZMlE tabi kılınmaktadır. Bu yüksek görevli, Güvenlik Engellerinin
MUUDEtE Denetiminden Sorumlu Milli Komisyon taraf ından İçişleri

Bakam'nın tavsiyesine üzerine yenilenebilir üç y ıllık bir süre
için atanacaktır. Bu merci, teknik yerlerin iletilmesi işlemlerine
ilişkin denetin-deri her daim gerçekleştirebilir.

Üçüncü Bölüm- Kişisel Niteliği Olan Verilerin
Otomatik Olarak İşlenmesine Yönelik Hükümler

Madde 7. İçişleri Bakanlığı, yasadışı göç ile mücadele et-
mek ve s ınırlardaki denetimleri arttırmak amacıyla, Avrupa
Birliği'ne üye olmayan devletlere yap ılan ya da söz konusu
devletlerden yola çıkılarak yap ılan uluslararas ı yolculuklar
vesilesiyle toplanan, bilgi işlem, dosyalama ve özgürlüklere
ilişkin 6 Ocak 1978 tarihli ve 78-17 say ılı Kanun'un 8. maddesi
kapsanıına giren aşağıda sıralanan veriler dışındaki, kişisel ni-
telikli yerlerin otomatik olarak işleme konan uygulamalar ın
ortaya konulmas ını sağlamaya yetkili kılınnııştır:

Havayolu ta şıma şirketlerinin, yolcuların indirilme ve
bindirilme kartlannda yer alan kişisel veriler,

Hava, deniz ya da demiryolu taşıma şirketleri yolcaılarının,
yolculuk belgelerinin, ulusal kimlik kartlar ının ve visalar ımn
optik okuyucu bandmdan geçiriirken elde edilen veriler,

Hava, deniz ya da demiryolu ta şıma şirketlerinin elde tut-
tukları, kalkış kontrol ve rezervasyon sistemlerinde kaydedilen
yolculara ilişkin veriler.

Aynca I. Kısımda yer verilen işlemler, terör eylemlerinin
önlenmesi ve cezalandırılması amacıyla aynı koşullarda kul-
lanılabilir. Söz konusu işlemlere ulaşım hakkı; özellikle söz
konusu görevleri yerine getirmekle yetkili kıl ınan ulusal polis
ve jandarma görevlileri, uluslararas ı ulaşımın güvenliğinden
sorumlu kılınan polis, jandarma ve gümrük görevlilere sa ğ-
lanntştır.
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Havayolu ta şıma şirketleri, 1 ve kısmılarda yer verilen TERÖR İ ZMLE -

işlemleri ortaya koyabilmek amac ıyla, taşıma şirketlerinin MÜCADELE

yolculara ilişkin verileri iletmesi yükümlülüğü konusundaki
Avrupa Konseyi'nin 29 Nisan 2004 tarihli ve 2004/82 saydı
Talimatnamesi'nin 3. maddesinin 2. bendinde s ıralanan ve 1.
Kıs ım 3. bendinde yer verilen verileri toplamak ve söz konusu
verilen İçişleri Bakanlığı' na iletmekle yükümlü kilınnııştır.
Daha önceki iki f ıkrada tanımlanan yükümlülükler demir-
yolu ve denizyolu şirketlerine de uygulanmaktad ır.

IV. kısımda belirlenmiş olan kurallara uymayarak seyahat
düzenleyen hava, deniz ve demiryollar ı şirketleri maksimum
50.000 Euro para cezasına çarptırılabilir.

Madde 8. Terörizmi engellenmesi ve bastırılması, teröre
bağlı suçların tespit edilmesinin kolaylaştırılması, organize suç-
lara bağlı ya da ceza suçlarının, hırs ızlık ve araçların çalınması-
na yardım suçlarının, Gümrük Kanunu'nda öngörülen organize
çete yoluyla ihracat ve ithalat alanlarmda i şlenen kaçakçılık
suçlarının tespit edilmesini kolayla ştırmak ve aynı suçlardan
elde edilen mali kaynaklar söz konusu oldu ğunda yine Gümrük
Kanunu'nda tanımlanan mali işlemlerin gerçekleştirilmesi giri-
şiminin ya da gerçekleştirilmesinin tespit edilmesi amacıyla ve
bu suçlara ilişkin delillerin toplanmas ını ve söz konusu suçlar ı
işleyen faillerin aranmasını sağlamak amac ıyla, ulusal polis ve
jandarma görevlileri ve gümrük memurlar ı, ülke topraldarmm
belirli noktalarında, özellikle sınır, liman ve havalimanı alan-
ları ve ulusal ya da uluslar arası transit geçiş yapılan büyük
merkezlerde bulunan, araç kullanıcılarııun fotoğrafını çeken
ve kişilerin eşkaUerine ait yerlerin otomatik olarak denetimini
yapan sabit ya da hareketli aygıtlar kullanabilirler.

Bu tarz aygıtlann kullarumı ve ulusal jandarma birlikleri
tarafından yapılir ve büyük kalabal ıklar sözkonusu olduğun-
da idari makamlar ın vereceği kararla polis düzeni korumak
amacıyla ğeçici olarak kullanılabilir.

Madde 9. Terör faaliyetlerini engellemek ve bast ırmak ama-
oyla bu görevler için özel olarak tayin edilmiş ve gereğince
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TERÖR İLMLE yetkilendirilmiş olan polis ve jandarma mensuplan, 6 Ocak
MÜCADELE 1978 tarihli ve 78-17 say ılı Kanun'da belirlenen ko şullarda; ulu-

sal plaka numaralarmın kayıtlarının dosyalanmas ı, ehliyetlere
ilişkin ulusal yönetim sistemi, kimlik karlar ına ilişkin ulusal
yönetim sistemi, pasaportlara ilişkin ulusaj yönetim sistemi,
Fransa'da yaşayan yabancı uyruklu kişilere ilişkin dosyalar ın
yne •• e yönelik bilgi işlem sistemi, sınır kapılarından geçil-
mesi esnasında kontrol edilmiş olan gerekli giriş koşullar ını ye-
rine getirmeyen yabanc ı uyruklu kişilere ilişkin sığınma hakkı
ve yabancıların girişleri ve seyahatlenine ilişkin Kanun'da yer
verilen kişisel nitelikli veriler gibi otomatik yap ılan işlemlere
ulaşabilirler

Terör faaliyetlerini engellemek içim özel olarak atanm ış ve
gereğince yetkilendirilmiş olan Savunma Bakanlığı'nın istih-
barat servisi görevlileri belirlenmi ş olan koşullar çerçevesinde
yukarıdaki otomatik işlemlere erişim hakkına sahiptir.

Madde 12. Özellikle terörle mücadele konulannda yetkili
adli polis görevlerini yerine getiren adli polis ve memurlar,
Paris İstinaf Mahkemesi Savcısı tarafından Ceza Muhakemeleri
Usul Kanunu'nun 706-16. maddesinin uygulama alanına giren
suçlara ilişkin soruşturmalan gerçekle ş tirmeye tayin yoluyla
yetkili kılınabilirler. Söz konusu görevlilerin ayn ı sicil numa-
ralan ile ifade vermelerine ya da tan ık olarak dinlenmelerine
izin yenilebilir.

İlk fıkrada yer verilen adli polis ve memurlar ın kimlik bil-
gileri ancak Paris İstinaf Mahkemesi Savcısı kararıyla verilebi-
Ur. Söz konusu kimlik bilgileri talep etti ği takdirde, kendisine
başvurulan yargı merc başkanına iletilebilir.

Hiçbir mahkumiyet karan, sadece i şbu maddenin hüküm-
lerijıden faydalanmış ve kimlik bilgileri talep ettiği takdirde
kendisine başvurulan yargı merc başkanına iletilmemiş olan
soruşturmacılar tarafından gerçekleştirilen adli işlemlere da-
yandırılarak verilemez.
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Madde 14. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun712- TERÖR İ ZMlE

10 maddesi hükümlerinden farkli olarak, sadece Paris Asliye MÜCADELE

Hukuk Mahkemesi'nin ceza infaz hakimi, Paris Ceza İnfaz
Mahkemesi ve Paris İstinaf Mahkemesi'nin ceza infaz dairesi,
hükümlünün tutukland ığı yer ya da ikametgahı be olursa ol-
sun, 701-16 maddenin uygulama alan ına giren suçtan dolay ı
mahkum edilen kişilerle ilgili kararlar ı almaya yetkilidir.

Madde 17. Eğer soru şturmanın ilk safhaları veya taki-
bin kendisi, Fransa'da ya da yurtdışında bir terör eyleminin
meydana gelme riskinin bulunduğunu ortaya ç ıkarırsa, ya da
uluslararas ı işbirliğinin zorunlulukları gerektiriyorsa ilgili ha-
kim, istisnai durumlarda ve ikinci fıkrada öngörülen şartlar
uyarmca, 706-73. maddenin 11. bendinde öngörülen suçlardan
birine dayanarak bir kimsenin gözaltı süresinin bir kereli ğine
yenilenmek üzere 24 saat uzatılmas ına karar verebilir.

Doksan altıncı saatin ve yüz yirminci saatin bitimü de, gö-
zaltı süresinin bu şekilde uzatılması gerektiğine karar verilen
kişi, 63-4. madde ile düzenlenen şartlar uyarınca bir avukatı
ile görüşme talebinde bulunabilir. Gözaltında tutulan kişi,
mevcut maddede öngörülen gözalt ı süresinin uzatılmas ı ka-
rarımn tebliğ edildiği andan itibaren bu hakk ına ilişkin olarak
bilgilendiriir.

Gözaltı süresinin başında yapılan sağa muayenesi dışında,
ek olarak alınan iki uzatma karar ının uygulanmaya başlandığı
andan itibaren kişi, Cumhuriyet Başsavcısı, sorgu hakimi ya da
adli polis amirinin belirlediği bir doktor tarafından muayene
edilir. Yetkili kılınan doktor, ilgilinin sa ğlik durumunun süre
uzatımı için uygunluğurıa ilişkin görüşünü bildirmelidir.

Gözaltında bulunan kişinin 63-1 ve 63-2. maddelerde be-
lirtilen koşullar çerçevesinde, beraber ya şadığı bir kişiyi ya da
doğrudan aileden birini, erkek karde şini, k ız kardeşini ya da
işverenini kendisiyle ilgili olarak alınan önlemlerden haberdar
etmesine izin verilmemi şse, kişi doksan altıncı saatin sonunda
bu isteğini yineleyebiir.
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TERÖR İ ZMLE	 Dördüncü Bölüm - Terör Eylemlerinin' Finanse
MUCADELE	 Edilmesinin Önlenmesi Amac ıyla Yürütülen

Mücadeleye ilişkin Zorunluluklar

Dördüncü bölümün uygulanmas ı amac ıyla, sermaye,
mali belge ve ekonomik kaynaklar denildi ğinde, hangi şekil-
de alınmış olursa olsun maddi ya da gayri maddi, menkul ya
da gayri menkul her türlü mallar ve bu mallar üzerine ç ıkar
ya da mülkiyet hakk ını ortaya koyan, elektronik posta yoluyla
almanlar da dahil olmak üzere, banka kartlarını, seyahat çek-
lerini, banka çeklerini, hisse senetlerini, tahvilleri, poliçeleri,
akreditifleri de kapsayan, hangi şekil altında olursa olsun yasal
belge ve senetler de dahildir.

Avrupa Birliği Konseyi'nin kararlar ı ve adli makamlar
tarafından dile getirilen tedbirlerden ayr ı olarak Ekonomi-
den sorumlu Bakan, yeriilenebilir olan alt ı ayhk bir süre için,
Konsey'in 2580/2001 sayılı Iç Tüzüğü'nün 1. maddesinin 4.
fıkras ında belirtilen terör eylemi gerçekleştiren ya da gerçek-
leştirebilecek tüzel ya da gerçek kişilere ait olan, kişilerin ya
da organizasyonların elinde bulunan sermayelerin, mali belge-
lerin ve ekonomik kaynaklar ın tamamının ya da bir kısmının
dondurulmasma karar verebilir.

564-1 maddesinde belirtilen kişilerin ya da kurulu şların
elinde bulunan sermaye, mali belge ve ekonomik kaynaklarm
dondurulması, aleyhlerinde dondurma kararı alınan kişilerin
kullanmasını sağlayabilecek diğer düzenlemeleri, ya da cinsle-
rinde, mülkiyetlerinde, konumlar ında ya da tutarlarında deği-
şiklik yaratabilecek sermaye, mali belge ve ekonomik kaynak-
ların her türlü kullanımı ya da transferlerine de uygulanır.

İşbu bölüm uyarınca alınan yasaklama ve dondurma ted-
birleri, belirtilen sermaye, mali belge ve kaynaklar ına ortak olan
ve 564-2. maddenin son f ılcrasında belirtilen mülkiyete, intifas ız
mülkiyet hakkına ya da intifa hakkına sahip bir kimseyle ortak
hesabı bulunan her kişiye uygulanır.

Alacakhlarm ya da diğer hakların kaynağı kararın yayın-
landığı tarihten önceki bir tarihe dayansa da, incelenen mik-
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tarlar, mali belgeler ve ekonomik kaynaklarla ilgili olarak hak TERÖR İ ?MLE

iddia edebilecek her alacakliya ve üçüncü ki şilere karşı da bu MIJCAOEII

tedbirler uygulanabilir.

Belirtilen kişiler ve kuruluşlarla, miktarlar ın, mali bel-

gelerin ve ekonomik kaynakların transfer i şlemlerine yasak

koyma ya da bu işlemleri dondurma tedbirlerini uygulama-
ya koymakla görevli olan devlet makamları arasındaki bilgi

alişverişi ile ilgili olarak, söz konusu tedbirlerle do ğrudan ya
da dolayli olarak ilgili olan ki şilerin kimliklerini tespit etmeyi
amaçhyorsa, banka s ırrı ya da meslek s ırrı bu konuda sorumlu
devlet mercileri arasındaki bilgi akışını engellemez. Verilen

bilgiler ya da yap ılan bilgi alışverişleri sadece bu amaçlar için
kullanılabilir.

Madde 24. Bu kişilere doğrudan ya da dolayl ı olarak ka-

zanç sağlayan ve en az beş yıl hapis cezası ile cezalandırılan

suçları işleyebilecek kişilerle bağlantısı olan ya da bu suçlardan
biri nedeniyle mağdur olan kişi ya da kişilerle bağlantısı olan

kişinin, yaşam standartlarını sürdürmesini sağlayan kaynakları
ya da bir mülkün kaynağını ispatlayamadığı durumlarda kişi

üç yıl hapis ve 75.000 Euro para cezası ile cezaland ırılır.

Bu kişilere doğrudan ya da dolaylı olarak kazanç sağlayan

ve en az beş yıl hapis cezası ile cezalandırilan suçları işleyebi-

lecek kişilerin aslı olmayan kaynaklarını aklama eylemi aynı
cezalarla cezaland ırilir.

İşlenen suçlar insan ticaretine, 1-ursızlarla işbirliği yap ılması
ya da uyuşturucu kaçakç ılığı suçlarına dayamyorsa, uyuştu-

rucu kullanan kişi ya da kişilerle bağlantı bulunması da dahil
olmak üzere, ifade edilen durumlarda öngörülen cezalar yedi
yıl hapis ve 200.000 Euro para cezas ı olarak belirlenir.

Madde 26.2134. maddenin 1. fıkrasında tanımlanan ürün-
lerin ve mallar ın stoklandığı ve haz ırlandığı yerlere giriş, eya-
letlerde Devlet Temsilcisi Paris'te Emniyet Müdürü tarafından
verilen bir yetkilendirmeye tabidir.
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TERÖRZM1E 	 321-7. maddenin 6. ve 7. fıkralarında belirtilen navlunun
MU(.ADEIE ve posta kolilerinin stdkland ığı, işlendiği ve düzenlendiğ i

bölgelere giriş, eyaletlerde Devlet Temsilcisi Paris'te Emniyet
Müdurutarafından verilen bir yetkilendirmeye tabidir.

Madde 32. Hükümet, her yıl iş bu kanunun uygulanmasına
ilişkin bir rapor sunar.

Madde 33. Bakanhklar arası bir kararname, mevcut kanun
uyarınca terör faaliyetlerinin önlenmesi ve bastınlnınsı için özel
olarak yetkilendirilmiş olan polis ve jandarma birimlerini be-
lirler.

9.4. İtalya

9.4.1. Italya'ya Yönelik Terörizm Tehditleri

İtalya'da etkin olan en önemli ideolojik ulusal terörist
örgüt; kuruluş tarihi 1949 yılına kadar uzanmasma ra ğmen,
1968'lerin genel devrim havas ı içinde etkinleşen ve bu ülkede
komünist bir rejimin kurulmas ım amaçlayan Kız ıl Tugaylar
(BR: l3rigate Rosse, Rea Brgande)'d ır. 1980'lere kadar özellikle
NATO hedeflerine yönelik kanlı eylemler koyan ve bu arada
Başbakan Aldo Moro başta olmak üzere baz ı ünlü İtalyan p0-
litikacılarına da suilcastlar düzenleyen bu örgüt, 1984 y ılında
hiziplere bölünmüş, ardından da İtalyan istihbarat örgütü SİS-
Mİ'nirı DİGOS adlı özel biriminin ve Karabinieri CT timlerinin
etkin önlemleriyle pasifleştirilmiştir. Ayrıca, İtalya' da çoğu Ki-
zil Tugaylar' ın fraksiyonu olan; Ön Cephe! Linea Cephesi (Pri-
ma Linea), Devrimci Hareket (Azione Rivoluzionaria), Sava şçı
Komünistler Birliği (UCC) ve Silahlı Devrimci Çekirdek (ARN)
gibi aktiviteleri daha az terörist örgütler de mevcuttur.

Diğer taraftan İ talya, organize suç örgütleri açısından
neredeyse "kurucu ülke" olma sıfatını hak etmektedir. Sicil-
ya Mafyası veya Cosa Nostra, Napoli Camorra's ı, Calabrion
Ndrangheta ve Sacra Corona Unita gibi İtalyan organize suç
örgütleri oluşturduklan "Majija/Omerta" esasli yapılanmalarıy-
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la, dünyadaki diğer organize suç örgütlerinin esin kayna ğını TERÖRIZMLE

oluşturmuşlard ır. Ancak Italyan organize suç örgütlerinin il- MIJCADELE

ginç bir özelliği, kendi ülkelerindeki ulusal terörist örgütlerle
işbirliği yapmamaland ır. Bunun en önemli nedeni genelde sa ğ
siyasi ideolojilere yakın olan Mafya örgütleri ile Marksist-Leni-
nist kanattan gelen terörist örgütler arasındaki ideolojik z ıtlaş-
madır. Buna karşılık diğer ülkelerin terörist örgütleri ideolojik
çizgilerine bak ılmaks ızın, Italyan Mafyası için her zaman "de-

ğerli müşteri" statüsünde olmu şlardır. Bu müşteriler arasında
PKK'da bulunmaktad ır. Bu bağlamda İtalyan Mafyası ile PKK
arasında uyuşturucu madde ve insan kaçakç ılığı konulu önemli
ve ciddi bir iş ortaklığı kurulmuş bulunmaktad ır. Arnavutluk
Mafyası'nın da bu iş ortaklığının önemli partnerlerinden birisi
olduğu tahmin edilmektedir.

İtalyan Mafyas ı'nın yabancı terörist örgütlerle ilgili bu
stratejisinin İtalyan hükümetlerince de genellikle benimsen-
diği görülmekte, Italyanlar da diğer pek çok Avrupa ülkesi gibi
yabancı terörist örgütlerle "cen (Ümenlik anlaşmaları " yapmaktan
kaçmmarnaktadırlar. Bu doğrultuda; PKK terör örgütü eleba-
şısı Abdullah Öcalan' ın Roma Istinaf Mahkemesi'nce verilen
20.11.1998 tarihli karar uyar ınca Italyan hükümetinin kendisine
tahsis ettiği villada geçici olarak gözaltında bulundurulmak
şartıyla serbest bırakılması, Vatan Gazetesi'nde 2005 Ekimi'nde
yer alan habere göre; PKK'nm halen kulland ığı VS 50 ve VS
69 tipi mayınlan üreten Singapore Technologies Engineering
firmasııun iki büyük ortağından birinin İtalyan Valsella firmas ı
olması, Türkiye'nin diplomatik girişimlerine rağmen PKK kont-
rolündeki Sürgündeki Kürt Parlamentosu'nun 7. toplant ısını
29-30.09.1998 tarihinde İtalya'da gerçekleştirmesi, bu ülkede
halen PKK bağlantılı; Kürdistan Kültür Derne ği, Kürdistan
Enformasyon Bürosu, Roma ERNK Bürosu ve Kürt Dostluk
Derneği'nin faaliyetlerini sürdürmesi gibi çok say ıda örnek
yenilebilir.

İtalya'nın halen karşı karşıya bulunduğu terör tehdidi,
radikal Islami akırnlar kaynaklı uluslararas ı asimetrilc terö-
rizmdir. Bu tehdit, İtalya'nın hak işgaline de bizzat katılnuş
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TERÖRiZMLE olması nedeniyle daha da büyümektedir. Tehdidi büyüten bir
MIJCADELE diğer faktör de radikal İslamcı hareket ile yakın ilişkileri olduğu

bilinen; Milano Eduardo Jenner Soka ğı Camisi ve Islami Kültür
Merkezi gibi bazı kurumların ülkedeki faaliyetlerini sürdürme-
leridir. Cremona ve Parma Kentlerinde de El Kaide Örgütü'nün
üsleri olduğu sanılmaktadır. (Çitlioğlu-Erkmen, 2005)

9.4.2. Terörizmle Mücadele Yap ılanması

İtalya "aşınya kaçan" bir çoklu iç güvenlik sistemine sahip-
Ur. Bu çoklu sistemde; genel kolluk güçleri olan Devlet Polisi
ile Karabirıieri dışında, Maliye, Savunma ve İçişleri bakanlık-
lanna bağlı Mali Polis (Mali Muhafaza), Tarım, Içişleri ve Sivil
Koruma bakanhklarına bağlı Orman Polisi ve Adalet, Savunma
ve İçişleri bakanliklarma ba ğlı olup, görev alanını hapishane
muhafazası ile hakim ve savcıların korunması teşkil eden askeri
yapıli Hapishane Muhafızlar ı mevcuttur.

Yerel düzeyde ve özellikle trafik düzenlemesinde ise bele-
diye zab ıtası görevlidir. Üstelik, polis ile Karabinieri aras ında
kesin bir görev bölgesi ayr ımı olmaması da sistemi daha da
karışık hale getirmektedir. Sistemin koordinasyonu, 1981 tarihli
bir yasayla bu yasaya bağlı kararnamelere tabidir. Koordinas-
yon merkezde İçişleri Bakanlığı'nda İçişleri Bakam başkanlı-
ğında; Karabinieri Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve
Mali Muhafaza Genel Komutanı'nın katılımıyla yap ılan aylık
toplantılarla, taşradaki koordinasyon ise il seviyesinde valinin
başkanlığında; İl Karabinieri Komutan, İl Emniyet Müdürü ve
İl Mali Muhafaza Birlik Komutan ı'nın katılımı ile gerçekleş ti-
rilen haftalık toplantılarla sağlanmaktad ır.

Bu sistem içerisinde İçişleri Bakanlığı, Devlet Polisi Genel
Müdürlüğü (Polizia di Stato) ve Karabinieri Genel Komutanlığı,
terörizmle mücadele görevlerini yüklenen asli birimlerdir. İçiş-
leri Bakanlığı'na bağlı Kamu Güvenliği Departmanı ile Devlet
Polisi'niıı Önleyici Polis Birimi, Suçla Mücadele Bölümü ve
"Qustore Kabinesi" adı verilen seksiyon, terörizmle mücadele
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faaliyetlerinde rol oynamaktad ırlar. Karabirıieri ise 5 tümen, TERÖR İZMlE

18 bölge, 103 il ve 521 bölük ve karakol komutanh ğı ile bu MÜCADELE

mücadeleye katılmaktadır.

Terörizmle mücadelenin taktik bölümünde ise çok say ıda
kuruluşun yer aldığı görülür. Bu ba ğlamda, 1970'li y ıllardan
sonra terörün gerek uluslararas ı ve gerekse milli ölçekte ya-
km bir tehdit oluşturmas ıyla İtalya'da terörle mücadele yani
CT faaliyetleri yeni bir bak ış açıs ıyla ele alınarak iç güvenlik
birimlerinin operasyonel kabiliyetleriyle ta şra örgütlenmeleri
geliştirilirken, İtalyan istihbarat servisleri "SISDE" ve "SIS-

MI" ile Genel Araştırma ve Özel Operasyonlar Merkezi Ofisi
"LİCIGOS" yakın terör tehdidine karşı yeniden yapılandırılmış,
terörün taktik sava şım boyutuyla ilgili olarak da çeşitli birim-
ler oluş turulmuştur. Bunlar Karabinieri'nin taktik CT birimi
GIS, Devlet Polisi taktik CT ünitesi NOCS ve özellikle denizde
taktik CT faaliyeti gösteren İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ba ğlı
GOI'dir.

Merkezi Güvenlik Operasyön Birimi (NOCS: Nucleo Ope-
rativo Centrale Sicurezza); 1974 y ılında kurulmuş olup, hem
aşırı sağ ve hem de Kızıl Tugaylar gibi a şırı sol örgütlere yönelik
çok sayıda operasyon gerçekleştirmiştir. Binbaşı rütbesindeki
bir personel tarafından komuta edilen NOCS'un görevleri; yük-
sek risk ta şıyan olaylara müdahale, tehlikeli suçlular ı yakala-
ma, diğer Cf faaliyetlerini gerçekleştirme ve VIP korumad ır.
Standart olarak 6'5ar ayl ık süreli iki eğitimden geçen ve bu
arada Amerikan CAT (counter assault team) timlerine verilen
eğitimi de alan NOCS personeli ortalama 35'er ki şilik üç CT
timinde örgütlenmektedir. NOCS; ıtalyan kara, hava ve deniz
sahalar ındaki CT operasyonları konusunda yetldlidir. Kara-
binierinin CT taktik birimi olan Özel Müdahale Grubu (GIS:
Gruppo Intervention Speciale); her türlü CI' faaliyetleri ve bu
arada da anti-mafya ve terör gruplar ıyla mücadele amac ıyla
kurulınuştur. Bir yarbay tarafından komuta edilen ve personel
sayısı 70-150 arasında değişebilen GIS, Genel Komutanlığın ku-
ruluşunda bulunmakta ve İçişleri Bakanlığı'nca görev alanında-
ki risk derecesi yüksek operasyonlarda görevlendiriln ıektedir.
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TERÖR İZMLE GIS' ın kuruluşunda; komuta, idare, eğitim, keşif-keskin nişancı
MÜCADELE ve saldırı bölümleri mevcut olup, bu bölümlerde kendi içle-

rinde 4'er kişilik timlere ayrilmaktad ır. GIS, her an görev alma
ve 30 dakika içinde operasyon düzenleme kabiliyetine sahip
seçkin bir birimdir. Askeri karakterli GOl (Gruppo Operativo
Incursori); özellikle denizdeki CT faaliyetlerini gerçekle ştirmek
üzere kurulmuş bir ünitedir. Bir aniiralin komutasında olan ve
doğrudan Deniz Kuvvetleri Komutanh ğı'na bağli bulunan GOl;
görev alanıyla ilgili çeşitli ihtisas timlerine sahiptir.

9.4.3. Terörizmle Mücadele Mevzuatı

İtalya'da terörizm olgusu 15.12.1979 Tarih ve 625 sayılı
Kamu Güvenliğini ve Demokratik Düzeni Korumaya Yönelik
İvedi Tedbirler Hakkındaki Yasa ve 18.02.1987 Tarih ve 34 sayd ı
Terörizmden Ayr ılanlar Yarar ına Önlemler Hakkında Yasa'yla
ayrıca düzenlenmiş olup, İtalyan Ceza Yasas ı'nda da terör
suçlarına ilişkin özel maddeler bulunmaktadrn Söz konusu
yasaların konuyla ilgili hükümleri aşağıda belirtilmiştir.

A. İtalyan Ceza Yasas ı 'ndaki
Terörizmle ilgili Maddeler

Madde 302. 1. ve 2. Bölümlerde Say ılan Suçlardan
Herhangi Birisini işlemeye Azmettirme

Bu başlık altında 1. ve 2. Bölümde belirtilen ve Kanun'un
idam, ömür boyu hapis ve hapis cezas ı öngördüğü suçlar ı iş-
lemeye azmettiren şahsa, eğer azmettirme tamamlanmamış ise
veya tamamlanmasına rağmen suç işlenmemişse 1 yıldan 8 yıla
kadar hapis cezası verilir. Fakat istenilen ceza miktan kanunda
o suç için öngörülen cezanın yarısından az olmalıd ır.,

Madde 303. Alenen Azmettirme ve Savunma

Her kim bir önceki maddede say ılan suçlardan birini veya
bir kaçını işlemeye alenen azmettirirse, sadece azmettirme gibi
3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptüıhr.
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Bir önceki maddede belirtilen suçlardan birini veya bir IERÖR İ LVLLE

kaçını alenen savunan ya da sözcülüğünü yapan kimse için MUCADEIİ

de aym ceza istenir.

Madde 304. Suç İşlemek Amac ıyla Politik Şebeke
Oluşturma

302. maddede belirtilen suçlardan herhangi birisini i şlemek
için iki ya da daha çok kişi anlaşırsa anlaşmaya taraf olan bu
şahıslar, eğer suç işlenmişse 1 yıldan 8 yıla kadar hapis cezas ı
ile cezaland ırılir. Anlaşmaya teşvik edenlerin de cezaları arttı-
rılır. Fakat istenilen ceza miktarı Kanunda o suç için öngörülen
cezanın yarıs ından az olmand ır.

Madde 305. Suç İşlemek Amacıyla Politik
Topluluk Oluşturma

302. maddedeki suçlardan herhangi birisini işlemek ama-
cıyla 3 ya da daha fazla ki şi ile bir araya gelerek komite olu ş-
turanlar, bunları teşvik ve organize edenler, ayrı ayrı olarak 5
yıldan 12yıla kadar hapis cezasına çarptırılırlar.

Sadece bu topluluk içerisinde yer alanlar, 2 y ıldan 8 y ıla
kadar hapis cezasına çarptırıhrlar.

Bu grupİarın liderleri de teşvikçilerle aynı cezaya çarphrilır.
Bu grup, yukarıda zilcredilen suçlardan iki ya da daha fazlas ını
işlemek için oluşturulmuşsa ceza arttırılarak verilir.

Madde 306. Silahl ı Çete Kurma ve Yer Alma

302. maddede sayılan suçlardan herhangi birisini işlemek
amacıyla bir silahlı çete kurulursa bunu kuranlar, te şvik eden-
ler ve organize edenler, ayr ı ayrı olarak 5 yıldan 15 yıla kadar
hapis cezasına çarptınhrlar.
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TERÖRIZMLE	 Sadece böyle bir silahl ı birlikte yer alan şahıs ise, 2 yildan
MLJCADELE 8 yıla kadar hapis cezas ına çarptırıhr.

Bu grupIannlider1ri de te şvikçilerle aynı cezaya çarptırılir.
Bu grup, yukarıda zikredilen suçlardan iki ya da daha fazlasını
i>şlemek için oluşturulmuşsa ceza arttırılarak verilir.

Madde 307. Silahl ı Çete Ve Şebekelerde Yer
Alanlara Yardım

Suç ortakhğı haricinde her kim Silahlı çete ve şebeke üye-
lerine suç işlemede koruma, yard ım ve yataklık yaparsa, 2 yıla
kadar hapis cezas ı ile cezalandırılır. Eğer bu koruma, yardım ve
yataklık sürekli olarak devam ederse verilecek ceza artt ırılır.

Bu yardım ve yataklığı çok yakm bir akrabas ı için yapan-
larsa cezaland ırılmaz. Ceza Kanunu'na göre yak ın akraba
şunladır: Usül ve füruğ, eşlerden her biri, kardeş (kız, erkek),
evlilikten doğan aynı derecedeki akrabalık, amca, dayı, hala,
teyze ve yeğenler. Fakat evlilik akrabalığı, evliliğin bitmesiyle
veya eşlerden birinin .lümü ile bu gruba dahil edilemez.

Madde 308. Çete; Cezaland ırilmama Durunılan

304, 305 ve 307. maddelerde belirtilen durumlarda suçun
işlenmesinden önce anlaşma sona ererse, şebeke ortaya ç ıka-
rıhrsa, tutuklama veya soruşturma öncesinde;

Şebeke dağılırsa veya dağılmasına herhangi bir şekilde
sebep olursa ya da;

Teşvikçi ya da lider konumunda olmaksizm örgütten ya da
varılan anlaşmadan çekiirse, bu durumda söz konusu şahıslar
cezalandırılmaz.

Kurulan şebeke veya var ılan anlaşma konusu olan suçun
işlenmesini önleyen (herhangi bir şekilde) şebeke elemanlan
da cezaland ırılmaz.
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Madde 309. Silahl ı Çete; Cezalandırılmanıa Durumları	 rERÖR İ/Mil

Mil [4 D E lE

306 ve 307. maddelerde belirtilen durumlarda silahl ı
çetenin kurulma amacı olan suçun işlenmesinden önce belli
bir makamın ya da polisin dağılma enırinden önce, ya da bu
durumlardaki emirlerden hemen sonra

Çete dağıhrsa veya dağılmasına herhangi bir şekilde sebep
olan kimse ya da;

Teşvikçi veya silahlı çetenin lideri konumunda olmaks ız ın
çeteden çekilen, teslim olan ve silahını bırakan (teslim eden)
şahıslar cezaland ınlmaz.

Çetenin kuruluş amacı olan suçun işlenmesini herhangi
bir şekilde önleyen şahıs da cezaland ırılmaz.

B. 22.05,1975 Tarih 152 sayılı
Kamu Düzenini Konma Kanunu Hükümleri

Olağanüstü ve ivediik gösteren, yetkili MakamIn müda-
halesine zaman bulunmayan durumlarda, polis memurlar ı ve
amirleri güvenlik operasyonlar ı dahilinde silah, patlay ıcı ve
yaralayıcı maddeleri tespit amac ıyla hareketleri ve varliklar ı
yer ve zaman bakımından aç ıldanamayan şahısları ve yerleri
aramaya yetkilidir.

Bu arama, şahıslara ve mekana gelirken kullandıklan taşıta
kadar uzanabilir. Aramalar ı takiben ilğili forma tutanak yaz ıhr
ve 48 saat içinde Cumhuriyet Savcılığı'na iletilir.

Bir şahsın tanınmasını güçleş tirecek kotuyucu başhklar ın
veya benzeri araçların kamuya aç ık yerlerde geçerli mazeret
olmadan kullanılması yasaktır.

Aynı yasak kamuya aç ık yerlerde yap ılan gösterilerde de
geçerlidir. (Kullanılması zorunlu olan spor karşılaşmas ı hariç)
Yasağa uymayanlar hakkında 6 ile 12 ay arasında hapis, 150.000
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TERÖRiZMLE ile 400.000 liret para cezası uygulanır. Bu yasağa uymayanlarm
MUCADELE suçüstü tutulcianmalar ı keyfiyete bırakılmış tır.

C. 31.05.1965 Tarih ve 575 sayılı Kanun Hükümleri

Bu yasa hükümleri; Ceza Kanunu'nun 1. Bölüm, 6. Ba ş lık
(422437 c.p.) veya aynı Kanun'un 284, 285, 286, 306, 438, 605
ve 630. maddelerinde öngörülen suçlardan birisi ile Devlet
düzenini yıkmaya çalışan ve bunun için tek tek veya gruplar
halinde hazırhldarda bulunanlara, 20.06.1952 tarih ve 645 sayılı
Kanun'Ia kapatılan politik derneklere üye olup da daha sonraki
davranışları ile önceki faaliyetlerine devam ettikleri kanaatine
varılanlara, ayn Kanun'un 1. maddesi hükmüne göre, özellikle
şiddet överek ve kullanarak Faşist Parti'yi yeniden kurma ha-
zırlıldarmı yürütenlere, yukar ıda belirtilen durumlar dışında
02.10.1967 tarih ve 895 say ıli Kanun'un ve 14.10.1974 tarih ve
497 (1.)sayıh Kanun'un 8. ve takip eden maddelerinde öngö-
rülen suçlardan dolay ı hüküm giyip de 1. maddede belirtilen
amacı güderek aynı türden bir suçu işlemeye meyilli olduklar ı
sanılanlara, ayrıca kışkırtıalara, gösterici ve kullanılacak amacı
bilip de, para veya başka türlü maddi yard ım sağlayan destek-
çilere ve 27.12.1 956 tarih, 1423 (.) sayılı Kanun'un 1. maddesinin
ve 1. ve 2. bentlerinde belirtilen şahıslara da uygulanacaktır.

Söz konusu yasanın diğer ilgili hükümjeri a şağıdad ır
a. Cumhuriyet Savcısı 18. ve 19. maddelerin yerine geti-

rilmesi amacıyla şahsen veya güvenlik kuvvetleri arac ılığı ile
her türlü araştırmay ı yapabilir.

b. Serbestçe kullanımı 18 ve 19. maddelerde belirtilen
şahıslar ın davranışlarma ve faaliyetlerine yarad ığının tespit
edilmesi halinde hakim; 27.12.1956 tarih 1423 say ılı Kanun'un
3. maddesindeki önlemlere ek olarak, ilgili şahısların mal var-
liklarını kontrol edebilir. Gerekli gördü ğü ve yeterli bulduğu
takdirde hakim sadece bir önceki f ıkrada belirtilen hükümleri
uygulayabilir. Mal varliklarını kontrol hakkından men edilme
süresi azami 5 yıldır. Bu sürenin sonunda ise, şartların devam

500



Türkiye ve Terörizm

etmesi halinde, men etme durumu yenilenir 	 TERÖRIZMLE
MÜCADELE

c. Men etme kararı ile birlikte hakim, avukat, yasal bilirki-
şiler, ticaret doktorları ve mali müşavirler listesinden bir ismi
seçerek onu bilirkişi tayin eder. Bu vekile 16.03.1942 tarih ve 267
sayılı Kraliyet Kararı'nın 28, 29, 30, 31, 32,34, 35, 37, 39, 42, 43,
44, 45,46,47,48 ve 88. maddeleri uygulan ır. Tayini takip eden
bir ay içinde bilirki şi men kararına uğrayan şahsın mal varlığı
hakkında detayli rapor vererek, kesin miktar ını, nereden gel-
diğini, yaşam düzeyini ve ceza uygulamalar ını ilgilendirecek
diğer bilgileri sunar.

d. Hakkında mal varlığını kontrol etme karar ı verilen

şahsın bu kararın infaz ını engellemek üzere yapaca ğı her
türlü hareket 3 ila 5 yıl arasında hapis ile cezaland ır ıhr. Aynı
ceza şahsa bu yönde yardım eden kişilere de verilir. Bu suçun
hükmü anında verilir.

e. Uluslararas ı anlaşmalardaki hükümler haricinde İtal-

ya'da yaşayabilecekleri kadar maddi dayanaklar ı olduğunu
ispatlayamayan yabanc ılar 18.06.1931 tarih 773 sayılı Kraliyet
Kararı'nın 150. maddesine istinaden (152.maddesindeki du-
rumlar hariç) sınır dışı ediirler.

Anayasa'nın 10. maddesinin sondan 1 f ıkras ının hükmün-
de yer alan siyasi s ığınma hakk ı kullanıldığında yukarıdaki
fıkra uygulanamaz.

f. Ceza Kanunu'nun 336. maddesinde öngörülen suçu
işlerken tutuklanan (Güvenlik kuvvetlerine silahl ı silahsız
karşılık vermek, karşı koymak) şahıslara Ceza Uygulamaları
Kanunu'nun 502 ve 504. maddeleri uyarınca hemen hüküm
verilir. Bu durumda ve zO gün içerisinde 1. dereceden hüküm
vermek kaydıyla, aynı Kanunun 503. maddesi uygulanamaz.

Suçüstü hali dışındaki vakalarda, Cumhuriyet Savc ısı sa-
nığın tutuklanmasma karar verir ve hüküm giydirir.

g. Cumhuriyet Savc ısı güvenlik kuvvetleri veya silahlı
kuvvetler mensuplarından bazılarının silahlı veya başka bir
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TERÖR İZMLE yoila suç işlediklerini haber ald ığı takdirde, aynı gün ilgili
MIJCADELE mahkemeyi haberdar eder ve kendisi sadece kanunen tehir

edilemeyen evrakları düzenler. Ayni durum Valinin haber
almas ı halinde de geçerlidir.

h. Güvenlik veya Silahl ı Kuvvetler mensuplar ının işledik-
leri suçlardan dolay ı açılan davalarda savunma, sanıkların
isteğine göre ya Devlet avukatı veya özel avukat tarafından
yurutülür. İkinci halde savunma giderleri İçişleri Bakanlığı'na
aittir.

1. (4-11) Güvenlik kuvvetlerinin kimliğini açıklamayı red-
deden herkesi karakola götürüp kimli ğini araştırmaya ve 48
saati geçmeyecek şekilde alikoymaya hakk ı vardır.

Aynı hak ahsm beyan ettiği kimlik ve ibraz ettiği belgeler
şüphe uyand ırdığında da kullanılabilir.

Alıkoymadan ve saatinden Cumhuriyet Savc ısı hemen
haberdar edilmelidir, eğer kendisi ilk iki fıkrada öngörülen
durumlarm mevcut olmadığına kanaat getirirse, derhal sali-
vermeyi hükmeder.

Cumhuriyet Savc ısı sahvermeden ve saatinden de ayr ıca
haberdar edilir.

(12) Bir şahıs sahibi bulunduğu taşınmaz malını veya bir
kısmını bir ay ı aşkın bir süre için ba şka bir şahsa devrederse 48
saat içinde en yakın güvenlik birimlerine taşmmazın tam yerini,
alanın eşkalini ve alanın kimlik belgesindeki bilgileri bildirmek
zorundad ır. 30.06.1977 tarihinden sonra devirde bulunan ve
devirleri halen devam eden tüm şahıslar 1. fıkrada belirtilen
bilgileri bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün
içerisinde güvenlik kuvvetlerine bildireceklerdir. Bildirimler
iadeli taahhütlü mektup ile de yap ılabilir. Haber kağıdının ta-
rihi esas alınacaktır. Hükümlere uymayanlar hakkında 200.000
ile 300.000 liret arasında para cezas ı uygulanır. Uygunsuzlu-
Güvenlik Kuvvetleri ile bağlı bulunan belediyenin zab ıtaları
tarafından tespit edilir. Ceza Belediye Ba şkanı tarafından kesilir
ve para belediye kasas ına girer.
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D. 15.12.1979 Tarih 625 sayıl ı Kamu Güvenliğini ve	 TERÖRIZMLE

Demokratik Düzeni Korumaya Yönelik Kedi	 MUCADELE

Tedbirler Hakkındaki Kanun

a. Terörist eylem veya demokratik düzeni değiştirmeye
yönelik ve müebbet hapis ile cezaland ırılmayan suçlara verilen
cezalarm miktar ı yarı yarıya arttıril ır.

Ağırlaştırıc ı durumlar ın bulunmas ı halinde, bir önceki
fikrada belirtilen hüküm öncelikle uygulanacaktır.

Hafifletici unsurlar ın da bulunmas ı, ikinci fıkrada belir-
tilen unsurlara eşit oldukları veya onlar ı bastırdığı anlamına
gelmemekte ve 1. fıkra hükümleri uygulanmaktadır.

b. Ceza Kanunu'nun 289 bis maddesi hükümleri hariç,
demokratik düzeni değiştirme veya terörist eylemlere yöne-
lik suçlarda, diğerlerinden ayrılıp güvenlik kuvvetlerine veya
yasal makamlara somut şekilde yardım edip onlar ın teşhis
edilmesini ve yakalanmalar ını sağlayan samklar ın müebbet
hapis cezalar ı 12 ila 20 y ıl arası hapis diğer cezaları ise 1/3'e
indirilir.

Ustteki fıkrada belirtilen durumun bulunmas ı halinde, 1.
maddede belirtilen hükümler uygulanmaz.

c. Ceza Kanunu'nun 56. maddesinin son f ıkrasmda be-
lirtilen durum hariç, terörist eylem veya demokratik düzeni
değiştirme girişiminden sanık olan şahıslar kendi istekleri ile
suçun işlenmesini önler ve olas ı işbirlikçilerirı yakalanmas ı
için yard ımda bulunursa, haklarında hiçbir cezaya hükme
dilmez.

d. Güvenlik kuvvetlerinin, suçlar ı önlemeye yönelik ope-
rasyonlar s ıras ında durumun gerektirmesi halinde, te şebbüs
edilen suç elemanlanna uymasalar dahi, durum ve davranış-
lardan haklarında Ceza Yürütme Kanunu'nun 165-ter ve Ceza
Kanunu'nun 305 ve 416. maddeleri hükmü gere ğince tahkikata
uygun gördükleri şahısları gözaltına almaya yetkileri vard ır.
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TERÖR İ ZMLE	 Ceza Yürütme Kanunu'nun 225-bis maddesinin 2. f ıkra-
MUCADELE sna göre güvenlik kuvvetleri bu şahısların üstünü arayabilir

ve soru sorabiir. Güvenlik kuvvetleri şahıslar ı 48 saatlik
süreyi aşmayacak şekilde ahkoyabilirler. Delillerin yetersiz
olmas ı halinde şahıs sahverilir, aksi halde hapse sevk edilip
Cumhuriyet Savcıs ı'na teslim edilir. Her halükarda, güvenlik
kuvvetleri Cumhuriyet Savc ısı'ru ahkoyma ve aranmalardan
haberdar etmelidir.

48 saat içinde alıkoymayı ve aramay ı gerektiren unsurlar
Cumhuriyet Savcısı'na iletilir.

Bu bilgileri alan savcı, delillerin geçerli olmas ı halinde ah-
koymayı ve aramayı tasdil< eder. Ceza Yürütme Kanunu'nun
238. maddesinin 1. f ıkrasmda öngörülen bir veya birden fazla
suçla ilgili delillerin bulunmas ı halinde, aynı maddenin 4. ve
5. fı.kra hükümleri uygulanır. Aksi halde savc ı şahs ın salıve-
rilmesine karar verir.

Her iki ayda bir İçişleri Bakanı alikoyma vakalar ı hakkın-
da Parlamentoya rapor verir. Bu madde htikümleri kanunun
yürürlüğe girmesinden itibaren bir y ıl süreyle geçerlidir.

e. Ceza Yürütme Kanunu'nun 238. maddesinin 1, 2,3 ve
4. fıkralan aşağıdaki gibi değişmiştir.

Bu Kanun'un 1.maddesinde belirtilen ve cezalan 5 yıl hapsi
aşan suçlarda tutuklama zorunlu tutulmuştur.

Güvenlik kuvvetleri mensuplar ı tarafından işlenen suçlar
için alıkoyma işlemleri cezaevlerinin özel bölümlerinde veya
askeri cezaevlerinde inf az edilebilir.

Biluınum kamu düzeni kurulu şlar ı (Posta Müdürlükleri,
Kredi Kurunılan vs.) nezdinde 20 milyon lireti aşan para çekme
veya yatırma işlemleri gerçekleştiren şahısların kimlikleri ilgili
memur tarafından belirlenecektir. 	 -

Bir önceki fıkrada belirtilen kayıtlar 10 yıl süre ile muhafaza
edilecektir. Bu hükümlere uymayanlar hakk ında 6 aya kadar
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hapis ile 200.000 ila 2.000.000 1 iret aras ı para cezas ı verilir. TERÖRIZMLE
Bu maddenin hükümleri, kanunun yürürlü ğe girmesinden 15 MUCADE İF
gün sonra geçerlilik kazanacakt ır. Yürütme esasları Kredi ve
Tasarruf Komisyonunca belirlenir.

E. 18.02. 1987 Tarihli ve 34 sayı lı Terörizmden
Ayrılanlar Yarar ına Önlemler Hakk ında Kanun

a. Aynlma Davran ışı

Bu Kanun dahilinde terörist eylem veya düzeni bozma
suçlarından sanık şahısların bağh oldukları terörist eylem veya
düzeni bozma hareketi veya organizasyonundan ayr ılmaları,
işledilcleri suçları kabul etmeleri davranışların değişmesiyle
şiddetin politik mücadele arac ı olarak kullanılmasını kınama-
lan ayrılma davranışı olarak kabul edilir.

b. Cezanm Değişmesi ve indirilmesi

Yukarıda belirtilen suçlardan sanık şahıslar ın cezaları, bi-
rinci maddede öngörülen "Aynhnn Davran ışı n ı " göstermeleri
halinde;

Müebbet hapisler 30 y ıla,

Diğer suçlar; tasarlayarak cinayet ve yaralanmalarda 1/4
indirilir. Diğer cinayetlerde, silah ve patlay ıcı suçlarmda, yalan
beyan veya ihtimas geçme ve kışkırtma suçlarında yarı yarıya
indirilir. Diğerlerinde 1/3 indirilir.

Birinci fıkradaki hükümler Ceza Kanunu'nun 285 ve 422.
maddelerinden sanık şahıslara uygulanmaz (Toplu k ıyım
suçları).

Birinci fıkrada belirtilen indirimler ve de ğişimler, hafifletici
ve ağırlaştırıcı unsurlar ile diğer ilgili unsurların gözönüne
alınması ile tespit edilip uygulanır. İndirin-der ve değişimler
dava hakimi tarafından uygulanır.
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TERÖR İİMLE	 c. Kesin Hükümlerde Cezanın
MÜCADELE	 Değişmesi veya indirilmesi

Terörist suçlarla ilgili bu yasanın yürürlüğe girmesinden
önce kesin hüküm verilen cezalar, sanığın aynı tarihten önce
bu Kanunun 1. maddesine göre "Ayrılma Davran ışı " göstermiş
olması şartı ile değiştirilir veya indirilir. Ceza Uygulamaları
Kanununun 628 ve sair maddeleri uyarınca infaz hakimleri
yetkilidir.

ç. Yürürlük Tarihinden Sonra "Aynima Davran ışı"
Beyanı

Sanıklar yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içerisinde 1.
madde hükümleri çerçevesinde beyanda bulunabilirler. Beyan
istemi davanın görülmekte oldu ğu yargı organındaki savc ıya
iletilir.

Savcı sôz konusu istemi ilgili hakime hemen iletir. İkinci
ve üçüncü maddelere göre yetkili olan hakim karara esas olu ş-
turacak tüm elemanlar ı toplar.

d. iptal Etme

Iki ve üçüncü maddelerde belirtilen hükümlerden yararla-
nan sanıkların doğan hakları yeni suç işlemeleri veya "Ayrı lma
Davran ışı " ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmalar ı halinde
iptal edilir.

Söz konusu durumda sanığın doğan hakları, Ceza Uygula-
maları Kanunu'nun 628. maddesine göre ilgili hakim tarafından
iptal edilir.

e. Şartlı Tahliye

Birinci maddedeki davranışı sergileyenlere ve cezas ı 10
yılı aşmayanlara şartlı tahliye hakkı tanınir.
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TERÜRi İMLE

MÜCADELE
f. Toplam Ceza Süresi

Ayn ı sanığın belirtilen suçlardan bir kaç ceza almas ı ve her
birinin 2 ve 3. maddelerdeki hükümlerden yararland ırılmış
olmaları halinde, toplam ceza süresi 22 y ıl 6 ay hapis ve 4 y ıl
tutukluluk süresini geçemez. Söz konusu toplam, Ceza Kanu-
nu'nun 80. ve Ceza Uygulamaları Kanunu'nun 382. maddeleri
uyarınca tek ceza olarak işlem görür.

g. Sırnrlamalar

Bu Kanun'daki hükünıler 31.12.1983 tarihine kadar işlenen
veya bu tarihten önce işlenen suçlara uygulanır.

15.12.1979/625, 06.02.1980/15 madde 4 ile 29.03.1982/364
madde 2 ve 3' deki hükümlerden yararlananlar bu Kanunun
hükümlerinden yararlanamazlar.

9.5. ingiltere

9.5.1. İngiltere'ye Yönelik Terörizm Tehditleri

Tarihsel süreçte İngiltere'nin terörizmin her türüyle kar-
şılaş tığı söylenebilir. İngiltere önce XX. yüzyılın başlarında
etnik/ayr ılıkç ı kökenli Irlanda Cumhuriyet Ordusu'nun
(IRA: The Provisional Irish Republican Army/Official Irish
Republican Army) terörizm tehdidiyle kar şı karşıya gelmiş tir.
Bu tehdit temelde etnik kökenli olmakla birlikte, Protestanlar
ile Katolikler arasındaki mezhep uyu şmazliklarmdan da et-
kilenmiştir. İngiliz askerlerinin Kuzey İrlanda'dan tamamen
çekilmesini, bu bölgenin tam ba ğımsızlığının sağlanmasını,
ardından da Güney ve Kuzey İrlanda'nınbirleşmesiyle Irlanda
Adası'nda İngiltere'den ayrı ve tam bağımsız bir İrlanda Dev-
leti'nin kurulmas ını amaçlayan IRA yoğun bir şiddet dalgas ı
yaşatnıış, örgütün düzenledi ği eylemler sonucunda bugüne
kadar yaklaşık 3.200 asker ve sivil hayat ını kaybetmiştir. Son
10 yıllık süreçte, İngiltere ile IRA'nm siyasi kanad ı olan Sinn
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TERÖR İZMLE Fein arasmda yürütülen temaslar 2005 y ılında olumlu sonuçlar
MÜCADELE vermiş ve bu süreci izlemekle görevli "Uluslararas ı Bağı msı z

Silahs ızlanma Gözle,nci Kurulu" yaptığı açıklamada, IRA'nm
silah bıraktığını tyit etmiştir.

Etnik/ayrılıkç ı terörizm İİ . Dünya Savaşı sonrasında da
Filistin, Malaya, Kıbrıs gibi eski İngiliz sömürgelerinde İngilte-
re'nin karşısına çıkmıştır. İngilizlerle Yahudi, Malayah ve Rum
teröristler arasındaki çatışmalar DYÇ Doktrini' nin do ğmasına
neden olmuştur.

İngiltere'nin kar şılaştığı son terörizm tehdidi ise radikal
İslami akınılar kökenli çağdaş asimetrik terördür. Çağdaş te-
rörizm El Kaide şemsiyesi altında yer alan Ebu Hafs el Mısri
Tugayları arac ılığıyla 7 Temmuz 2005 tarihinde Londra'y ı
vurmuş, 60'a yakm insanın ölümüne ve önemli maddi hasara
neden olmuştur. 7 Temmuz sald ırıları can ve mal kay ıplarının
yanı s ıra, tıpkı 11 Eylül saldırılarının ABD'dé yarattığı türden
yönetsel ve toplumsal sorunlar da ortaya ç ıkarmış tır. Yani,
Amerikahlar ın bir" il Eylül "ü olduğu gibi, 7 Temmuz sal-
dırılarından sonra Ingilizlerin de bir"7 Temmuz"u olmuştur.
Bu saldırıların İngiliz toplum psikolojisinde yarattığı etkiyi
Hacettepe Üniversitesi Uluslararas ı İlişkiler Bölümü akade-
misyenlerinden Dr. Çelikpala şöyle yorumlamaktad ır:

"7 Temmuz saldı rılan ve takiben ertesi hafta ortaya ç ıkartı lan
saldırı girişimleri sonras ında Ingiltere'de Londra merkezlifarkl ı bir
hava oluştu. Özellikle bu saldırıyı ya panlann Ingiltere'de doğup bü-
yüyen, Ingiliz eğitimiyle yetiş tirilen bir nevi 'evin çocu ğu' şeklinde
nitelenebilecek teröristler oldu ğu gözönüne al ını rsa. Bu döneme
kadar birlikte ve iç içe ya şadığı varsayılan çok dilli-çok etnili Ingiliz
toplumu, bir anda birbirinden farkl ı alanlarda yaşayan, birbirleriyle
neredeyse zorunlu haller dışında ilişki kurnıayan grupların varlığın ı n
farkına vardı .

- Saldırılardan sonra hazı rlanan- yeni terörle mücadele yasa
tasarısı ise ortal ığı karı ş tı rnıış durumda. Tasarın ı n ele ştiriln ıesinin
ardında yatan nedenlerin ba şı nda yasan ın geleneksel Ingiliz adaleti-
nin ve devletinin temeliolduğu kabul edilen Manga Carta'n ın ruhunu
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dinamitlediği ve her tutuklunun bekletilmeden derhal mahkemeye TRÖR İ 1MLE

çıkartılmas ı anlamı na gelen habeas corpus in ıtiyaz ınıılmkhn ı ortadan MUCADELE

kaldı rdığı inancı yer alıyor. Kısacas ı Ingiltere'de 'nerede geleneksel

değerlerimiz' çerçevesinde yürütülen yeni terörle mücadele yasas ı

tartışmaları asl ında bir anlamda tüm toplumu terörle nas ı l mücadele

edilir konusunda uyan ık hale getirip, karar alma sürecinin içerisine

çekmiş durumda." (Çelikpala, 2005, 68)

Yazar, 7 Temmuz sald ırılarından sonra İngiltere' de oluşan

psikolojiyi canlı bir biçimde aktarmaktadır. Ancak yakla şınuru

iki noktada ele ştirebilmek mümkündür.

İlk nokta İngilizlerin"Manga Carta ve habeas corpus"a veda

tarihlerine iişkindir; Bu veda seremonisi 1984 Tarihli Polis ve
Kriminal Deliller Yasas ı ile PTA düzenlemelerin ve 1986 Tarihli
Kamu Düzeni Hakkındaki Yasa'mn ç ıkartılmasıyla bundan

20 yıl önce başlamıştır. "Yirmi Birinci Yönetim" adl ı kitapta bu

gelişim şu satırlarla anlatilmaktadır:

"İngiliz iç güvenlik tarihinde özel bir öneme sahip olan bu yasa-

lar çıkana kadar Ingiliz polisi; bireysel özgürlüklerin üstün oldu ğu,

polisin sı radan yurtta ştan ayrılanıayacağı ve yetkilerinin kıs ı tlandığı

bir ortamda görev yapm ıştır. Suçla mücadelede toplumun çıkarları ile

san ık hakları aras ı nda bir denge kurn ıak isteyen, ama büyük ölçüde

de artan suçlarla bozulmaya yüz tutan kamusal düzeni onarmaya ve

Irlanda kökenli terör olayların ı engellemeye çal ışan 1984 Yasa's ı ise,

tüm polis yetkilerini hem yeniden tan ı mlamış ve hem de arttırm ış tır.

Bu nedenle sözü edilen yasa, toplumsal olaylar ı yeniden düzenleye-

rek kamusal düzeni korumayı amaçlayan 1986 tarihli Kamu Düzeni

Hakkı ndaki Yasa'yla eşdeğer görev ıflı etmektedir. Bu yasalar; polis

ile vatanda şı n kamusal düzene bakış açıs ında ve kan ıusal düzeni ko-

ruma sorumluluğunda doğal olarak varolan, anıtı İngiliz mantığına

ters gelen farkl ı lığı kabul etn ıesi açıs ından da önemlidir." (a. g. e.,

s. 633)

İkinci nokta İngiliz terörle mücadele konseptinin tarihsel
gelişimine bakıldığında ortaya çıkmaktadır. DYÇ Doktrini'ni

keşfeden Ingilizler, terörizmle başa çıkılabilmesi için silahlı
mücadelenin yanı sıra bu mücadeleyi güçlendirecek siyasi,
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TERÖR İZMLE sosyo-ekonomilc ve kültürel önlemlerin de ahnmasm ın gerek-
MUCADELE tiğini kabul ederek, konsept içerisinde bu tür önlemlere de yer

vermişlerdir. IRA terörizmiyle mücadele döneminde de kon-
septe uygun olarak; sanayileşme, bölgeleraras ı dengesizliklerin
giderilmesi, yatırımların geliş tirilmesi, kentleşme ve istihdam
politikalar ının ıslahı, etnik ve dini mesafelerin azaltılabilmesi
için toplumsal ilişkilerin geliştirilmesi ve bu doğrultuda eğitim
programları düzenlenmesi gibi çok sayıda sosyal, ekonomik ve
kültürel içerikli politikay ı başarıyla uygulamışlardır. Ancak bu
başarı bir gerçeğin üstünün örtülmesine yetmeniiştir: İngiliz-
ler terörizmle mücadelenin kontr-terör, yani silahl ı mücadele
boyutunda çok ac ımasız davranmışlard ır.

"Kuzey Irlanda sorununun en hararetli günlerinde İngiltere'de

yürürlükte bulunan yarg ısız ve süresiz gözaltı uygulaması ile 'Dip-

lock Malıkemeleri' ad ı verilen süreç, bu durumun en ac ı masız örnek-

lerini teşkil etmiş tir. 1978 y ı lı nda Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi,

İngiltere'yi gözalt ı ndaki kişilere insanl ık dışı ve aşağı lay ıcı muamele

yapmaktan suçlu bulmu ştur. İngiliz güvenlik güçlerinin hukuk d ışı
ola rak gözaltı na aldıktan İrlandalı lara 'duyu mahrumiyeti' ad ı verilen

bir işkence yön ten ı i uygulad ıklan tespit edil ini şiir. Yirmi y ıldan fazla

hapiste kal ıp daha sonra suçsuz olduğu anla şı larak serbest b ı rak ı lan

insanlar olmuş tur. Bütün bu uygulamalar ise İngiltere Başbakan ı
Tlıatcher'ı n 'Düşnmn ın ızı savaşta yenebilmek için, sivil özgürlükleri

bir süre askıya alnıak zorundas ı n ız' sözünde ifadesini bulan İngiliz

terörle nıücadele anlayışından kaynaklann ıış tır." (Sezgin, 2005)

İngiltere terörizmle mücadelenin kontr-terörizm boyutu
konusundaki bu anlayışını değiştirmeye pek de niyetli de ğil-
dir. İngiliz Savunma Bakan John Reid 2006 Nisan ortalar ında
Kraliyet Birleşik Hizmet Enstitüsü'nde yaptığı bir konuşmada
şunları söylemiş tir:

1950 yıl ında yürürlüğe giren ve sava ş s ı ras ında sivillerin

haklann ın korunmasın ı amaçlayan Cenevre Sözleşmesi deniza şın
görevlerde terörle mücadele eden İngiliz askerlerini k ı s ı tlan ıakta, et-
kin ve an ı nda müdahaleyi olanaks ız hale getirmektedir. Terör XXL
yüzy ı lı n savaşı olup, bu savaş XX. yüzyı ldan kafan kurallarla kaza-
n ı lamaz. Savaş artık ayn ı normlarla kı s ı tlanmış iki devlet aras ı nda

510



Türkiye ve Terörizm

cereyan etn ıemekte ve düş man Cenevre Sözle şmesi'nde tan ı mlandığı TERÖR İ ZMLE

gibi 'farkl ı renkte farkl ı işaret taşıyan' üniformalar giymeyip, 'kot MIJCAOEIE

pantolon ve s ırt çantas ı ile' siviller aras ı nda dola şn ıaktadır. Terörle
mücadele Cenevre Sözle ştnesi'nin devletlerin; sorgulama, tutuklama
ve silah kullanma haklar ı n ı k ıs ı tladığı, devlet d ışı aktörlerin ise he-
deflerini serbestçe vurduklari bir savaş anlam ı na geliyor. Demokratik
güçler için hayatı zorlaş tı ran son derece 'barbar bir terörizme' kar şı
insan hakları ve Avrupa hukuku taraJindan ellerin ıiz ve kollanm ız
bağlan ıyor." (Ataç, 2006)

Bu örnekler, terörizm tehditleri kar şısında İngiltere'nin
tereddütsüz olarak kont-terör tarafı ağır basan bir terörizmle
mücadele stratejisini uyguladığını ve uygulayaca ğını açıkça
ortaya koymaktadrn Bu nedenle 7 Temmuz saldrnlar ından
sonra İngiliz toplumunun bir bölümü ve baz ı entelektüellerce
Manga Carta ve hnbeas corpus gibi belge ve ilkeler elden gitti-
ği için" tinısah gözyaşları " dökülmesini anlayabilınek pek de
mümkün değildir. Olsa olsa Ingiltere'nin terörizmle mücadele
konusundaki temel felsefesini olu şturan "çifte standard ın" bu
derece ortaya çıkmas ından kaynaklanan bir s ıkmtınm dışa
vurumu olarak yorumlanabilir.

Polly Toynbee de; 77w Guardian'da yer alan bir makalesinde
bu çifte standard ı ağır biçimde ele ştirmektedir:

"Clıarles Clarke' ın -İçişleri Bakan ı - terör saldırıları n ı öven ve
destek verenlerin beş yı la kadar hapse at ılması n ı öngören yasa önerisi
saçma ve tehlikelidir. İrlandal ıların terör saldırıların ı yüceltmelerine,
övgü yağdı rmalanna y ıllarca ho şgörü gösterilmiş tir. Hukukçular da
teröre övgü yağdırman ı n,.arka ç ıkn ıan ın hangi boyutu ve türünün
şiddete neden olacak tahrik unsuru olu ş turacağın ın karann ı vern ıekte
zorlan ıyorlar. 2000 y ıl ında İslami Tel ıdidine karşı çıkarılan Terör
Yasas ı 'yla; terörist olduğundan şüphelenilenleri polise bildirme
zorunluluğunun getiriln ıesi ve İslan ıc ı teröristlerin haklar ı nda
suçlama olnıasa da üç ay süreyle gözaltı nda tutulabilmeleri de bir
çifte st4ndarttı r. Çünkü; hiçbir zan ıan yasayla terörist olmas ından
şüphelenilen İrlandal ı lan polise bildirn ıe zorunluluğu getirilmemiş
ve IR.A yanda şlan için azami gözaltında tutulma süresi bir hafta yla
s ın ırlandınlnıış tı .
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	 Görülen odur ki radikal islamc ı lar IRA bonıbacı ları ndan daha

MLKADELE korkutucu yarat ıklar olarak görülmektedirler. Oysa ki IRA daha

organize bir dü şmand ı ve daha öldürücü ydü."

Ancak bu çifte standart, ASALA ile yaptıkları "centümenlik

anlaşmas ın ın" Fransa'ya Oriy katliamına mal olmas ı örneğine

benzer şekilde İngiltere'nin de başına iş açm ştır. Londra sald ı-
riları, İngiltere'nin İrak'da ABD ile birlikte sahneye koyduklar ı
"terörizmle ve KJS'lerle mücadele oyununun" bir yans ıması olduğu

kadar, Ingiltere topraklarında beslenip büyümesine izin verilen
"terörizm ruhu ve ortam ın ın da" bir sonucudur.

Dr. Çitlioğlu ve Erkmen'de Londra sald ırılarının hemen

sonrasında 2005 Ağustos'unda Stratejik Analiz Dergisi'ne yaz-

dıkları bir makalede bu yoruma aynen katılnıaktadırlar:

"İngiltere'nin Radikal islam ın tehdidiyle karşı laş mas ı, bu

ülkenin IRA dışı ndaki yabanc ı terörist örgütlere karşı tutumunu

izleyenler aç ıs ından bir sürpriz değildir. Çünkü; Ingiltere IRA olay ı

dışında, uluslararası terörizm ve diğer ülkelerde yqşanan terör olaylan

konusunda ciddi bir yasal düzenlemeye git ınemitir. Bu konuda diğer

ülkelerin terörist örgütlerine yönelik istihbarat çalışmalan ile yeti-

nilnıiş, İngiltere s ı n ırlan dahüindefiıaliyetgösternıe3len veya İngil-

tere'ye zarar vermediğine inan ılan yabancı örgütlerin çalışmaları na

göz yumulmuştur. Böylece çok say ıda terörist grup bu ülkeyi, gizli

ya da açık olarak s ı n ı r ötesi hedefleri için bir üs olarak kullanm ış tır.

İngiltere'yi uzun y ıllar boyunca mesken edinen; PKK, DHKP-C

HAMAS, Filistin islami Cihat (Shaqaqi), Abu Nidal, Aden islami

Ordusu, İran Mücahidin; ETA, M ıs ı r Islami Cihad, El Cemaat El

İslamiye, Silahlı islami Grup, Selefist Grup, Tamil Kaplanlan ve

Hizbullah gibi örgütlerin faaliyetleri, ancak 2001 yı l ı nda yürürlüğe

giren yeni Terörizm Yasas ı 'n ı takiben yasaklanm ış tır. Buna rağmen

bu ülkede halen faaliyetlerine devam eden çok say ı da örgüt ve silahl ı
grup bulunmaktad ır.

İngiliz iç ve dış istihbarat servislerinin ve güvenlik güçlerinin

bu örgütleri kontrol altı nda bulundurdukları yolundaki iddialann

da gerçekle hiçbir ilgisinin bulunmadığı, Temmuz ay ı ndaki Londra

saldınlan ile ortaya ç ıkm ış tı r. İngiltere'nin terörizn ı konusundaki
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bu zafiyeti uzun süredir bilinmektedir. Frans ız ve Cezayirli terör TERÖR İ ZMLE

uzmanları, bu zafiyet nedeniyle Londra'ya 'Londonistan' ad ı n ı ver- MUCADELE

mişlerdir."

Özetlersek, İngiltere terörizmle mücadele tarihi, terörizm
tehditleri karşısında bu ülkenin takınacağı tavrm net bir şekilde
tahmin edilmesine imkan vermektedir: Terörizm İngiltere ana-
karasını tehdit etmediği sürece, her türlü yabanc ı terörist örgüt
"Magna Carta ve habeas corpusun koruyucu kalkan ı " altındad ırlar.
Ancak terör tehdidi anavatana yöneldi ğinde bu belgenin ve
ilkenin savunmas ı idealist ve romantik çevrelerle entelektüel-
lere terk edilecek, politikacılar ve iç güvenlik güçleri terörizmle
mücadele gibi daha ciddi ve güncel sorunlara yöneleceklerdir.
Bu anlamda İngiliz terörizmle mücadele konseptinin son derece
realist olduğu da söylenebilir.

Bu nedenle 13 Nisan 2006 tarihinde yürürlü ğe giren ve
"Ingiliz Patriot Act"i diye isimlendirilen yeni terörizmle müca-
dele yasas ı beklenmeyen bir sürpriz de ğildir ve İngiltere'nin
tarihsel terörizmle mücadele konseptinin doğal bir sonucu
şeklinde yorumlanmalid ır. Bu genel de ğerlenclirmeden sonra
İngiltere'nin terörizmle mücadele konseptini ana hatlar ıyla
aşağıdaki şekilde özetleyebilmek mümkündür:

Bu ülkede terörizm, olağan adli olay sayılmakta, yargıla-
ması açık yapılan terörist; siyasi mahkum statüsü tanınmadan,
inançları için değil, işlediği suç için cezaland ırılmaktad ır. 2006
yılında çıkarılan yeni Terörizmle Mücadele Yasas ı terörizm suç-
larıyla ilgili olarak jürisiz yarg ılama sistemini benimsemi ştir.

Teröre karşı 1970'ler sonras ında geçiciliği özellikle vur-
gulanan mevzuat düzenlemeleri yap ılırken; alınan önlemlerin
özgürlükçü demokrasiye ters düşmediği propagandas ı sıkça
kullarülmış, bu propagandaya gerçekçi bir dayanak verilebil-
mesi amacıyla da, 2006 y ılında ç ıkartılan son yasaya kadar
eyleme dönüşmemiş düşüncelerin suç sayılmaması yoluna
gidilmiştir.

Terörizmle mücadele amacıyla 1974 yılindan sonra çıkar-
tılmaya başlanan yasalarla geleneksel güvenlik anlay ışından
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TERÖR İZMft bir ölçüde vazgeçilerek güvenlik güçlerinin yetkilerinin artt ı-
MUCADELE rilnıası, bazı örgütlerin ve bu örgütlere yardrnurı yasaklanması,

örgütlerin medyay ı kullanmasının engellenmesi, terörist ilan
edilenlerin vatandaşlık hak ve imtiyazlar ından tecrit edilmesi,
ihdas edilen özel yargılama usulleriyle birlikte etnik/ayr ılıkçı
IRA terörizmi kar şısında olumlu sonuçlar vermi ştir.

Önceden de işaret edildiği gibi terörizmle mücadelede si-
lahl ı mücadelenin yanı sıra, sosyo-ekonomik, siyasi ve kültürel
önlemlerle mücadele boyutu da ihmal edilmemiştir. Yani, DYÇ
doktrinine sadık kahnmıştır.

Uluslararas ı alanda ise; Amerika'daki hlandal ılarm terör
örgütlerine verdikleri mali desteğin kesilmesi ve terör örgütle-
rine destek olan ülkelerin enternesi için özel çaba gösterilmi ş-
tir. Bu anlamda İngilizler terörizmin finans ınanıyla mücadele
alanında da önderlik yapmışlardır.

İngiltere'nin terörizmle mücadele konsdptinin d ış politika
boyutu da oldukça başanlıd ır. Bu politika; hlanda'daki İngiliz
varlığının demokratik bir temele dayand ığı ve halkın büyük
çoğunluğunun desteğine sahip olduğu, alman önlemlerin temel
hak ve özgürlüklere saygı anlayışıyla yürütüldüğü ve İrlan-
da'da mücadele eden örgütlerin terörist olduklar ı yolundaki
yoğun propagandaya dayandırılmış, propaganda kapsam ında
Irlanda'daki olaylar ın-bir mezhep çatışması olduğu ve İngiliz
Devleti'nin bu çatışmada taraf kabul edilemeyeceği özellikle
vuıgulanmıştır.

Ulusal düzeyde terörle mücadele faaliyetleri kapsanunda
güvenlik güçlerinin istihbarat yetenekleri ve taktikleri geli şti-
rilirken, İçişleri Bakanlığı'nda (Home Office) odaklanan istih-
baratın koordineli değerlendirilmesi ve anti-terör önlemlerinin
tüm devlet kurumlannın işbirliğiyle yürütülmesi çal ışmaları,
çağdaş asimetrik terörizm tehdidiyle karşılaşıldığı ana kadar
bir ölçüde olumlu sonuçlar vermiş tir.

Hükümetin anti-terör uygulamalar ının, her yıl tarafsız bir
kişinin hazırladığı rapor üzerine Parlamento' da incelenmesi de
konseptin bir başka özelliğini oluş turmaktadır.
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9.5.2. Terörizmle Mücadele Yap ılanmas ı	 TERÖRIZMLE

-	 MÜCADELE

Ingiltere'nin terörizmle mücadele organizasyonunu an-
laşılabilmesi için, bu ülkenin iç güvenlik yap ılanmas ına özet
olarak değinmek gerekecektir. Bu yap ı, ABD iç güvenlik yap ı-
lanmasma da temel özellikleriyle yans ımıştır.

İngiltere tekli bir iç güvenlik yap ısına sahiptir ve sadece
polis teşkilatı mevcuttur. Buna karşılık milli bir polis yoktur.
İngiltere ve Galler'de İçişleri Bakan ı'nın ve seçilmiş yerel oto-
ritelerin sorumluluğu altındaki yerel polis güçleri mevcuttur.
İskoçya'da ise; bölgesel konsey, ada konseyi ve İskoçya Bakan-
liğını bir araya getiren üçlü bir yönetsel yap ılanma görülmek-
tedir. Kuzey İrlanda'da Polis otoritesi İngiltere'deki İrlanda
Bakanı'nca seçilmektedir.

Polis "Yetki Düzeyi Açıs ı ndan" da; Bölgesel (Regional) ve
Genel Yetkili örgütler (Non Geographic Forces) olarak ikiye
aynimaktadır. Genel polis hizmetlerini yerine getiren bölgesel
polis normalde kendi sorumluluk sahasında görev yapmakta,
ancak; polis otoritelerinin emriyle veya ola ğanüstü koşullar
oluş tuğunda görev sahasmı aşarak, diğer polis güçlerine
yardım edebilmektedir. Ülke genelinde özel suç türleriyle
uğraşan ya da hizmet alanlarının özelliği bulunan genel yet-
kili polis örgütleri ise idari yap ıya tabi olmadan ülke çapında
veya kendi hizmet alanlar ıyla ilgili bulunan konularda görev
yapabilmektedirler. 45 birimde te şkilatlanmış olan bölgesel
polis kendi içinde de idari yap ılanmaya göre: Mettopoliten
Polis "Londra", County Polisi ve Şehir Polisi "Borroughs polisi

dahil" olarak üçe aynhnaktad ır. Ayrıca, Londra Merkezindeki
çok küçük bir sahada bu şehre özel ve Metropoliten Polisten
bağımsız bir polis gücü (C ıty of London Police) vard ır.

Genel Yetkili Polis örgütleri ise; Ula ştırma Polisi (British
Transport Police), Savunma Bakanlığı'na bağli resmi ve askeri
kurumların güvenliğinden sorumlu Savunma Bakanli ğı Polisi
(Ministıy of Defence Police), Atom Enerjisi Kurumu Polisi (Ato-
mic Energy Constabulary), Dover Liman Polisi (Port of Dover
Police), Milli Kriminal Polis Birimi (National Crime Squad) ve;
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TERÖR İZMLE Özel Şube, İçişleri Bakanlığı'na bağli iç istihbarat birimi M15 ve
MÜCADELE Dış işleri Bakanlığı'na bağlı dış istihbarat birimi M16'dan olu şan

Siyasi Poistir. Londra'da konu şlanmış bulunan Milli Krimirial
Polis ağır suçlarda idari yap ılanmaya tabi olmadan diğer polis
birimlerine yardım için görevlendirilebilmektedir. Siyasi Polis
de; devletin güvenli ği ve bütünlüğü, hanedan, bakanlar, ya-
bancı ve yerli VIP'ler ve yabanc ı şüpheliler konusunda idari
yap ılanmaya tabi değildir. Milli Suç istihbarat Servisi (National
Criminal Intelligence Service) gibi organize suçlara mücadele
amacıyla görevlendirilen birimler de çoğunlukla genel yetkili
örgütlerdir. Bu örgütler arasında ayrıca, "Gönüllü Polis" denilen
ve kalabalikları denetlemede kullanılan part time ve ücretsiz
çalişan polis görevlileri yap ılanmas ı mevcuttur.

İngiltere'deki "İç Güvenlik Otoriteleri" ise; İçişleri Bakanı,
Yerel Polis Otoriteleri (Local Police Authorities ) ve Polis Şefleri
(Chief Constables)dir.

Bu karışık yapılanma içinde özellikle terörizmle mücadele
alanında görevlendirilen bir polis birinıiııirı varlığından söz
edilebilmesi pek de kolay değildir. Nitekim, anti-terör ön-
lemlerini kapsayan 1989 tarihli Terörizmle Mücadele Yasas ı
hükümlerine göre; hava ve deniz limanlar ında görev yapan,
kontrol yetkisine sahip ve yabanc ılar polisi adına hareket
eden tüm polis ve gümrük personeli terörizmle mücadeleyle
görevlendirilmiştir. Bu durumda İçişleri Bakanlığı 'nın genel
sorumluluğu altında tüm polis birimlerinin terörizmle müca-
dele alanında görev yaptıklarını söylemek doğruluk derecesi
yüksek bir yorum olacaktır. Sadece görev alanlar ı itibariyle
bütün seksiyonlan ile Siyasi Polis ve Milli Kriminal Polis bir
adım önde gözükmektedir.

Terörizmle mücadelenin taktik boyutuna bak ıldığında;
İngiliz Ordusu'nun Filistin, Malaya, K ıbrıs ve İrlanda'da elde
ettiği deneyimlerini yansıtan bir yap ılanma izlenmektedir.
Bu boyutta özellikle Scotland Yard'm Özel Şubesi ile M15 ve
M16 etkin görev yapmaktachr. Taktik opetasyonlarda "5019
Firearms Linit Metropolitan Police" ve "P7l7of the London A4et-

ropolitan Police" isimli CT timleri ile SAS ad ıyla bilinen İngiliz
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Özel Servisi görev almaktad ır. 1975de doğrudan başbakana TERÖR İ ZMLE
bağlı özel bir güvenlik teşkilatı olarak kurulan yaklaşık 2.500 MUCADELE
mevcutlu bu birim, terör olaylar ımn yan s ıra gösteri yürüyüş-
lerinde de görev yapmaktadır.

İrlanda'daki terör ortamıyla mücadelede görevli temel
birim ise Kraliyet Ulster Güvenlik Te şkilatı (RUC) olmuştur.
İngiliz ordusunun da zaman zaman 20.000'i a şan mevcutla
katıldığı bu mücadelenin en çok dikkat çeken özelliklerinden
birisi de DYÇ Doktrini'ne uygun olarak Protestan kökenli
Birlikçilerin (Unionist); "Binek and Tans", Ulster Gönüllüler
Kuvveti (UVF: Ulster Volunteer Force), Ulster Özgürlük Sa-
vaşçıları (UFF: Ulster Freedom Fighters) ve Ulster Savunma
Birliği (UDA: Ulster Defence Association) gibi para militer
nitelikli kontr-terör örgütlerinin de terörizmle mücadelede
kullanılnıasıdır.

9.5.3. Terörle Mücadele Mevzuat'

İngiltere İrlanda sorunu nedeniyle terörizmle di ğer ülke-
lere nazaran çok daha erken tan ışmış, bu alandaki ilk yasal
düzenlemeler de doğal olarak İrlanda sorunu bağlamında ger-
çekleştirilmiştir. Ancak, daha önceki bölümlerde de belirtildiği
gibi, İngiltere son Londra olaylar ına kadar terörizm tehdidini
bir bütün olarak algılamamış, bu nedenle de terörizmle huku-
ki mücadele önlemleri daha çok IRA terörünün önlenmesine
yönelmiştir. Bu aç ıldamalar ışığında Ingiltere'deki terörizmle
mücadele mevzuatının kronolojik gelişimi aşağıdaki şekilde
sıralanabilecektir.

A. 1974 Tarihli Geçici Terörle Mücadele Yasas ı
(PTA: Prevention of Terrorism Act)

1974 Kasım' ında bir pabm bombalanmas ı sonucunda 21
kişinin hayatını kaybetmesi ve 180 kişinin de yaralanmas ını
takiben bir Geçici Terörle Mücadele Yasası çıkarılmış, bu yasa
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TERÖR İZMlE 1976 yılında bazı önemsiz değişildikler yap ılarak, Parlamen-
MU(ADE[E to'nun yıllık onaylarıyla kalıcı hale getiriiniiştir.

1974 Yasası, polisi ve Içişleri Bakanlığı'm geniş yetkiler
ile donatnıış , pek çok kişi yasaya istinaden göz altına alınarak
sorgulanmıştır. Yasa'nın güvenlik güçlerine verdiği en önemli
yetki, zanhy ı yedi gün süreyle göz altında tutabilmektir. Ancak,
1982 yılı sonuna kadar bu yasaya dayanılarak göz altına alınan
5.500 kişiden sadece yüzde 2'sinin ceza aldığı göz önünde bu-
lundurulursa, yasanın daha çok istihbarat toplama ve sindirme
amaçli olarak kullanıldığı söylenebilecektir. (Laçiner, 2001)

E. 1978 tarihli Kuzey Irlanda
Olağanüstü Hukumler Yasas ı

Bu Yasa ise Kuzey Irlanda ile s ınırlı olarak; güvenlik
güçlerine haberleşmeyi kontrol dahil olağanüstü yetkiler ta-
nımış, adli müzekkere olmadan şüphelilerin aranabilmesine,
sorgulanmasma ve tutuklanmasma imkan tan ımış, tek hakimli
ve jürisiz yargılama usulü ihdas etmiş, polisi silahland ırmış,
İçişleri Bakan? na terörist örgütleri yasaklama ve faaliyetlerinin
kamu oyuna duyurulmas ını engelleme yetkisi vermi ştir. Bu
yasaya göre polis şüpheli şahısları bir yargı müzekkeresine
dayanmadan 48 saat süreyle tutuklayabilmekte, bu süre ba-
kanlik izniyle de 5 güne çıkabilmektedir. Söz konusu yasanın
uygulanması, her yıl bağıms ız bir şahsın verdiği rapor ışığında
Parlamento tarafından incelenerek, yasan ın uygulama süresi
uzatilmaktadır.

C. 1984 Tarihli Polis ve Kriminal
Deliller Yasas ı (Police and Criminal Evidence Act),
1986 Tarihli Kamu Düzeni Hakkındaki Yasa
(Public Order Act) ve 1984 Tarihli PTA
Düzenlemeleri (Temporaray Provisions)

Daha öncede belirtildiği üzere bu yasalar tngiliz iç güven-
lik tarihinde özel bir öneme sahiptir. Bu yasalar çıkana kadar
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Ingiliz polisi; bireysel özgürlüklerin üstün oldu ğu, polisin TERÖR İZMLE

s ıradan yurttaştan ayrilamayacağı ve yetkilerinin k ısıtlandığı MÜCADELE

bir ortamda görev yapmıştır.

Suçla mücadelede toplumun ç ıkarları ile sanık haklar ı
aras ında bir denge kurmak isteyen, ama büyük ölçüde de ar-
tan suçlarla bozulmaya yüz tutan kamusal düzeni onarmaya
ve İrlanda kökenli terör olaylar ını engellemeye çalışan 1984
yasas ı, tüm polis yetkilerini hem yeniden tanımlamış ve hem
de arttırmıştır. Bu nedenle sözü edilen yasa, toplumsal olaylar ı
yeniden düzenleyerek kamusal düzeni korumay ı amaçlayan
1986 tarihli Kamu Düzeni Hakk ındaki Yasayla eşdeğer görev
ifa etmektedir. Bu yasalar; polis ile vatandaşın kamusal düzene
bakış açısında ve kamusal düzeni koruma sorumlulu ğunda
doğal olarak var olan, ama Ingiliz mantığına ters gelen farkliliğı
kabul etmesi açısından da önemlidir.

Adı geçen Yasalarla ve PTA'da gerçekle ştirilen düzen-
lemelerle yeniden tanımlanan ve arttırılan yetkiler arasında:
uluslararas ı terörizmle ilişkili kişilerinin göz altına alınması,
sorgulanması ve tutuklanmas ı, terörizmi destekleyen fonla-
ra mahkeme kararıyla el konulması, şüphe üzerine yaya ve
araçlarm kontrolüyle aranmas ı, "bir celbinuygulanabÜirliğinden
ku şku ya düşülmesi" halinde belli güvencelerle tutuklama yap ı-
labilmesi bulunmaktad ır. Düzenlemelerin getirdi ği en büyük
yeniliklerden birisi de terörizmle ilgili faaliyetleri polisin ken-
diliğinden araştırabilmesi ve bu konuda polise yetki ile birlikte
sorumluluk tevcih edilmesidir.

D. 1989 Tarihli Terörizmle
Mücadele Yasas ı ve 1996 Düzenlemeleri

Bu yasa ve 1996 düzenlemeleri, hava ve deniz limanlar ında
görev yapan, kontrol yetkisine sahip ve yabanc ılar polisi adına
hareket eden düzenli ordu birlikleri, polis, gümrük personeli
ve göçmen idaresi personeline yetki vermektedir.

519



rürkıye ve Terörizm

TERÖR İ ZMLE	 Bu görevliler Ingiltere'ye giren veya ayr ılan şahısların;
MUCADELE terörist faaliyetlerde bulunma, bu konuda haz ırl ık yapma

veya azmettirme fiilleriyle ilgisinin bulunup bulunmad ığını
kontrol ve tespitle yükümlüdürler. Bu çal ışmalar; şüpheli
kişilerin s ınırda durdurulmas ını, İçişleri Bakanlığı kararıyla

ülkeye girişlerinin engellenmesini, kimlik belgeleri ve bagaj-
larının kontrolüyle kimliğinin belirlenmesini, kontrolde elde
edilecek şüpheli eşyalara el konmas ını, belli süre "12-24 saat"

alıkonulmayı, yine belli süre "48 saat, devlet bakan ı izniyle en

çok 5 gün" gözaltına alınmayı ve tutuklamayı kapsayabilecek,
hava-deniz-kara ta şımacılığı yapan şirketlerin personeliyle, her
türlü ta şıma aracı ve transit yolcular da kontrol edilebilecek
veya araçlar hareketten ahkonulabilecektir. Hakim karar ıyla
şüphelinin ikametgahı ve müştemilatı da aranabilecektir. Bu
yasayla yetkili kılinan görevliler, kontrol ve tespit faaliyetle-
rinde yard ımcı olmas ı içinüçüncü şahıslara da "teknik uzn ıan,

özel servis personeli vb." yetki verebilecekler4ir

Bu yasa; Kuzey İrlanda ve İngiltere bağlantılı terörist faali-
yetler dışındaki terörizm faaliyetlerine de uygulanabilecektir.
Aynı yasaya göre, Kuzey İrlanda veya Büyük Britanya'ya
İngiliz Milletler Topluluğu seyahat bölgesi dışından gelen bir
geminin veya uçağın yetkilisi; yolcular ın ve mürettebatın do-
ğum yerleri ve tarihleriyle isimlerini ve gidecekleri adresleri
gösterir bir listeyi Kontrol görevlisine vermek zorundad ır. Adı
geçen yasayla öngörülen herhangi bir zorunluluk veya göreve
itiraz etmek dahi suç say ılmaktad ır.

1996 yılında yap ılan PTA düzenlemeleri ise; polise bom-
balamaya ve terörist sald ır ılara müsait yerleri belirleme ve
terörizm faaliyetlerini engelleme amac ıyla sokak kontrolleri
ve rastlantısal aramalar (stop-and-search) yapma yetkisi ver-
mektedir. Terörizm kar şıtı istihbarat faaliyetlerinin alan ı da
genişletilmiştir. Bu anlamda bu düzenlemelerinin temel aman,
terörist eylemlere verilen cezalarm düzenlenmesinden daha
çok, polisin istihbarat önleyici kolluk yetkilerinin artt ırılma-
sıd ır.
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1996 düzenlemesi teröriznıi, "siyasi amaçlar için şiddet ku!- TERÖRIZMLE

lannia" olarak tanımlamış,. terörizm ile diğer şiddet kullanma MUCADELE

olayları aras ındaki farklilık ise terörist eylemlerin; "kamu yu
veya kamunun bir kesimini korku içerisinde b ırakma anma" olarak
belirlenmiş tir. (Laçiner 2001)

Yine 1996 düzenlemeleri ile Kuzey İrlanda'da terörü des-
tekleyen ya da teşvik eden herhangi bir örgütün faaliyetlerinin
yasaklanabilmesi ve cezaland ırılabilmesi imkanı getirilmiş, baş-
ta IRA ve INLA olmak üzere 14 örgüt ve para-militer grubun
faaliyetleri bu şekilde kontrole alınmaya çalışilmıştır.

1996 düzenlemeleri; yasaklanan bir örgüt adına para
toplanmas ını, örgüte ba ğışta bulunulmas ı.nı, örgüt lehine ka-
muya açık ya da kapalı toplantı veya miting düzenlenmesini,
gösterilerin düzenlenmesine yard ım edilmesini, yasaklannuş
örgüte ait işaret veya sembollerin ya da örgüt üyesi olduğunu
gösterecek her hangi bir şeyin taşmmasım ve say ılan bu yön-
temlerle topluma korku sahnmas ını, cezayı müstelzim fiiller
olarak belirtmektedir.

1996 düzenlemeleri ile polise verilen gözaltına alma ve
tutuklama yetkilerinin s ınırları da bir hayli genişletilmiş tir.
Bu cümleden olmak üzere polis hal ve hareketlerinden, ma-
kul kanıtlara dayanarak şüphelendiği bir kişiyi göz altına
alabilmekte, göz altı için; yasaklanmış herhangi bir örgütün
yasada cezay ı müsteizim olduğu belirtilen eylem ve yöntem-
lerle desteklenmesi, terörist faaliyetlerce kullanıldığı yolunda
bilgi bulunan bir fondan para veya mal aliş verişi yapmas ı,
yasaklanmış bir bölgeye girilmesi, yasaklı bir kişiye yataklık
edilmesi yeterli ve makul kanıt sayılmaktadır. Gözaltı süresi
48 saate olmakla birlikte, İçişleri Bakanlığı'nın izni ile 5 güne
kadar uzatılabilmektedir. Bu süre zarfında gözaltma almanın
her hangi bir fiile suçlanmas ı veya mahkeme sevki zorunlulu ğu
bulunmamaktadır.

Bu düenlemelerin, ordu birlikleri veya polis taraf ından
istenildiğinde bilgi verme zorunlulu ğu gibi Kuzey İrlanda'ya
özel hükümleri de bulunmaktadır. Ayrıca, yine Kuzey İrlan-
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TERÖR İZMLE da'ya özel, ancak olu şan toplumsal tepkilef nedeniyle fazla
MUCADELE uygulanma şansı bulamayan 1991 tarihli Kuzey Irlanda Yasa-

s ı (NIA: The Nothern Ireland -Emergency Provisions- Act of
1991) gibi düzenlemeler de ıtevcuttur. Bu tip düzenlemeler
özellikle düzenli ordu birliklerine terörizmle mücadeleye iliş-
kin geniş ve özel yetkiler verirken, tek hakinıli, jürisiz yargılama
usulünü de getirmiş, İçişleri Bakanı'na terörist örgütleri yasak-
lama ve faaliyetlerinin kamu oyuna duyurulmas ını engelleme
yetkisi de tanımıştır...

"Soğuk Savaş "m bitmesinden sonra, 1990'larm sonuna
doğru, El Kaide eylemleriyle tırmanışa geçen radikal İslamcı
terör tehdidi ve bu tehdidin kamuoyuna yans ıması, Londra'nın,
başta İranli, haklı, Mısırlı ve Suudi Arabistanli rejim kar şıtları
olmak üzere, çe şitli terörist örgütlerin "güvenli yuvas ı " haline
dönüşmesi gerçeği ile birleşerek; tngiltere'yi terörizmle müca-
dele alanında yeni yasal düzenlemeler yapmaya zorlam ıştır.

E. 2001 Tarihli Terörizm Yasas ı (Terrorism Bill)

Şubat 2001'de yururlü ğe giren Terör Yasas ı; o güne kadar
çıkartılan tüm yasaları ve geçici düzenlemeleri (Temporaray
Provisions) yürürlükten kald ırmıştır. 2001 Yasas ı'nın bir
diğer özelliği de uluslararası teröriznıi de kapsaması ve bu
doğrultuda ülkede faaliyet gösteren terörist örgütlerden bir
bölümünü yasaklama yoluna gitmesidir. Bu itibarla 2001 Ya-
sası, İngiltere'nin terörizm alg ılamalarındaki değişikliğin bir
ifadesi olmaktad ır.

Yasa hülcmüne göre faaliyetlerinin ysaklanmas ı gereken
örgütler, İçişleri Bakanliğı'nm önerisi ve Parlamento'nun onay ı
ile belirlenmektedir. Bakanlık önerisine itiraz mümkün oldu ğu
gibi, yasaklanan bir örgütün faaliyetine daha sonra izin veril-
mesi olanağı da mevcuttur.

Bu Yasa terörü; "Siyasi, dini ya da ideolojik soüuçlara ula şmak
için hükümeti, toplumu ya da toplumun herhangi bir bölümünü belli
bir yöne zorlamak maksad ıyla kişilere ve mala karşı yapı lan ciddi
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şiddet kullan ı m ı ya da şiddet kullan ı m ı tehdidinde bulunulması" TERÖR İ ZMLE

şeklinde tanımlamıştır. Böylece; siyasi ve ideolojik terörizm MUCADE İF

tehdidinin yanı s ıra radikal dini akımlardan kaynaklanan te-
rörizm tehdidi de yasa kapsamına alınmaktad ır.

2001 Yasası; terörist eylem kabul edilen fiilleri de arttır-
mıştır. Bilinen ve ahşılagelen eylemler dışında; yasaklanmış
örgütlerin propagandas ını yapmak, bu örgütlere üye olmak,
açık veya kapah alanlarda örgütün sembol ya da amblemlerini
kullanmak ve/veya taşımak, örgüt adına kapalı ya da açık yer-
lerde üç kişiden fazla bir grupla toplantı, miting veya gösteri
yapmak, örgütler için yard ım toplamak, yard ım etmek, ya da
yardım toplanmasına destek olmak da cezay ı müsteizim fiiller
arasma alınmıştır.

Yasa ayrıca siberterör ile Internet aracılığıyla gerçekleşti-
rilen terörizm eylemlerini düzenleyerek, terörizmle mücadele
faaliyetlerinin alanını genişletmiştir.

2001 tarihli Terörizm Yasası, eski yasalarla polise verilmi ş
olan; sürekli silah ta şıma, durdurma, üst, e şya ve araç arama,
hakim kararıyla ev ve müştemilatını arama, haberleşmeyi kont-
rol, terörist örgütlerin medyayı kiıllanmasının engellenmesi, ve
terörist ilan edilen kişilerin vatandaşlık hak ve imtiyazlarından
tecrit edilmesi gibi yetkileri sürdururken, 48 saatlik göz alt ı sü-
resini korumakta, ancak göz alt ına alma kararının bir yargıcın
göze • de gerçekleştirilmesini öngörmektedir.

F. 2005 Tarihli Terörle Mücadele Yasas ı
(Prevention of Terrorism Bill)

11 Eylül saldirilarının izlerini taşıyan ve bu saldından sonra
2004 yılında alelacele yap ılan düzenlemeleri yürürlükten kal-
dıran bu Kanun, ABD'nin 2001 y ılında çıkarttığı Vatansever-
ilk Yasas ı'ndan (Patriot Act) büyük ölçüde esinlenmi ş ve bu
itibarla da kişisel hak ve özgürlüklere kar şı rijid bir yaklaşımı
benimsenmiştir. 2005 Yasas ı, geçici değil süreklidir. Ancak Par-
lamento'daki muhalefetin tepkileri sonucunda, bir y ıl sonra
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Türkiye ve Terörizm

TERÖR İZMLE yasa ile ilgili uygulamalar ın gözden geçirilmesi opsiyonu
MUCADELE konulmuştur.

2005 Yasas ı; terör zanlilar ının suçları henüz ispatlanmadan
süresiz ev hapsinde tutulabilmesi, d ış dünyadan ve elektronik
iletişim araçlarından tecrit edilebilmesi ve elektronik kelep-
çeyle takip ve kontrol altma al ınabilmesi gibi yeni terörizmle
mücadele yöntemlerini getirmesi açısından ilginçtir. Ayr ıca,
Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Blears' ın bu
yasan ın kabulün ilişkin çalışmalar esnas ında "İslam dini men-

supları n ın terörizme dalın yatkı n oldukları " yolundaki açıklamas ı,
2005 Yasası'nın, radikal İslami terörizme özel olarak çıkartıldığı
imajını yaratmaktad ır. (Sezgin, 2005)

G. 13.04.2006 Tarihli Terörizm Kanunu

Yeni terörizm yasas ı, içeriği ve yay ınlanma şartları iti-
bariyle toplum tarafından terörizmi veya terörist faaliyetlere
girişilmesini teşvik ve tahrik ettiği şeklinde yorumlanabilecek,
terörizmi ve terörist eylemleri öven ve özendiren bir bildiri
hazırlanmasını veya yay ınlanmasını suç olarak kabul etmekte,
böyle bir eylemin sanıkları için, jürisiz yap ılacak duruşmalar
sonunda suçlu bulunmaları halinde yedi yıla kadar hapis yel
veya para cezası öngörmektedir.

Yasa; terörizm eylemlerinin işlenmesi, hazırlanmas ı ya da
kışkırtılması için doğrudan ya da dolayl ı teşvik ya da tahrik
içeren, böyle eylemlerin işlenmesinde ya da haz ırhğında bilgi
yardımı oluşturan yayınları da "terörist" yaym olarak vasıflan-
dırmakta, bu tip yayınların dağıtıftunı, yayınlanmasını, satılma-
sını, ödünç verilmesini, satılmasmın ya da ödünç verilmesinin
teklif edilmesini, di ğer kişilerin böyle bir yayını edinmelerini,
okumalarıru, dinlemelerini ya da böyle bir yayına bakmalarını
ya da bunu hediye, satım ya da ödünç yolları ile elde etme-
lerini mümkün kılacak bir hizmetin sağlanmasını, elektronik
olarak böyle bir yayının içeriğinin iletilmesini ve söz konusu
yay ının bu amaçlarla bulundurulmas ı hallerini de suç olarak
ya sıfi andırm ak ta dır
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Türkiye ve Terörizm

Bu suçu işleyen kişiler içinde 7 y ıla kadar hapis ve/veya TERÖR İ ZMLE

para cezası öngörülmektedir.	 MUCADEI(

Yeni terörizm yasas ında; bir kimsenin, terörizm faaliyetle-
ri gerçekle ş tirmek, ya da böyle faaliyetlerin gerçekle ştirilmesi
için bir başkasına yardım etmek niyetiyle haz ırlık yaparken
herhangi bir eyleme dahil olmas ı hali de "teşebbüs" suç olarak
kabul edilmektedir. Bu ahvalde sanığa verilecek ceza müebbet
hapis olabilecektir.

Yasa, terörist faaliyetlere girişmesi muhtemel veya bu tip
faaliyetlere yard ımcı olabilecek kişilere; terör faaliyetlerinde
kullanılabilecek bilgi ve becerilerin öğretim ve/veya eğitim
yoluyla verilmesini de suç olarak kabul etmektedir. Bu e ğitimi
ya da öğretimi veren kişinin, öğrencilerinin edindikleri bilgi
ve becerileri terörizm faaliyetlerinde, bu faaliyetlerin planlan-
masmda veya bu faaliyetlere yardımcı olmak amacıyla kulla-
nabileceklerinden mant ıken şüphelenmesi gere ği dahi suçun
oluşması için yeterli kabul edilmektedir.

Aynı doğrultuda; zararli/ öldürücü bir maddenin yap ımı,
işlenmesi ve kullanımı, terörizm faaliyetlerinde kullan ılabile-
cek her hangi bir metot veya teknik, tamamen ba şka bir amaç
için düzenlenmi ş bir metot ya da tekniğin terörist faaliyetlerde
kullanılmak üzere uyarlanmas ı ve yeniden dizayn edilmesi
konularında öğretim ve eğitim alanların edindikleri bilgi ve
becerileri terörist faaliyetlerde veya bu faaliyetlerin planlan-
mas ında veya terör faaliyetlerine girişecek, bu tip faaliyetleri
planlayan kişilere yardım etmek için kullanmaları da suç sa-
yılmaktadır.

Yukanda belirtilen tipte eğitim ve öğrenimlerin verildiği
bir yerde bulunan, ancak e ğitim ve öğretimlerden yararlan-
mayan bir kişi dahi, mantılcen bu tip faaliyetleri yap ıldığını
bilecek durumda ise, o da suç işlemiş olacaktır.

Her üç suçun sanıkları için 10 y ıh kadar hapis ve/veya
para cezası getirilmiştir.	 -
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Türkiye ve Terörizm

TERÖRiZML£	 Yeni Terörizm Yasas ı'nda KİS'ler ve nükleer terörizm teh-
MUCADELE didi konusunda, "radyoaktif araçlar ı ve maddeleri içeren suçlar,

tesisler ve siteler" başliğı altında, terörizm faaliyetlerinin gerçek-
leştirilmesi veya planlanmas ıyla bağlantılı olarak, nükleer silah
veya nükleer bir patlay ıcı, radyoaktif madde veya radyasyon
yayan bir araç evsafmda; radyoaktif bir araç yap ımı, radyoak-
tif madde bulundurulmas ı, bunların kullanımı, radyasyonun
serbest kalmas ına neden-olunmas ı, bu tip maddelerin tedari-
kine yardımcı olunması, ya da bu maddelerin temini amac ıyla
tesislerin işletime hazır hale getirilmesi, bu tip tesislere giriş
için izin talebinde bulunulmas ı, bu talebin desteklenmesi, rad-
yoaktif madde kullanma tehdidinde bulunulmas ı ve nükleer
sitelere haks ız girilmesi suçlar ı düzenlenmiş, bu tip suçlar için
müebbet hapse kadar varan cezalar getirilniştir.

Terörizmle bağlantılı suçların yurtdışmd 1 a işlenmesi hali de
yeni yasayla cezaland ırilmaktadır. Bu suçlar terörist örgütlere
üye olmak, terörizm amac ıyla eğitim ve öğrenim almak, terör
eylemi gerçekleştirmek için anlaşma yapmak, terör eylemlerini
kışkırtmak, terörist eylem yapmaya teşebbüs etmek, ya da bu
tip eyleme yardım etmek, eylemdileri teşvik etmek ve lojistik
destek sağlamak ve terörist örgütlerin ya da terör faaliyetlerinin
danışmanliğını yapmaktır.

Bu tip suçların şirketler tarafından da işlenebileceği kabul
edilmekte, suçlunun veya tüzel kişiliğin İngiliz tabyetinde
olup olmamas ı suç ve suçluluk vas ıfları itibariyle farklılık
yaratmamaktadır.

Yeni yasa, 2000 tarihli Terörizm Kanunu'nda da baz ı de-
ğişiklikler yaparak; geçmiş terörizm faaliyetlerinin, gelecekte
olması muhtemel terörist eylemlerinin ya da genel olarak terör
olgusunun övülmesini yasaklamaktad ır. Bu suç kapsamında
methetmenin ya da kutlamanın her türlü şekli ve benzer ifa-
deler övgü kabul edilmektedir.

Yasa'nm getirdiği çok tartışılan bir düzenleme de gözaltı
süresinin uzatılmasıyla ilgilidir. Bu kapsamda yasa terörizm
faaliyetleri ile ilgili şüphelilerin, resmi bir suç isnad ı yapılma-
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Türkiye ye Terörizm

dan İçişleri Bakanı'nın başvurusu üzerine hakim karanyla 28 TERÖR İ ZMLE
güne kadar gözaltında tutulmas ına izin vermektedir. Hakim, MIJCADEIE
bu süre zarfinda her 7 günde bir, gözalt ı süresinin devam edip
etmeyeceği konusunda yeniden karar verecektir. Bu hüküm
paralelinde şüphelileri gözaltına alma prosedürü de kolaylaş-
tırılmakta, polise "gerekçeli şüphe" üzerine gözaltına alabilme
yetkisi tanınmaktadır.

Terörizm Kanunu, terör örgütü listesine alınarak faaliyet-
leri durdurulan terörist örgütlerin farklı isim altında yeniden
faaliyete geçmelerini de önlemek istemektedir. Bu amaçla ilgili
devlet bakanına isim değiştiren terörist örgütleri de terör ör-
gütleri listesine ekleme yetkisi verilmektedir.

Polisin bina ve mü ş temilatı ile ilgili hakim kararına bağlı
arama yetkilileri; terörizm şüphelisi/ şüphelileri tarafından iş-
gal edilen, kontrol edilen ya da bu şekilde belirtilmiş olan bina
ve müşteniilat grupların da içerecek şekilde genişletilmiştir.
Söz konusu yetki, terörist yayınların bulundu ğu bina ve müş-
temilatlarmda yap ılacak aramalarda da kullarulabilecektir.

2000 tarihli Terörizm kanunda yap ılan bir başka değişik-
likle de polise gemi, tren ve uçaklar da arama yapma yetkisi
tanınmaktadır.

Yeni yasa, 2000 tarihli Terörizm ve 2001 tarihli Anti-terö-
rizm, Suç ve Güvenlik Kanunlar ında geçen terörizm tanımla-
malarmda da değişiklik yapmakta ve her iki tanıma "ya da bir

uluslararas ı hükümet organizasyonu" tümcelerini eklemektedir.
Böylece çağdaş asimetrik uluslararası terörizm tehdidine atıf
da buhınulmaktadır.

Yasada terörizm soruşturmalarına ve terörizm suçlar ı ile
ilgili "şüphe karinesine" ilişkin ifadeler de mevcuttur. Terörizm
soruşturmaları; "Terörist faaliyetlerin işlen mesinin, haz ı rlanmas ı-
n ın ya da kışkı rtılmiisı n ı içeren ya da bunlardan olu şan ve terörist

anıaçlar için olan herhanği bir faaliyetin, ihmalin, davran ışın, ya da
2000 tarihli Terörizm Kanunu'nun 1. bölümünde sözü edilen bir
suçun işlennıesinin, hazı rlanmas ı n ın ya da kışkırtılmas ın ın soru ş-
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Türkiye ve Terörizm

TERÖR İZMLE turnln ıası ." Şeklinde tanimlanmakta, "şüphe karinesi" ise; "Bir

MUC.4DELE kimsenin terörizm son ış turn ıas ıyla ilgili bir konuyla bağlantıl ı olan

bir bilgiye sahip olduğu ve o kin ıse taraJi ıı drn ı bir<ıçıklanıa bildiri ınine

uyularak sağlanabilecek olan bilginin o soru ş turnıa için esasl ı değeri

olacağına inan ılması için nuikulgerekçelerbulunnıas ı " sözcükleriyle
ifade edilmektedir.

Yasa, ulusal güvenlik, ülke bütünlüğünün ve kamu düzeni-
nin korunmas ı ve toplumsal barışın sürdürülmesi gerekçesiyle
terörizm şüphelileri hakk ında; seyahat k ısıtlaması, meslek ve
sanatın icras ının engellenmesi, lehine hüküm ifade eden belge,
izin ve ruhsatların iptali, bu kişilerin fotoğraf, parmak izi ve
DNA örneklerinin alinmas ı gibi önlemlerinin uygulanmas ına
da cevaz vermektedir.

Standart İngiliz uygulamas ı olarak, yeni yasa da Devlet
Bakanı tarafından atanacak bir kişinin yasa uygulamalar ını
denetleme ve Parlamento'ya rapor etme faaliyetlerine konu
olacaktır.
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XII..TÜRK İYE'N İN

TERÖR İZMLE MÜCADELES İ



1. Türkiye Yönelik Terörizm Tehditlerinin Geli ş imi

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana geçen 83 yıllık
süre içerisinde bir k ısmı Osmanlı İmparatorluğu'ndan miras
kalan, bir kısmı "Cumhuriyetin Kurulu ş İdeolojisi"ne yönelen
tepkilerden kaynaklanan, bir bölümü de yer aldığı coğrafyanın
özellikleri nedeniyle olu şan terörizm tehditleriyle kar şı karşı-
ya kalmış tır. Genelleştirici bir anlatımla, Türkiye'nin yak ın ve
şiddetli terörizm algılamalar ına muhatap olmadığı dönemlerin
istisna teşkil ettiğini söylenebilecektir.

Terörizm Türkiye'de on binlerce insan ın ölümüne, daha
çok sayıda insanın yaralanmas ına veya sakat kalmasına neden
olmuş, ciddi ekonomik kayıplar ortaya çıkmıştır. Sadece 1984
sonrasındaki etnik /ayr ılıkçı terörizmin faturas ının 100 Milyar
US $' ın üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. 1984-2004 pe-
riyodunda Türkiye'de meydana gelen terör olaylarının say ısı
ise 51.500 civ4r ındachr. Bu olayların yaklaşık 22.000'i (% 43)
etnik/ayrılıkçı terörizm kaynaklid ır.

Türkiye'nin maruz kald ığı ve halen süregelen terörizm
tehdidinin belirgin iki özelliği vard ır: İlk özellik; etnik, radi-
kal dinci ve ideolojik olmak üzere neredeyse bilinen tüm te-
rörizm türlerinin Türkiye' de ortaya ç ıkmış olmasıdır. İkincisi
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Türkiye ve Terörizm

rÜRK İYE'N İ N de karşılaşılan tüm terörizm tehditlerinin arkasmda güçlü bir
TERORI?MLE dış desteğin varlığını hissettirmesidir.
MÙCADELESi

Bu belirlemeden sonra Türkiye'nin muhatap oldu ğu terö-
rizm tehditlerini kronolojik bir anlay ışla sistemleştirmek gere-
kirse, genel kabullere göre Türkiye; 1970-1 980 y ılları arasmda
ideolojik teröriz ırıin"sol-sağ çatış mas ı ", 1980'lerden sonra etnik
terörizrnin"PKK terörizmi", 1990'l ı yıllarının sonundan itibaren
de radikal İslami terörizmin "Tevhid-i Selam (Kudüs Ordusu),
Hizbullah, El Kaide" tehdidiyle karşılaşmış tır.

Emniyet Genel Müdürlü ğü'nce de benimsenen bir ba ş-
ka sistemik saptamada ise Türkiye'nin karşılaştığı terörizm
tehditleri; 1970-1980 y ılları arasında Ermeni Terörizmi; yine
aynı periyodu kapsayan; sağ-sol çatışmalarından kaynakla-
nan ideolojik terörizm, 1990-2000 yılları arasında etkin olan
radikal dinci "İslami" terör, 1984-2000 yılları arasında karşı-
laşılan ve günümüzde yeniden canlanan etnik bölücü terör;
2000'li yıllardan itibaren yakın tehdit oluşturan Selefi görü şe
mensup örgütler ve El Kaide kaynakh uluslararas ı terörizm
olarak sayılmaktadır.

Prof. Kongar ise Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir
makalesinde Türkiye'deki terörizmin altı etapta geliş tiğini
belirtmiştir:

"- 1960'ların sonunda başlayan dış destekli Ermeni terörü,

- 1980 öncesinde içinde Alevi-Sünni çat ışmas ın ı da barındı ran,
ana ekseni milliyetçilik ve Goşizn ı (mevcut şartları değerlendiremeıJen
ya da yanlış değerlendiren sol oportünizn ı) ekseninde ortaya ç ıkan
sağ-sol çatışmas ı terörü,

- 1980'leri sonunda başlayan ırkçı bölücü terör,

- Ayn ı dönemde ortaya ç ıkan dış destekli radikal İslamc ı terör,

- Gerisinde yine radikal İslamcı terörün yattığı küresel terör.

- Şimdi hem radikal İslamcı çizgide varlığı n ı sürdüren küresel
terör tehdidi, hem de etnik bölücü terörün yeniden yükseli şi ile karşı
karşıya yız. Bu altıncı evredir."
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Terörizm türlerinin belli-zaman aralıklarmda etkinleşen TÜRK İYE'NiN

tehditlerini esas alan bu tasnifler de ğerlendirilirken unutul- TEROR İ ZMLE

mamas ı gereken iki önemli nokta bulunmaktad ır:	 MUCADELESI

Yapılan değerlendirmelerde Türkiye'ye yönelik terö teh-
didinin başlangıç dönemi olarak genellikle 1960 sonlan-1970
başları gösterilmekte ise de; ülkemizi hedef alan terörizm bu
tarihten çok daha önce, XIX. yüzy ılın sonlarında Ermeni etnik
terörü ile başlamış, bu terörizm uluslararası konjonktürün el-
vermesiyle 1970'li yıllarda yeniden . canlannııştır. Türkiye'ye
yönelik bir diğer etnik/ayrılıkçı terörizm tehdidini oluşturan
Kürt etnik terörünün başlangıç tarihi olarak da PKK'n ın Eruh
ve Şemdinli bask ınlarını gerçekleş tirdiği 1984 y ılını almak
pek doğru değildir; bu terörizmirün ba şlangıç tarihi de Soran
Aşiret Reisi MirMuhammed'in Kavalal ı Mehmet Ali Paşa'ya
özenerek, ayn bir devlet kurmak için başkaldırdığı 1833 yılına
kadar geri alınabilir. Kürt etnik terörü, Osmanl ı imparatorluğu
ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde ç ıkan 38 Kürt isyanm ın
8'inde "1833 Soran, 1899 Emin Ali Bedirhan, 1912 Bedirhaniler-
Halil ve Ali Remo Ağa, 1920 Koçgiri, 1925 Şeyh Sait, 1926 Ağrı,
1930 Zeylan-Oran ıar isyanlart ve 1984 PKK terörizmi" kendisini
açıkça göstererek 1984'e kadar süregelnıiş, bu yıldan itibaren
de bir DYÇ'ye dönüşmüş tür.

Her iki terör tehdidi de; amaçlar ı, eylem stratejileri, kullan-
dıkları propaganda dokümanlar ı ve arkalar ıridaki dış destek
unsuru/unsurları itibariyle kitlesel ayaklanmalardan çok te-
rörizm olgusuna yakındır. Ermeni terörizminde örgüt boyutu
da klasik terör doktrinine tıpa tıp uyar. Etnik/ayrılıkçı Kürt
terörizminde ise, PKK ayr ık tutuhnak kaydıyla, klasik terör
örgütü yapılanmasmdan çok aşiret yapılarının ön plana çık-
ması, bu tür terörün başlangıç tarihinin 150 yıl ileri alınmasına
neden olmaktad ır.

Dönem bazlı sistematik yakla şımlar değerlendirilirken
dikkate alınması gereken ikinci nokta da; bu tür yakla şınıla-
rm bir terörizm türünün etkinleştiği periyotta, diğer terörizm
türlerinin ortadan yok oldu ğu şeklinde bir imaj yaratabilme-
sidir. Oysaki, etnik terörizmle ilgili olarak ifade edilen yüzyılı
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TÜRK İYE'N İN aşan geçmiş, radikal İslami terörizm için de geçerlidir. "Nihai
TERORIZMIE amaç" itibariyle; bu terörizm türü de Osmanl ı imparatorluğu
MU(ADELESI dönemi gözard ı edilse bile, en azmdan Şeyh Sait ve Menemen

olaylarmdan bu yana Türkiye Cumhuriyeti için yak ın tehdit
oluşturmaktadır.

Görülmektedir ki, Türkiye bir yüzy ıldan daha uzun bir
süredir sürekli terörizmin tehdidine maruz kalm ıştır. Terörizm
tehdidin tarihi geçmişiyle birlikte ele al ınmas ı, halen mevcut
tehditler konusunda yapılacak stratejik değerlendirmelerinin
sağliğı açısından da bir zorurıluluktur. Bu nedenle Türkiye'ye
yönelik terörizm tehditlerinin bir zaman s ırurında bitmediğini
kabul etmek daha doğru olacaktır. Bu saptama en azından etnik
terörizm ve radikal İslami terörizm aç ısından geçerlidir. Bu
terörizm türleri itibariyle sadece etkinle ştikleri ya da potansiyel
tehdit oluşturdukları zaman periyotlarmdan bahsedilebiir.

Türkiye'ye yönelik terörizm tehdidi acaba niçin bitme-
mektedir?

Kongar, yukanda sözünü ettiğimiz makalesinde hem ulus-
lararası, hem de yerel terör bazmda bu sorunun da cevab ım
araştırmıştır. Ona göre;

"- Dincilik, etnikçilik, milliyetçilik, s ı n ıfçı lık gibi tutarl ı bir

ideolojisi varsa,

- Bu tutarl ı ideolojiye göre somut bir düşman, somut bir hedef

belirle ye biliyorsa,

- Yöneldiği lıedefte yaşayan insanlar aras ı nda senıpat-izanları
varsa ve bu sempatizanlar siyasi kadrolara s ızmışlarsa,

- Yöneldiği ülkenin veya ülkenin dışındaki ulusal veya uluslara-

ras ı güçlerden ve hele ü hedefin konışu ülkelerinden destek al ıyorsa,

- Mücadelede al ı nan önlemler ve yap ı lan karşı eylenıler, terörün

ideolojik ve yön ten ısel gerekçelerini güçlendirecek nitelikte ise."

Kongar' ın verdiği bu cevapları, Türkiye özelinde halen
cari olan etnik/ayr ılıkçı ve radikal İslami terörizm tehditleri
kapsamında somutla ştırmaya çahştıralmt
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- Her iki tehdidin de tutarl ı birer ideolojileri vard ır.	 TÜRK İYE'N İ N
IERORUMIi

- Her ikisi de somut bir düşman/hedef belirlemişlerdir: MÜCADELES İ
Etnik/ ayrılıkçı terörizmin hedefi Anayasamızda tarifini bulan
"ü inter devlet yap ıs ı, ülkenin ve milletin böl ı'inn ıez bütünlüğü, resn ı i
dil ve tek hayrak"tır. Bu kurumlarm tümünün dayana ğı olan
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurulu ş Ideolojisi ve bu ideolojiyi
hayata geçiren Atatürk İlke ve İnkılaplar ı da doğal olarak bu
terörizm türünün düşmanıd ır.

- Radikal İslami terörizm tehdidi de son çözümde ayr ıhkçı/
etnik terörizmle aynı düşmana sahiptir: "Ümmet devleti" ideo-
lojisine ayk ırı ulusal devlet, ulusun kendisi, şeriatla çatışan ve
ulus devletin temel dayanaklar ından birisi olan laiklik ilkesi ve
laik ulus devlet sistemi kuran Atatürk İlke ve İnkilaplar ı .

- Her iki tür terörizm de yöneldikleri hedef te siyasal kad-
rolara da sızan sempatizanlar bulabilmişlerdir. Bu kapsamda;
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluş ideolojisi ile kökenleri Tan-
zimat'a kadar uzanan bir çat ışma içinde olan şeriat devleti yan-
daşı radikal siyasi islamcılar ve tarikatlar, İslami teröre aç ıktan
veya çok daha tehlikeli biçimde üstü örtülü olarak arka çıkarlar-
ken, radikal islamcılarla aynı ideolojiyi paylaşmayan, ancak bir
şekilde kişisel veya siyasal nedenlerle KemalistCumhuriyet'le
kavgaya giren kesimler de "demokratikleş me, kültürelfarklılaşn ıa,

etnisite, küreselleşn ıe, ye re! leş me" gibi kavramlarla maskeledilderi
desteklerini etnik/ayrılıkçı terörizmden esirgememişlerdir.

Radikal dini terörizm; siyasi İ slam' ı ön plana ç ıkaran
akımlarla siyasi partilerin ülke içinde ve d ışında güçlenmesi
ve çağdaş asimetrik radikal İslami terör tehdidinin evrensel-
leşmesi, ayrılıkç ı/etnik terörizm de son y ıllarda Türkiye'nin
realiteyle pek ba ğdaşmayan iç ve d ış politikalar uygulamas ı
veya uygulamak zorunda kalmas ı nedeniyle, giderek daha
fazla destek bulmaya başlamışlard ır.

Türkiye özeli itibariyle ilginç olan bir durum da bu iki
terörizm türünün nihai amaçlarını kolayca paylaşabilmeleri
ve çoğu kez ortak hareket etmeleridir. Örne ğin; Şeyh Sait
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TÜRKiYE'N İN isyarıında şeriat devleti ve ayr ı Kürt devleti idealleri birlikte
TEROR İZMIE telaffuz edilmiş, PKK da açmaza düştüğü bir dönemde Mark-
MUCADEtESI sist-Leninist ideolojisini kolaylıkla terk ederek, bölge halk ının

bir hayli güçlü olan dini inam şiar ını istismar etmeyi temel bir
strateji olarak benimsemi ştir. Bugün de siyasi İslam'a yak ın
baz ı partilerle, etnik/ aynlıkçı özlemler do ğrultusunda Ke-
malist Cumhuriyet'in yeniden yap ılandır ılmas ını temel hedef
olarak kabul eden legal Kürt siyasetçileri arasmda kolayca ortak
anlayış ve işbirliği ortamları oluşturulabildiği görülmektedir.

- Gerek radikal İslami terörizm ve gerekse etnik ayr ılıkç ı
terörizm, umut vaat ettikleri her dönemde sponsorluklar ını üst-
lenmeye hevesli d ış destekleri çok kolay bulmu şlard ır. Hafta,
sponsor devletler arasında Türkiye'deki terörizme kimin daha
fazla destek vereceğine ilişkin "yan şnuı ortarnhın" da oluşturul-
muştur. "Tarihçe" bölümünde örrıekleriyle belirtti ğimiz gibi bu
saptama, hem imparatorluk ve hem de Cumhuriyet dönemleri
için geçerlidir ve halen geçerlili ğini korumaktadır.

- Terörizmle mücadelenin silahlı boyutunda yap ılmış ol-
ması muhtemel ve çoğunlukla bu tür mücadelenin doğasından
kaynaklanan hatalar bir yana, siyasi popülizmden bir türlü
yakas ını kurtaramayan Türkiye'nin; politik, yönetseL hukuki,
sosyo-ekonomik ve kültürel mücadele alanlar ında ısrarla sür
dürdüğü, neredeyse kasti denilebilecek hatalar zinciri de hem
radikal İslanii terörizmin, hem de etnik/ayrılıkçı terörizmin
güçlenmesine elverişli ortamlar olu şturmuştur.

Kongar'm saptamalrı somutlaş tırıldığında, Türkiye'ye
yönelik terörizmin neden bitmediği sorusuna cevap vermenin
hiç de zor olmad ığı görülmektedir.

Türkiye'ye yönelik terörizm tehditlerir ıin süregeldiği yo-
lundaki yaklaşım, kamuoyunda bazen "gizli anayasa" olarak
da adlandırılan Milli Güvenlik Siyaset Belgelerince de (MGSB)
genellikle geçerli kabul edilmektedir. Söz koni ısu belglerde
uzun bir süreden bu yana etnik ve irticai terörizm de ğişmez
öncelikli tehditler olarak yer almakta, sadece ideolojik terörizm
tehdidi zaman zaman potansiyel tehdit konumuna indirgen-
mektedir.
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Bu bölümü tamamlamadan önce, Türkiye'yi tehdit eden TÜRKiYE'N İ N

terörizmin ikinci özelliğini de hatırlatalım; Türkiye'ye yönelik TEROR İ ZM[E

tüm terörizm tehditlerinde, terörizmin en belirgin ve belirleyici MUCADELESI

unsuru olan dış destek fazlas ıyla ortaya çıkmaktadır. Etnik,
ideolojik veya radikal İslami terörizm; Türkiye'nin ba şta yakın
komşuları olmak üzere, yabanc ı ülkeler tarafından her alanda
desteklenniiştir. ASALA ve PKK'ya neredeyse tüm Avrupa
ülkeleri ve Suriye tarafından verilen destek Nı saptamanın
doğruluğunu vurgulayan ömeklerden sadece birisidir.

2. Mevcut Tehditler

Orgeneral (E)Yalman, Türkiye'ye yönelik mevcut tehdit-
leri 2005 y ılında Cumhuriyet Gazetesi' nde yayınlanan bir yazı
dizisinde şu satırlarla ifade etmektedir:

"Küreselleşmenin de etkisiyle güvenlik anlay ışı ülke topra klan-
n ı savunmaktan, ülke çıkarları n ı uzaktan korumaya dönü şmüş tür.
Bu kapsanıda ülkelerin ekonomik, siyasi ve sosyal ç ıkarlann ı tehdit
edebilecek mikro milliyetçilik, bölücülük, ı rkçıl ık, radikal dincilik,
terörizn ı, KIS'lerin yayılması, yasadışı göç ve uyuş turucu trafiği ile
insan ticareti güvenlik mülahazahırı olarak ortaya ç ıkm ıştı r.

Ülkemizin güvenlik mülahazalan Avrupa'dan dal ın farkl ı olup,
Türkiye üç önemli kriz alan ına yakındır: Balkanlardaki düzensizlik,
Kajkaslar'da ya şanan güç mücadelesi ve Irak'taki durum. Bu böl-
gelerdeki krizlerden Türkiye'nin etkilenn ıesi kaçı n ılmazdır. Aynca,
Yunanistan ve Ermenistan'la olan sorunlar ba şta gelmek kayd ıyla
Türkiye'nin konışulanyla da soru nlan devan ı etn ıekte, Suriye ve İran
ilişkileri k ınlganl ıklann ı sürdürn ıektedir.

Ülke içinde bölücü ve yıkıci terörist faaliyetler sürmektedir. İrti-
cai tel ıdit güç ve şiddetini arttı rarak devam etn ıektedir. Önümüzdeki
15-20 yıllık sürede terörün yeniden ülke güvenliğini telıdit etn ıeye-
ceğini kiıııse garanti eden ıez. Zira, teröre neden olan zay ıf ekonomi;
yoksulluk gelir dağı l ım ı adaletsizliği gibi faktörlerin 15-20 y ıll ık
sürede tamamen ortadan kald ı rı lacağı n ı düşünmek fazla iyimserlik
olur. Diğerleri; etnik ve dini mezlıep ayrıl ıklan, coğrafi mevki, kon ı şu
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rÜRKiyE'NiN ülkelerdeki anti demokratik yap ı ve bunları n terör ortann yaratn ıas ı,
TERORIZML Türkiye'nin jeostratejik ya pisi ve dış güçlenn ilgi alan ında yer alması
MUC.4DELES İ ve Türkiye'yi kontrol etme arzular ı, bunun sonucunda zay ıf b ı rakn ıa

çahaland ır.

Ayrıca ABD'nin BOP projesi, Kafkaslar ve Orta Asya'daki

emelleri nedeniyle Türkiye-ABD ilişkileri her zaman uyum içinde

olma yabilir. Özellikle Kuzey İrak Bölgesindeki ve Türkiye'deki bö-

lücü etnik terör aç ı s ı ndan Türkiye ile ABD aras ı nda görüş ve uy-

gulama farklar ı n ıevcuttur. ABD ve AB'nin enerji kaynaklar ı n ı ve

bu kaynaklara sahip ülkeleri kontrol etn ıe arzusu, Türkiye'nin yasa

dışı göç ve uyu ş turucu trafiği konusunda önemli bir mevkide yer

alnıas ı, Türkiye'yi isteğiyle veya isteği dışında silahl ı güç kullanmaya

götürülebilir.

Yeni ortaya ç ıkan tehdit alg ılanıalan kapsam ında ele al ı nacak

önen ı li konulardan birisi de 'düşünce kuruluşları dı r'. İl. Dünya

Sava şı 'ndan kalma askeri bir kuruin olan th ıink-thanklar, 1955'de ıı
sonra sivil alanda da kullan ılmaya başlanu ş, kin ıi zan ıa ıı devletle

toplum aras ı na girerek, yeni bir örgütlenme şekli olu ş turmu ş ve

devlet egemenliğine paralel bir egemenlik kurulmak isten ıniş tir.

Burada önemli olan devlet yönetin ıine yön vern ıeıje çalışan, yabanc ı
ülkelerin ç ıkarları na uygun araş tı rma, inceleme, değerlendirme ça-

lışmaları gerçekleş tinne gayreti içinde olan baz ı den ıek, vakıf enstitü

adı altı ndaki kurulu şların varlığın ı bil ıne zorunluluğunun ortaya

çıknıas ıdır. Dış kaynaklar ı n da ciddi a ıılan ıda desteklediği bilinen

bu tip kurumları n an ıaçlan açıktı r:

Türkiye'de devletin egenıenliği ıı i gevşetnıek, iç dayan ış n ıan ı n
önühü t ıkan ıak ve Türkiye'yi düşük, ki mi zan ıan yüksek yoğunlukta

çatışmalara sürü klemektir. Yabanc ı devletlerin güdümündeki sözde

baz ı sivil toplum örgütlerinin en ıperyalist güçlere l ı izn ıet edecek

şekilde faaliyet gösterdiğini, dola ysıyla yeni bir sön ıürgecilik telıdidi

altı nda olduğumuzu ciddi anlan ıda tartışmak gerekn ıektedir. Bu tarz

tehditler, bilinen klasik tehdit algılamalann ın dışında, ancak onlarda mı
da/m tehlikeli ve kapsa ııı l ı olnıaktadı r.

(Ayrıca) Türk toplumu global bir dezenforn ıasyonun telıdidi

altındadır ve bu şartlar altı nda toplumun sağl ıkl ı bir biçimde dü5ü-
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ııerekgüvenhiğinhize ilişkin konularda rasyonel kararlar verehilmesi IURKiYF'NIN

ınün ıkün değildir.	
TIRORI?MLE

MÜ CA D E LESI

Türkiye'deki ulus devlet modeli ku şkusuz anti emperyalist bir

, ııücadelenin sonucu olarak ortaya ç ıknu ş t ı r. Bugün anti en ıperya-

list dü şünceler taşıyanlar, ülkemizi sahip olduğu modelin gerisine

götürmek; demokratik islam, muhafaza kar İslam, ı l ı n ıl ı İslam gibi ne

olduğu ifade edenler tarafindan da tam bilinmeyen ya da gizlenen

bir çizgiye çekmek istemektedirler. Bit mücadele devam ettikçe gü-

venliğinuzi uluslararas ı kurulu şları n öngördüğü yap ı lanmalara terk

edeyiz. Çünkü emperyalist dü şünce taşıyanlar, son derece inand ı r ı cı

söylenılerle insan hakları , kadın hakları vb. değerlerle toplumlar ı yön-

lendirn ıeye çal ışıyorlar. Üzerine önen ıle duruln ıas ı gereken bir başka

husus da; bir taraftan bölücü terörün silal ı l ı baskı ve tehdidi devan ı

ederken ve bu tehdidin kendi arzuları kabul edilene kadar devam

edeceği açık bir şekilde ifade edilirken, diğer taraftan AB kriterlerini

yerine getirme mücadelesi ve gayreti içindeki Türkiye; silahl ı tehdidin

varlığına rağmen ayni tehdidin, demokratikleşme, insan haklar ı gibi

kavran ılar arkas ı na sığı narak siyasallaş mas ı na müsaade etn ıektedir.

Bu durum Türkiye açısı ndan son derece tehlikelidir."

General (E) Suat İlhan da 2005 Aral ığı'nda HABER-
TÜRK'de yaptığı değerlendirmede ABD'nin GOKAP (BOP)
projesi ile bu projenin Orta Do ğu ve Kafkasya'da meydana ge-
tirebileceği değişimlerin Türkiye'ye yönelik tehditleri yak ından
ilgilendireceği görüşünü savurımu ştur. İlhan'a göre;

Avrasya'da H. Soğuk Savaş'm ağları örülmeye başlamrken
Türk dış politikasmda Kıbrıs, Ege ve Kuzey İrak gibi konularla
ilgili "kı rm ız ı çizgilerin" yitirilmesi, Türkiye'yi haz ırlıklar ı sinsi-
ce sürdürülen bir soğuk savaşın içerisine ansızm sürükleyebi-
lecektir. Yeni Soğuk Savaş' ın bir yanında yeni görev tan ımına
uygun şekilde Avrasya'ya iyice yerleşmiş bulunan NATO yer
alacaktır.

GOKAP ve NATO ile ilgili gelişmeleri dikkatle izleyen
Rusya; Ukrayna, Gürcistan ve Kırgızistan 'daki özgürlük giri-
şin-derinden, Ukrayna ve K ırım'daki deniz üssü sorunlar ından,
Romanya ve Bulgaristan 'daki ABD üslerinin faaliyetlerinden
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TÜRKiYE'NiN ve Karadeniz'den kovulma tehlikesiyle kar şılaşmasmdan da
IEROR İ ZMLE ayrıca etkilenmiş ve kendisini"ku şatı l ınış " olarak hissetmeye

MUCADELES İ başlamıştır. Bu nedenle de ABD ile NATO'ya karşı dengele-
yici bir güç yapılanmas ı oluşturma yoluna gitmiştir. Böylece
1996 yılında önce "Shanghai Beşlisi" olarak adlandırılan daha
sonra "SCO-Shanghai İşbirliği Kuruluşu" adını alan; Rusya, Çin,
Kazakistan, Tacikistan ve K ırg ızistan ve Ozbekistan'm üyesi
oldukları, İran ve Hindistan' ında gözlemci statüsü taşıdıkları,
politik, askeri, sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik ve bilimsel
konularda işbirliği faaliyetlerini içeren örgüt ortaya ç ıkmıştır.
Bu örgütün ayr ıca; "RATS-BölgeseI Anti-terörist Yap ı " adlı askeri
bütün girişimleri içeren düzeyde çalışan bir yan birimi mevcut-
tur. Öte yandan "SCO-Shanghai İşbirliği Kuruluşu"nu izleyen
tüm gözlemciler; Avrasya'n ın 3/5'ini içeren 30 Milyon 189 bin
K?vPlik bir co ğrafyada yer alan, 1 Milyar 455 Milyon nüfusa ve
ciddi bir askeri ve ekonomik güce sahip bu örgütün, olas ı bir
İİ. "Soğuk Savaş "ın tarafı olduğunda birleşmektedirler. Böylece
olası İİ. "Soğuk Savaş " ın taraflan oluşmuştur.

İlhan'a görüşüne göre; Türkiye'nin bütün bu olanların
idraki içinde görünınemesi, olas ı H. "Soğuk Savaş "a NATO
ittifakı üyeliği nedeniyle, otomatikman taraf olacak Türkiye
için ciddi bir tehdit oluş turabilecektir.

Tuğgeneral (E) Eslen de ABD'nin Avrasya'daki giri şimle-
rinden kaynalclanacak gelişmelerin Türkiye'ye yönelik terörizm
tehditlerini doğrudan etkileyeceği kanaatindedir:

"ABD'nin Avrasya'daki giriş imlerini dengeleyebilecek güç
merkezleri olu şabilecek mi ? Bu güç merkezleri -muhtemelen, Çin,
Rusya, belki Hindistan, yani Şan ghay Paktı- oluşur ve ABD'yi askeri
gücü açı s ından da dengeleyehilirlerse, bu takdirde ABD'nin bunlarla
s ıcak çatışmaya girme olas ı lığı düşer. 0 durumda bu güç n ıerkezleri
ve ABD karşılıkl ı olarak 'Soğuk Savaş 'tan kalnıa bir alışkanl ıkla
ve Avrasya-Orta Asya bölgesinin giderek daha çok parçalanan coğ-
rafijas ından da yararlanarak, n ıez!ıep, din ve etnik uyu ş mazl ıklar ı
körükleyip t.eröriznı i kullanabilirler.

Bunun tersi olursa, o zaman başta İslam, çeşitli din, mezhep,
etnisitelerle, ABDye meş ru yollarla karşı koyma in ıkan ı bulamayan
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devletler, özellikle ABDye yönelik bir terörizm kampanyas ı başlata- TÜRK İ YE'NIN

bilirler." (Eslen, 2005)	 TEROR İ ZMLE

MU CA D E L ESI

"Askeri cenah ı n" tam bir fikir birliği içerisindeki de ğerlen-
dirmelerine kar şılık, Profesör Davutoğlu Türkiye'ye yönelik en
ciddi tehdidin; "Tarih ve coğrajiJa sabit verilerini etkin bir şekilde

kullanahilecek, kültür faktörünün birle ştirici ve ku şatw ı niteliğini

öne çıkarabilecek, dinamik nüfus unsurunu harekete geçirebüecek ve

bu sabit verilerden hareketle ekonon ıik, teknolojik ve askeri kapasiteyi

maksimum düzeyde artt ı rabÜecek stratejik zihniye t, stratejik plan-

lama ve siyasi irade düzeyinde" yaşaıün bunal ımlar olduğunu
ileri sürmektedir.

Bu bunalımlar nedeniyle, aslında yeni bir atılım yarata-
bilecek olan "farkl ı l ık ve parçalannıışl ıktan güç üretme" olana ğı
yitirilmekte, "tarihi ve coğrafi" derinlik analizlerinin varlığını
ortaya koyduğu Türkiye' nin sabit ve potansiyel verilerinin
sağlayabileceği avantajlar azalmakta, risk unsurlan artmakta,
böylece Türkiye; "mihver ülke" (pivotal state) ve "parçalannıış

ülke" (tom countıy) uç noktaları arasında gidip gelen bir man-
zara göstermektedir.

Türkiye'nin coğrafyas ırun ve tarihinin zonmlulukları ile
yüzleşmesi ve yüzleşmeden kaynaklanan bunalimlarla hesap-
laşması; Dünya'nın en stratejik ku şağmın "merkez hattında" olan
coğrafi konumu, bu coğrafyanın yarattığı karşılıklı etkileşimler
ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan tarihi miras nedeniyle
daha da çetinleşmektedir. Hesaplaşmayı zorlaştırıc ı faktörler
ayni zamanda Türkiye'nin, ABD'nin Monroe Doktini benzeri
bir içe kapanma ve izolasyon politikas ı ile bunalınılar ını çöze-
bilmesini de engellemektedir. (Davuto ğlu, 2004, s 552-557)

Yrd. Doç. Dr. Türel Y ılmaz da Ortadoğu'daki güvenlik
sorunları bağlanunda Türkiye'ye yönelik bir tehdit de ğerlen-
dirmesi yapmış tır. Yılmaz'a göre;

Türkiye'nin jeopolitilc konumu, ekonomik olanaklar ı, nü-
fus büyüklüğü ve askeri gücü bir yandan ülkemizi uluslararas ı
alanda söz hakkına sahip olabilecek bir düzeye yükseltirken,
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Türkiye ve Terörizm

TÜRK İYE'NiN öte yandan da önemli iç ve d ış güvenlik sorunlar ıyla karşı
IERORI İMIE karşıya getirmektedir. Türkiye Batı ittifakırun bir üyesi olsa
MUCADEIESI da, coğrafi konumu ve tarihi miras ı sebebiyle bir Ortado ğu

ülkesi sayılması, en büyük özelliği istikrars ızl ık olan bu böl-
gedeki olayların Türkiye'yi etkilemesi sonucunu vermektedir.
Bu nedenle Türkiye, güneyinde yarat ılabilecek bir güvenlik ve
barış ortamıyla yak ından ilgilenmektedir.

Bu tablo, "Soğuk Savaş " sonras ında SSCB'nin dağı lmas ıyla
ülkemize yönelik tehditlerin kuzeyden güneye indi ğini ve daha
da büyüdüğünü göstermektedir. Milli ç ıkarları hedef alan bu
tehditler; Arap- İsrail anlaşmazlığı, bölge devletleri arasındaki
askeri ve ekonomik güç dengelerindeki de ğişimler, bölgesel
etnik çatışmalar ve terörizm olarak belirlenmektedir. (Y ılmaz,
2002, s. 129-132)

RAND Corporation Uluslararas ı Politika Departman ı Üye-
si Graham E. Fuller, Türkiye ile ilgili olarak yaptığı bir değer-
lendirmede özet olarak a şağıdaki sonuçlara ulaşmaktad ır:

Komünizmin çöküşü ve SSCB'nin da ğılmas ı, Yugoslavya
baş ta olmak üzere baz ı ülkelerde büyük çapl ı yeni milliyetçilik
dalgalar ın ı ve ayrı l ıkç ılık hareketlerini aç ığa çı kartmış , temel
ulus devlet kavramını parçalanma ve dağılma süreci ile karşı
karşıya getirmiştir.

Kuzey Irak'ta özerk bir Kürt bölgesinin olu şmas ı, Türkiye
dahil en az üç ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit eden milli-
yetçi Kürt politikalarının istikrar bozucu boyutlarma dikkatleri
daha fazla çeker olmu ştur. Ayrıca Kürt sorunu, bu ülkelerin
daha önce de yaptıklar ı gibi Türkiye'nin etnik hassasiyetlerini
suiistimal etmeleri halinde İran ve İrak'la bir çatışma tehlikesi
doğurabilecektir.

Kürt sorununun daha da kötüye gitmesi Türk halk ının
huzursuzluğunu arttırabilecek, ülke d ışında da Türkiye'nin
insan haklar ı ihlalleri yaptığı yargıs ını yaygınlaş tırarak Batı ve
ABD ile aras ının açılmasma neden olabilecektir. Böyle bir sonuç
zaten Türkiye'de yaygın olan; Batının Körfez Sava şı s ırasında
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Türkiye ve Terörizm

Kürt milliyetçiliğini kışkısttığı, ardından da Türkiye'ye kar şı TÜRK İYE'N İ N

cephe aldığı inanışınm daha da yaygınlaşmasma yol açarak; TEROR İ ZMLE

milliyetçi ve Islamc ı aşırıları güçlendirecektir. Bu durumdan MUCADELES İ

Kürtlerin Türk siyasal hayat ına katı lım süreci zarar görecektir.
(Fuller, 2000, s. 209-220)

Yukar ıda yer verdiğimiz analizler üç asker, iki akademis-
yen ve istihbaratç ılık geçmişine de sahip bir analistin Türki-
ye'ye yönelik halihaz ır tehditler konusunda büyük ölçüde fikir
birliği içinde olduklar ını göstermektedir. Herkes bu tehditleri
yaratan nedenlerin başında Türkiye'nin jeopolitik konumunun
geldiği konusunda hemfikirdir. Bu itibarla, SSCB'nin da ğılma-
sının ve küreselleşmenin ülkemizin jeopolitik de ğerinde ciddi
bir düşüşe neden olduğu ve tehdit değerlendirmelerinin anlam
ve önemini kaybettiği yolunda baz ı yazarlarca ileri sürülen
iddiaların eğer bilgisizlikten kaynaklanm ıyorlarsa, tehlikeli de-
zenfarmasyonlar oldu ğu ortaya ç ıkmaktadır. Üzerinde büyük
ölçüde görü ş birliğine varılan bir başka husus ise Türkiye'ye
yönelik en ciddi tehdidin etnik/ayr ılıkçı terörizm olduğudur.
Askerler ve istihbaratç ı Fuller, ulus devletlere yönelik tehdidi
de ciddiye almaktad ırlar. "Askeri cenah ı n" üzerinde önemle
durduğu üç tehdit daha mevcuttur: Bunlardan radikal İsla-
mi terörizm ve "örtülü operasyonlarda" kullanılmaya elverişli
STK'lar mevcut tehditler olarak kabul edilmekte, GOKAP
(BOP) projelerinin hayata geçirilmesinin Türkiye'nin de taraf
olmak zorunda kalacağı 11. Soğuk Savaş 'a yol açması ise olas ı
bir tehdit şeklinde değerlendirilmektedir.

Hürriyet ve Cumhuriyet gibi ciddi gazetelerde yer alan ve
tekzip edilmeyen teyitli haberlere göre Türkiye'ye yönelik
mevcut ve olas ı tehditlerin resmi değerlendirilmesini aşağı-
daki şekilde yap ılmaktadır:

Genel olarak;

- Küreselleşme faktörünün ülkelere yönelik tehditleri çok
boyutlu hale getirdi ği ve karmaşıklaştırdığı, böylece değişen
ve farklila şan tehdit algılamalar ında; örtülü ve asimetrik bir
savaş yöntemi olan terörizmin ön plana ç ıktığı, terörün gelişen

543



Türkiye ve Terörizm

TÜRK İYE'N İ N teknolojiden, ileti şim ve ulaşım olanaklarından yararlanarak
TERORIZMLE y ık ıcı etkisini gittikçe artıran öncelikli ve global bir tehdit un-
MUCADE İİSI suruna dönüş mğü,

- Bölgesel dengelerin; ene ıii kaynaklar ına yönelik talebin
artması ve bu alandaki mücadelenin sertleşmesi, yeni devlet-
lerin kurulması, eski devletlerdeki siyasal rejim de ğişikleri gibi
nedenlerle daha da hassasla ştığı, artan hassasiyetin terörizmin
hedef ülkelerde bir istikrars ızlaştırma (destabilizasyon) arac ı
olarak kullanılmasma müsait ortamlar oluşturduğu, bu doğ-
rultuda Türkiye'deki etnik ve dini hassasiyetlerle süregelen
sosyo-ekonomik sorunların da geçmişte örnekleri görüldü ğü
şekilde yeniden istismar edilebilece ği,

- Türkiye'nin iç güvenlik sorunlar ın ı oluşturan örgütlerin,
bazı komşu ülkeler tarafından kullanıldığı,

- Türkiye'yi terörizm yoluyla istikrars ızlaştırma faaliyetle-
rinin; büyük can kay ıplarının yanı sıra, ülkenin sosyo-ekono-
mik ve kültürel yap ılarında da ciddi hasarlara yol açtığı,

- Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden temel faktörlerin;
irtica, bölücülük ve a şırı sol unsurlar olduklar ı, Türkiye'nin
bunlarla mücadele ederken evrensel temel değerlerden de
vazgeçmemesi gerektiği,

- Türkiye'nin bütünlü ğünü etkileyecek temel tehdit oluş-
turan örgütlerin ve ideolojilerin toplum içinde taban kazanma-
larını önleyecek çahşmalara gereksinim duyuldu ğu,

- Bu tehditler nedeniyle Türkiye'nin bir bölge ülkesi olarak
etrafında bir güvenlik çemberi olu şturması gerektiği,

- Bu tehditlere kar şı verilen savaşta önemli başarılar ka-
zanılmasına karşilık, terörizmle mücadelede anlayış ve bilinç
birlikteliğinin oluşturulamadığı ve mücadelenin yükünü iç gü-
venlik güçlerinin çektiği, kamu yöne • de ve iç güvenliğin
koordinasyonunda etkinlik sa ğlanamamas ının, kontrolsüz iç
göçün ve dengesiz kentleşmenin önlenememesinin terörizmle
tüm kamu kurumlar ının ortak bir anlayış içinde mücadele etme
kabiliyetlerini zay ıflattığı,
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Türkiye ve Terörizm

Bu koşullar altında Türkiye'ye yönelik mevcut ve olas ı TÜRKYE'N İ N

tehditlerin gelecekte de varliklar ıru sürdüreceği kabul edil- TEROR İ ZMLE

mektedir.	 MUCADELESI

Ülkeyi yönelik tehdit türleri bazında;

Bölücü etnik terörizm kapsamında ayr ılıkçı/etnik örgüt-
lerinin faaliyetlerinin ortaya ç ıkmas ında ve sürdürütmesinde
dış destek unsurunun önemli rol oynad ığı, bu tür örgütlerin
nihai olarak Türkiye, İrak, İran ve Suriye'deki Kürt nüfusun
yoğun olduğu bölgelerde Bağımsız Birleşik Kürdistan kurma-
yı hedefledikleri, bu amaca yönelen örgütlerin silahlı gücünü
ve büyük bit bölümü yurt d ışında olan barınma alanlarmı bir
tehdit unsuru olarak halen muhafaza eden PKK ile güç bir-
likteliğine de gidebilecekleri, silahlı mücadeleyi kaybettiğini
anlayan PKK'nın Abdullah Öcalan' ın yakalanmasmdan sonra
şartlar ın zorlamasıyla "Demokratik Cumhuriyet ve Barış Projesi"

maskesi altında Kürt sorununun siyasal ortamda çözümüne
ağırlık verdiği ve politik temas noktalarıyla ilişkilerini güç-
lendirmeye, bu yolla PKK terör örgütüne ve örgütün yeni
stratejisine destek verebilecek ve bu stratejinin gerçekle ş tiri-
lebilmesi için Türkiye'ye baskı yapabilecek dış sempatizanlar
temin etmeye çalıştığı, bu strateji kapsamında ayrılıkçı/ etnik
örgütlerin gelecekte; Öcalan' ın serbest bırakılması ve politik
yaşama katılmas ı, Kürt kimliğinin yasal olarak kabulü ve bu
kabulün anayasal düzene yans ıtılmas ı hedeflerine uygun tak-
tik çalışmalar yapabilecekleri, bu hedefe ulaşılabilmesi için de;
PKK'nin yurt içi ve yurt d ışındaki silahlı terörist unsurlar ın,
amaçlar ım gerçekleş tirebilecekleri bir ortam ın sağlanmas ına
kadar bir tehdit unsuru olarak muhafaza edece ği, istediği
ortamın oluşmamas ı halinde, "serhildan" stratejisine ağırlık
verilerek şiddet eylemlerine yeniden başlayabileceği, etnilc/
ayrı lıkçı hareketin siyasalla şmas ı için legal alanda faaliyet
gösteren yandaş/sempatizan STK'larla, medya organlarının
kullamlacağı ve mevcut bir siyasal parti ile işbirliği koşullarının
araş tırılacağı, gerektiğinde yeni siyasi parti kurulmas ı yoluna
da gidilebileceği,
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Türkiye ve rerM ı m

TÜRKiYE'N İ N	 Radikal İslami terörizm tehdidi kapsam ında; 1970'lerden
TERORI İMLE itibaren Ortadoğu'da yükselmeye ba şlayan siyasi İslam akımla-
MUCADELESI rının, İran Islam Devrimi'nin etkileriyle birleşerek Türkiye'deki

baz ı öğrenci gruplar ını bu ideolojiye yönelttiği ve radikal dini
yayınların çevresinde bir örgütle şmeyi başlattığı, bu örgütlerin
son 15 yıldan bu yana terörizm anlamında şiddet kulland ıkları,
irticai faaliyetlerin içte ve d ış ta halen sürdü ğü, dini motifiili
terör örgütlerinin, radikal dini grupların, tarikatların faaliyet-
lerine devam ettikleri, bunlarla mücadele edilirken hem top-
lumun dini duygular ının incitilmemesine özen gösterilmesi
ve hem de toplumun dini duygularını kullanmak isteyenlere
de izin verilmemesi gerekti ği, irticai tehdidin gelecekte de;
mevcudu muhafaza, toparlanma ve güçlenme stratejine uy-
gun davranaca ğı, baz ı devletlerin de bu tip örgütlenmelere
yönelik desteklerini sürdürebilecekleri, yanda şI sempatizan
medya organlar ı aracılığıyla da öğrenci kesimine yönelik pro-
paganda faaliyetlerinin devam ettirirlece ği,

Marksist-Leninist y ıkıcı örgütlerin ideoloji, finansman,
eleman temini gibi alanlarda zafiyet ya şadıkları, bu örgütler-
den baz ılarının legal alana kayd ıklar ı, say ıları giderek azalan
bir bölümünün ise silahl ı mücadeleyi sürdürmeye çal ış tıkları,
bu örgütlerin; sosyo-ekonomik sorun alanlar ının istismar ı,
bu sorunlardan rahats ız olan kitlelerin provokasyonu, legal
alanda faaliyet gösteren yanda ş/sempatizan STK'lar ın ve
medya organlar ın ın amaçları doğrultusunda protestolara ve
kitle eylemlerine yönlendirilmesi, cezaevlerinde direniş gibi
yöntemler kulland ıkları, bu örgütlerin gelecekte de bir yandan
yandaş sayılarını arttırmaya çalışırken diğer yandan da şiddet
eylemlerini sürdürebilecekleri, değerlendirilmektedir.

Düşünürlerin ve resmi makamların görüşleri dikkate ah-
narak halen Türkiye'ye yönelik terörizm tehditlerini a şağıdaki
şekilde değerlendirmenin mümkün olduğu düşünülmektedir.
Terörizm türleri bazında yapılacak bu değerlendirmeye geç-
meden önce çağdaş uluslararas ı asimetrik terörizm tehdidinin
mevcut durumu konusunda da özet bir hat ırlatma yapılma-
s ında yarar bulunmaktadır.
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Türkiye ve Terörizm

Uluslararas ı terörizm;	 TÜRK İYE'NiN
TERÖR İ ZMLE

- Dünya genelinde mikro-milliyetçilik ak ımlarının güç- MÜCADE İIS İ
lenmesi,

- Küreselleşmeci politikalar ın orta büyüklükteki ulusal
devletleri zay ıflatmas ı,

- Süper güçlerin ekonomik ve kültürel emperyalizm yüklü
politikalaruıın radikal İslami unsurlar ı giderek artan bir eği-
limle terörizm stratejisini benimsemeye zorlamas ı,

- İletişim ve ulaşım teknolojisindeki geli şmelerin terö-
rizmin propaganda olanaklarını ve eylem kabiliyetini büyük
ölçüde güçlendirmesi gibi pek çok nedenle, kolayca durduru-
lamayacak bir yükselme trendi yakalamış tır.

2.1.Etnilç/Aynlıkç ı Terörizm Kaynakl ı Tehditler

Günümüzdeki etnik terörizm tehdidinin en önemli kay-
nağı, Kürt Etnisitesinin temsilcisi rolüne soyunan PKK'd ır. Bir
diğer etnik terörizm odağı olan Ermeni terörist örgütleri ise,
ASALA başta olmak kayd ıyla potansiyel tehdit pozisyonunda
bulunmaktadırlar.

1984-1992 yılan arasında giderek artan bir terörizm tehdidi
oluşturan PKK, 1992'den itibaren Türkiye'nin terörle mücadele
konseptini değiştirmesi sonucunda 10 yillik bir gerileme sü-
reci yaşamış, Abdullah Öcalan' ın Kenya'da yakalanmas ından
sonra da PKK kaynakl ı terörizm algılamaları güçlü ve yakın
potansiyel tehdit konumuna doğru yönelmi ş tir. Bu aşamada,
çeşitli dış ve iç konjonktrüel geli şmeler Kürt etnik terörizminin
tehdidini yeniden yükseltmiş ve güçlendirmi ş tir.

Etnik/ayr ılıkçı Kürt terörizmin süregelen tehdit önceli ği-
nin nedenleri şöyle s ıralanabilir:

2.1.1. Genelkurmay Ba şkanlığı'nca düzenlenen 19 Temmuz
2005 Tarihli basın toplantısmda verilen bilgilere göre;
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Türkiye ve Terörizm

TÜRKiYE'N İ N	 Öcalan' ın yakalanmas ından sonra minimum düzeye dü şen
TERORIZMLE Türkiye içindeki terörist say ısı, 2004'den itibaren tedricen ar-
MUCADELESI tarak 1800-1900'lere ulaşmıştır. Örgütün yurtd ışındaki terörist

sayısı ise; 2800-3100 kadar ı Kuzey Irak'ta, geriye kalanları Iran
ve Suriye'de olmak üzere 3300-3700 ki şi civarındad ır. Bunlar-
dan 600-650 teröristin Kandil Da ğı Bölgesinde oldu ğu, 2200-
2450 teröristin Türkiye-İrak smıri boyunca yerleş tiği, Kandil
Dağı'ndaki teröristlerin 2003 yıl ından itibaren tedricen Türkiye
-hak sınırına kaydığı değerlendirilmektedir.

2.1.2. PKK son bir yılda; patlay ıcı madde ve mayın kullan-
ma ve taciz ateşi açma gibi, kendisi aç ıs ından risksiz eylemlere
yönelmiş, bu eylemler sonucunda -bas ın toplantısı tarihine
kadar- güvenlik güçleri 105 şehit vermiş, 37 vatandaş hayatım
kaybetmiştir. İrak savaşından bu yana patlay ıcı ve may ınla
yapılan eylemler en büyük tehdidi oluş turmaktad ır. intihar
saldırıları da büyük bir tehdittir.

2.1.3. Terörist örgütün İrak'taki kampları, eğitim ve lojistik
destekleri ABD ile müttefikleri Barzani ve Talabani tarafından
Türkiye'nin operasyon olas ılığına karşı bir çeşit koruma altına
alınmıştır. Bu nedenle örgüt, mevcut pozisyonunu koruyabil-
mekte, hatta güçİendirmektedir.

2.1.4. ABD'nin ve uluslararas ı güç odaklarının Ortado-
ğu'daki ç ıkarları, varlığının nedenini Amerikal ılara borçlu
sad ık bir devlet gerektirmektedir ve bu rol, olu şmas ı sadece
zamanlama sorunu haline gelen Kürt ulus devletine verilece-
ğe benzemektedir. Böyle bir gelişme ayr ılıkçı/etnik terörizmi
tetikleyebilecek, Türkiye'nin ülke ve millet ba ğlamlarmda
bütünlüğüne yönelik tehditleri güçlendirebilecektir.

Halen mevcut "de jure" federatif Kürt devletinin dahi, et-
nik terörizmi teşvik edecek ve destekleyecek bir unsur olmas ı
olas ılığı çok yüksektir.

2.1.5. Türkiye'nin üniter ulus devlet yap ılanmas ının etnisi-
teye dayalı bir federasyona dönüşmesi tehlikesini yaratabilecek
olan "Kamu Yönetimi ReJbrmlan", giderek daha fazla etnisitenin
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Türkiye ve Terörizm

emrine giren bölgesel yerel yönetimler faktörüyle birleşerek; TÜRK İ YE'NiN

Türkiye, İran ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ede- rEROR1LMLE

bilecek ulusal bir Kürt devletinin kurulmas ı olasılığını ayrıca MUCADEIES İ

güçlendirmektedir.

2.1.6. Kürt etnisitesi; dış güçlerce desteklenmesi çok daha
kolay siyasal bir yap ılanma sürecine yönelmiştir. Bu doğrultu-
da PKK terör örgütü de yurt d ışındaki temas mercileriyle olan
ilişkilerini güçlendirme ve yabanc ı ülkelerdeki lobi faaliyetle-
rini arttırma yoluna gitmektedir.

Bu yollarla uluslararas ı alanda Türkiye'deki sorununun
"evsafi" değiştirilmeye, etnik/ayrılıkçı terörizm; kendi kaderini
tayin hakkı çerçevesinde verilen bir ulusal kurtuluş savaşma
dönüştürülmeye çalişılmaktadır. Böylece uluslararası kamu-
oyunda aynlilcçı/ etnik terörizmin tek alternatifinin; Türkiye
Cumhuriyeti'nin mevcut anayasal yap ısından, • ter ulus dev-
let, ülke ve millet bütünlü ğü, tek resmi dil gibi temel ilkelerden
tavizler verilmesi esasına dayalı bir siyasal çözüm olabileceği
kanaati yerleştirilmek istenmektedir.

2.1.7. Özellilde 2006 Nevruz'unda ve hemen sonrasmdaki
teröristlerin cenaze töreni sırasında çıkan olaylar, PKK terör
örgütünün kitle desteğini arttırmaya yönelik faaliyetlerini hız-
landırdığını, bu yöntemle örgüt yandaşı haline getirilen bazı
grupların "intıfada/serhÜdan" anlayışıyla tüm ülkede kitlesel
çatışmalara yol açabilecek eylemlerde kullan ılmak istendiğini,
örgütün bu eylemleri planlar ve uygularken yanda ş ve legal
bazı STK'larla ve hatta legal bir siyasi partinin yerel yönetim-
lerde kontrol mevkilerinde bulunan mensuplar ıyla da işbirliği
yaptığını göstermektedir.

2.1.8. Halen varolan veya ileride olu şabilecek etnisite
tabanına dayal ı siyasal oluşumlarm PKK'nın ve Öcalan' ın
kontrolünde olacağını veya PKK'nın bu kontrolü kaybetme-
mek amacıyla her türlü yola başvurabileceğini gösteren güçlü
işaretler mevcuttur.

2.1.19. Etnik terörizmin öncelikli faaliyet alanı olan Doğu
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etnik! ayrılıkçı terörizmin
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TÜRK İYE'N İN tahrikleriniönleyebilecek köklü sosyo-ekonomik ve kültürel
TERORİZM1I değişimler gerçekle ştirilememiştir.
MÙCADELESi

2.1.10. Türkiye'nin yöne •• e söz sahibi olan baz ı siyasi
yapilanmaların ve sivil bürokrasinin ülkenin iç ve dış güven-
liğine yönelik tehditlere kar şı hassasiyeti minimum seviyeden
"s ıjlr" değerine doğru gitmektedir. Askeri bürokrasi ile güven-
lik bürokrasisinin bu tehditlere yönelik hassasiyetleri ise iç ve
dış bazı güç odaklarmca pasifleştirilmek ve etkisizleştirilmek
istenmektedir.

PKK dışında Türkiye'ye yönelik potansiyel tehdit olu ş-
turan diğer etnik Kürt terörist örgütler ise; Kürdistan Ulusal
Kurtuluşçuları (Rızgariye Neteviya Kurdistan KUK/RNK),
Kürdistan Sosyalist Partisi (P5K), Kürdistan Proleterya Birli ği
(Yekitiya Proleterya Kurdistan, KAWA/YPK), Kuzey Kürdis-
tan Demokrat Partisi (PDK - BAKUR), Kürdistan Kurtulu ş Par-
tisi (Partiya R ızgariye Kürdistan RIZGAR İ) ve Kürdistan İslam
Partisi (Partiya İslamiye Kürdistan: PİK) din. Türkiye d ışında
da etnik teröriznıi çeşitli yollarla destekleyen 110 civarında
demek ve sivil toplumu kurulu şu mevcuttur.

2.2. Radikal İslami Terörizm Kaynald ı Tehditler

Terörizmi bir strateji olarak benimseyen çe şitli radikal
İslamc ı örgüt ve gruplar Türkiye aç ısmdan sürekli bir yak ın
tehdit algılamasma neden olmu şlardır. Radikal İslami terörizm,
bazen Şeyh Sait İsyan 'ndaki gibi etnik terörizmle birle şerek,
bazen de etnik terörizmle alan hakimiyeti kavgası vererek teh-
didinisürdürmüş, El Kaide'nin yükselen eylemleriyle birlikte
de uluslararası bir terör tehdidine dönüşmü ş tür.

Radikal İslami terörizm tehdidi 1970'ler sonrasında ortaya
çıkan 40'dan fazla örgütün eylemleriyle hissedilmi ştir. Bunlar
arasında; AK DOĞUŞ-İBDA-C, Hizbullah, İslami Haneket-Tev-
hid Selam-Kudüs Savaşçıları, Türkiye İslami Hareketi-Malatya-
hlar-Şafak Grubu ve Cey şullah hem ad ım duyurabilen ve hem
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de önemli terör eylemleri gerçekleştirebilen örgütlenmelerdir. IÜRX İYE'N İ N
Bu örgütlere kökenleri yurt dışında olan İCCB-AF İD (Kaplancı- TERORIZMIE

lar), Hizb-üt Tahrir ve El Kaide'de eklenmelidir. Radikal İslami MUCADE İJSI

terörist örgütler çok say ıda kişinin ölmesine ve yaralanmas ı-
na neden olan eylemler gerçekle ştirmişlerdir. Bunlardan en
önemlileri; İstanbul'da 60'dan fazla kişinin ölmesine neden olan
bombalamalarla Gaffar Okan, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve
Muammer Aksoy gibi kişilere yönelik suikastlardır.

Radikal İslami terörizm a şağıdaki nedenlerle öncelikli
tehdit olma niteliğini sürdürmektedir:

2.2.1.Türk toplumunda kökleşmiş bir radikal İslamc ı taban
mevcuttur. Yurt dışmdaki Türk vatandaşları arasmda da böyle
bir taban kitle olu ş turulmuştur.

2.2.2. Bu taban kitleden çıkan bazı radikal Müslümanlar,
Afganistan, Kosova, Bosna ve Çeçenistan'da süregelen silahl ı
mücadelelerin ve terörizm faaliyetlerinin içinde yer almış, bu-
ralarda çeşitli terörist örgütlerle ilişkiye girmiş ve potansiyel
bir radikal İslami terörist grubu oluşturmuştur.

2.2.3. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya, radikal İslami te-
rörizm örgütlerinin d ış güç odaklar ınca desteklenmesine son
derece müsaittir.

2.2.4. Türk siyasal yaşamuun her döneminde radikal İslami
görüşlere sahip kitlelerden oy isteyen siyasi partilere rastlan-
makta, bu partilerin iktidarda olmalan durumunda parti içinde
yer alan bazı fraksiyonlar devletin radikal terörizme yönelik
mücadelesini engelleme veya en azından yumuşatma konusun-
da çaba sarfetmektedirler. Böylece devletin siyasal Islam'a ye
radikal İslami terörizme yönelik reflekslerinde, s ınirlan giderek
genişleyen bir tolerans ortamı oluşturulmaktadır.

2.2.5. Radikal İslami terörizm, bütün dünyada evrensel
veya ülkelere özel nedenlerle bir yükseli ş trendine girmiştir.
Bu trendin Türkiye'deki İslami terörist örgütleri de tetildemesi
olasılığı mevcuttur.
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TÜRK İYE'NiN 2.2.6. Laik İslami çizgiden radikal İslami anlayışa geçmeyi
TERôRIZMLE kolaylaştıran ve Curnhuriyet'irı Kuruluş İdeolojisiyle hesapla ş-
MOCADELESI mayı planlayan pek çok tarikat, sivil yönetim yapılanması için-

de "kontrol" düzeyine gelerek etkinliklerini arttırmışlard ır.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluş ideolojisinin tartışıldığı,
bazı siyasi akımların kendilerine bu ideolojiye büyük ölçüde
ters düşen bir kuruculuk misyonu atfettiği bir dönemden
geçmektedir. Bu nedenle radikal İslami akımların ve İslami
terörizmin önündeki en büyük engel-olan Atatürk İlke ve Dev-
rimleri de başta "laiklik" olmak üzere tartışmaya açılmış tır. Bu
tartışma giderek y ıpratmaya ve yok etmeye dönü şmektedir.
Bu gelişmeler baz ı iç ve dış güç odakları tarafından da des-
teklenmektedir.

Türkiye'de halen; Hizbullah, İslami Hareket-Tevhit Selam-
Kudüs Savaşçıları, Türkiye İslami Hareketi-Malatyal ılar-Şafak
Grubu, Hizb-üt Tahrir ve El Kaide'nin aktif radikal İslami
terörizm tehdidi oluşturan örgütler oldukları değerlendiril-
mektedir.

3. Türkiye'nin Terörizmle Mücadele Yap ılanması

3.1. Terörizmle Mücadelenin Hukuki Yap ılanması

3.1.1. 1982 Anayasas ı

Normal olan ve arzu edilen terörizm tehditleriyle devletin.
olağan düzeni içerisinde, temel insan hak ve özgürlüklerinden
fedakarlık edilmeden savaşılabilmesidir. Ancak, "Soğuk Savaş "
döneminden itibaren terörizmin devletlerin varl ıklar ını tehdit
edebilecek şiddetle bir destabilizasyon aracı olarak kullanılnüs ı
bazen, teröre kar şı verilen mücadelenin olağan devlet düzeni
içerisinde, normal hukuk kurullarıyla başarıya ulaşmas ını ola-
naksız hale getirebilmektedir. Böyle durumlarda daha farkl ı
hukuk kurallarının uygulanacağı, olağanüstü bir devlet düzeni-
ne geçilmesi gerekmektedir. Ola ğanüstü düzen gereksinimleri
terörizm tehditleri dışında, salgın hastalık, genel afetler, savaş,
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vb. başka nedenlerle de ortaya ç ıkabilecektir. Tüm çağdaş dev- TÜRK İYE'N İ N
letler bu tip olas ıhklan dikkate alarak, anayasalannda ve di ğer TERÜRIZMLE

mevzuatlarmda olağanüstü hallerle ilgili düzenlemelere yer MUCADELESI
vermiş buhınmaktadırlar.

AB de olağanüstü hal gereksinimi kabul etmektedir. Av-
rupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 11 Temmuz 2002 tarihli
804. Bakan vekilleri toplant ısmda kabul edilen "Avrupa Konseyi

Bakanlar Komitesi'nin Insan Hakları ve Terörle Mücadele Hakkındaki

ilkeleri"nde olağanüstü hal kavramıyla ilgili olarak şu düzen-
leme mevcuttur:

"Olağanüstü hallerde ask ıya alma ihtimali:

- Terörle mücadelenin bir ulusun ya şanıı n ı tehdit eden bir savaş
halinde ya da ulusal bir olağanüstü halde cereyan etmesi durumunda,

bir devlet, tamamen bu durumun gerektirdiği ölçüde ve ayni zamanda

uluslararası hukuka göre belirlenen s ı n ırlar ve koşullar dahilinde,

insan hakların ı n korunmas ına yönelik uluslararas ı enstrümanlardan

kaynaklanan belirli yükümlülüklerinin geçici olarak ask ıya alınmas ı
doğrultusunda tedbirler. alobilir. Bu durumda devletin, yetkili nier-

cileri, ilgili uluslararas ı enstrümanlar uyarınca bu tür tedbirlerin

al ı ndığı na dair bilgilendirmesi gerekir.

- Ancak devletler, hiçbir zaman ve terör eylemine kar ı ştığından

şüphelenilen kişinin fiili ne olursa olsun, ya da söz konusu ki şi bu

tür fiıaliyetlerden hükün ı giynı iş bile olsa, uluslararas ı enstrümanlar

taraJindan ten ıinat altı na al ı n nıış olan kişinin yaşan ıa hakkı, işken-

cenin ya da insanl ık dışı ya da küçültücü muamele ya da cezan ın
yasaklanmas ı, ınalıkı2miyet kararları ve al ınan tedbirlerin yasalara

uygunluğu, ya da ceza kanunun geriye dönükolarak uygulanmas ın ı n
yasaklanmas ı ilkelerini askıya alamazlar.

- Bu tür askıya alma kararlarına yol açan koşulların geçerlilik-

lerini koruyup korumadıkları na bakılarak askıya alma kararların ın
en kısa sürede kald ı rılnıası anıacıyla, askıya alma kararları düzenli

aralıklarla yeniden değerlendirilmelidir."

1982 Anayasas ı da olağanüstü hal konusunda bazı düzen-
lemeler yapmıştır. Anayasa; normal yönetinıle s ıkıyönetim ara-
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TÜRKiYFN İN s ında ayrıca olağanüstü hal yönetimi statüsünü ön görerek;
TERÔRiZMti olağanüstü durumlarla ilgili bir derecelendirme yapmakta
MUCADELESI ve kabul edilebilir düzeyde şiddet olaylar ının vuku bulduğu

dönemlerde, devletin ola ğanüstü hal ilan ederek kolluk kuv-
vetleriyle düzeni sağlamaya çalışmasını, savaş ve iş savaş gibi
durumlarda ise s ı.kıyönetime gidilmesini hükme ba ğlamakta-
dır. Bu nedenle; "Ş iddet Olayları mn Yaygı nlaşmas ı ve Kamu Dü-

zeninin Ciddi Şekilde Bozulmas ı Sebebiyle Olağanüstü Hal ilan ı "

120. maddede, "S ıkıyönetim, Seferberlik ve Sava ş Hali" ise 122.
maddede ayrı ayrı düzenlenmektedir.

120.madde; anayasa ile kurulan hür demokratik düzeni
veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kald ırmaya yönelik
yaygm şiddet hareketlerine ilişkin önemli belirtilerin ortaya
çıkması veya şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi
surette bozulmas ını olağanüstü halin ilam nedeni kabul etmiş-
tir. 120. maddenin varlığı bu tür koşullarda sıkıyönetim ilannu
gereksiz kılriıış, yarı askeri yetkilere sahip bir sivil yönetim
gerçekleştirerek, s ıkıyönetime bir çeşit alternatif getirilmek ve
silahlı kuvvetlerin sürekli sik ıyönetimlerle yıpranrnası önlen-
mek istenmiştir. Madde hükmüne göre; normal ve ola ğanüstü
koşullarda kolluk güçlerinin tüm imkanlar ı tüketilmeden en
son önlem olan silahlı kuvvetlere baş vurulmamalıdır. Madde-
de belirtilen yaygın şiddet hareketleri ve ciddi belirtiler deyim-
leri ise takdire dayalı ve açık tanımları olmayan hususlard ır.

Anayasa'nm 120. ve 15. maddesi hükümlerine göre ola-
ğanüstü halde yürütmenin düzenleme yetkisi sadece; "n ıillet-
lerarası anlaşmalar, yaşanıa, maddi ve manevi varl ığın bütünlüğü
koruma, din, vicdan, dü şünce ve kanaatleri açıklamaya zorlanman ıa,
suç ve cezalann geçmişe yürütülenıeyeceği ve aksi ispatlanana ka-
dar masumiyet karinesi" alaıılarıyla s ınırlı olup, bu durum 15.
maddenin gerekçesinde: "Sava ş, sıkıyönetim ve olağanüstü halde,
ortaya ç ıkan ağır tehlikeler sonucu, hak ve hürriyetlerin kullan ı m ı
tanıamen durdunlabilecek veya bunlann korunmas ı için öngörülen
güvencelere aykın veya bu güvenceleri ortadan kald ı ran tedbirler
alı nabilecektir." Şeklinde açıldanmaktadır. Bu düzenleme, bütün
hukuk dallarında geçerli olan "menfaatlerin tartı lması ve ağır
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gelenin tercih edilmesi" ilkesinin normal ve mantıklı bir sonucu TÜRK İ WNIN

olarak değerlendirilmelidir. 	 TERORIZML[

MU (AD E LESI

1982 Anayasas ı hükümlerine ve 2935 say ılı Yasa'ya göre;

olağanüstü hal en çok altı ay süreyle devam edebilmekte, ama
gerektiğinde her defasında dört ayı geçmemek üzere TBMM'ce
uzatılabilmektedir. Bu süre içinde bizzat hükümetçe ç ıkarılması
gereken KHK lar ola ğanüstü hal ilan edilen bölgede, eğer ola-

ğanüstü hal tüm yurtta ilan edilmi şse, yurt genelinde geçerli
olacaktır. KHK'lar; Frans ız ve Türk doktriıılerine göre organik
bakımdan idari tasarruf, fonksiyonel bak ımdan "sui generis"

düzenleyici idari işlem niteliğinde olup, uygulamada idari
organlara "örneğin vali" yetki verebilecek, ama bu yetki devri
1<1-11< çıkarma yetkisini kapsayamayacaktır.

1982 Anayasası ile oluşturulan olağanüstü hal düzenine
1984 yılındaki Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla şiddetini arttıran
ayrılıkçı! etnik terörizm tehdidi nedeniyle geçilmesi zorunlu-
luğu ortaya çıkmış, bu düzen Türkiye'nin belirli bölgelerinde
yaklaşık 15 yıl süreyle uygulanmış tır.

3.1.2.Yasalar ve Diğer Mevzuat

Türkiye'nin terörizmle hukuki mücadele platformu halen;
2935 s?yıh Olağanüstü Hal Kanunu, 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile 2935 sayılı
Yasa'nın uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerden olu şmakta-
dır. Olağanüstü Hal Bölge Valiliğiyle Asayiş IComutanhğı'run
kurulması ve bu kuruluşlara görev ve yetki verilmesi hak-
kındaki muhtelif KHK'lerin ise olağanüstü halin kaldırılması
ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliğiyle Asayiş Komutanlığı'nın
lağvedilmesi nedeniyle uygulanma kabiliyeti kalmamıştır.

A. 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu

1983 yılında çıkarılan bu yasa ilginç bir noksanlikla malul-
dür: Yasada olağanüstü hali merkez dışında taşrada uygula-
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TÜRK İYE'NIN yacak organizasyon ve bu organizasyonun görev ve yetkileri
TERORIZMLE konusunda hiçbir düzenleme yap ılamamıştır. Merkezle ilgili
MUCADELESI olarak yap ılan düzenleme de yetersizdir ve bu ba ğlamda

sadece bir koordinasyon mekanizmas ınm oluş turulmas ıyla
yetinilmiştir.

Daha ileri düzeydeki bir olağanüstü halin ko şullarını
düzenleyen 1402 say ılı Sıkıyönetim Yasas ı'nda s ık ıyönetim
koıhutanlıklarınm kuruluşu, karargah yap ılanmaları, görev
ve yetkileri konusunda ayr ıntıh düzenlemelere yer verilmiş
iken, 2935 say ıli Yasa'da bu tip düzenlemelerden hiç birisinin
yer almayışı, uygulamada hükümetlerin bu boşluğu KHK
çıkararak giderme zorunlulu ğuyla karşı karşıya b ırakmış tır.
Doğal olarak da bu KHK'ler onlar ı hazırlayan hükümetin ide-
olojisini, terörizm tehdidine bakış açısmı ve hatta konjonktrüel
siyasi uyuşmazlik ya da detantlan yansıtır hale gelmişlerdir.
Bu nedenle Türkiye, hala şiddetle eksikliği hissedilen bir ulusal
te±örizmle mücadele konsep tinden yoksun kalm ıştır.

Yasal maluliyetin yarattığı bir diğer sonuç da KHK'lerle
oluşturulan olağanüstü halin taşrada uygulanmasıyla görevli
mekanizmanın; kırilgan ve eğreti, bir yap ı özelliği taşımasıdır.
Bu cümleden olmak üzere JCHK'lerle olu ş turulan "Olağanüstü

Ha! Bölge Valiliği" ve "Asayiş Komutanl ığı "; kuruluş, görev ve
yetki, emir-komuta ve haberleşme, koordinasyon, karargah ya-
p ısı, politika üretimi, sosyo-ekonomik boyutta terörizmle mü-
cadele, toplumla ilişkiler gibi çok kritik mücadele alanlar ında
hiçbir zaman sağlikli bir yapılanmaya kavuşturulamamışlard ır.
Bunun nedeni, terörizmle mücadelenin önem ve hassasiyeti
pek dikkate alinmadan örgütsel yap ılarmiada objektif kural ve
normlar yerine ki şiler arasındaki sempati ve antipati ili şkileri-
nin, iyi niyetin ve milli bürıyeye pek de uymayan koordinasyon
faaliyetlerinin fazlaca öne çıkartilmas ıd ır. Bu sağlıksız ve eğ-
reti yapılanma giderek terörizmle mücadelenin sadece silahl ı
mücadele boyutuna ağırhk verilmesine ve terörizm tehdidini
güçlendiren sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlar ın ikinci
planda bırakılmas ına . ve hatta unutulmas ına yol açmış, Türki-
ye; etnik/ayr ılıkç ı terörizmin bitti kabul edildiği bir dönemiiı
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hemen üç-dört yıl sonrasında yeniden terörizmle mücadele TÜRKiYE'N İ N

önlemlerini tartışmak zorunda kalmıştır.	 İ ERORI?M1E
MUCADE İLSI

Bu genel değerlendirmeden sonra, 2935 sayd ı Yasa'nın
getirdiği düzenlemelere k ısaca değinelim.

a. Şiddete Dayal ı Olağanüstü Hal Uygulamalar ında
Önlemler

2935 saydı Yasa'nın 9. ve 11. maddesinde belirtilen bu
önlemler; soka ğa çıkmay ı, belli bölgelerde dolaşma ve top-
lanmayı yada buralardaki trafiği s ınırlamak veya engellemek,
kişileri ve araçları aramak ve suç unsurlar ına el koymak, bölge
sakinleri ile bölgeye girenler için kimlik mecburiyeti uygula-
mak, bölgedeki yaz ıh, görsel, sesli sanat ve medya urunleriyle
kitap, broşür, ilan vb.lerinin bas ım, yayın, iletim, çoğaltım ve
dağıtımını kontrole alıp gerektiğinde sansürlemek, s ınırlamak,
yasaklamak ve engellemek, bölge d ışında hazırlanan medya
ve sanat ürünleriyle broşür, kitap, ilan vb.lerinin bölgeye gi-
rişini durdurmak, yasaklanan yaz ılı, görsel ve sesli sanat ve
medya ürünlerine el koymak, hassas tesisler için özel güven-
lik önlemleri aldırmak, silah ve patlay ıcı maddelerle, eczalar ı,
radyoaktif maddeleri ve gazlan kontrole almak ve yasaklamak
veya bunlara el koymak, kamu düzen ve güvenli ği için şüpheli
eşhas ın ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak bölgedeki
faaliyetlerini kontrole almak, bu kişi ve grupları bölge dışına
çıkarmak, toplantı ve gösteri yürüyü şlerini kontrole almak,
sınırlamak veya yasaklamak, gerektiğinde dağıtmak, işçi ç ı-
kartmalarını belli süreyle izne bağlamak ve ertelemek, dernek
faaliyetlerini bir süre durdurmak, grev ve lokavtlar ı bir süre
engellemektir.

430 sayılı Kİ-HC ile bazı olağanüstü hal yetkileri yumu şa-
tılarak; bölge valisinin yetkisi bölge illeriyle s ırurlanmış ve
mücavir alanlardaki yetkiler kaldırılmış, bölge valisinin il va-
lisi yetkilerinden sadece ola ğanüstü hali ilgilendirenleri kul-
lanabileceği belirtilmiş, medya organlarının kapatılması yazılı
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TÜRK İ YE'N İN uyarıya uymama koşuluna bağlı kılınmış, matbaa kapatılması
TERORIMLE süreyle tandit edilmiş, isteği ile bölgeyi terk edenlere fondan
MUCADELESI yard ım yap ılma imkanı tanınmış, bölge valisine bölgedeki ya-

tırım proje ve önerilerini hükümete sunma görevi verilmi ş ve
bölge halkına nedensiz uğradıkları zararlar nedeniyle tazminat
hakkı tanınmış tır.

b. S ınır Ötesi Operasyon Yetkisi

2935 sayıli Yasa' ııın 11. maddesi; olağanüstü hal ilanına
veya devanıına sebep olan sorunlar ın s ınırlar veya mücavir
alanlarda cereyan etmesi ve eylemdilerin komşu ülkelere s ı-
ğındıklarının tespiti halinde önceden komşu ülke ile Türkiye
aras ında vaTılacak mutabakata göre, milletleraras ı hukukun
meşru saydığı usullere uyularak mandut hedefiili harekat
planlama ve icra müessesini düzenlemektedir.

c.Olağanüstü Halde Kuruluşlar Arası Yard ımlaşma,
İşbirliği ve Askeri Birliklerden Yard ım Isteme

Yaygın şiddet olaylarına dayanan ola ğanüstü halde bölge
ve il valilerinin civar illerden ve askeri birliklerden nasıl yar-
dım isteyeceği, 2935 sayıli Kanun'un 21. ve 22. maddelerinde
düzenlenmiştir. Bölge valisi öncelikle emrindeki genel kolluk
güçleriyle olaylan önlemeye çal ışacak, bunda ba şarı sağlana-
mazsa İçişleri Bakanlığı'na bilgi verilerek di ğer bölge valilikle-
rinden kuvvet talep edecek, yine de olaylar bast ır ılamıyor veya
bastırı.lması mümkün görülmüyorsa, bu takdirde ya da istisnai
bir hal olarak ani ve ciddi olayların belirlemesi durumunda en
büyük askeri komutandan yard ım isteyecektir. Acil hallerde
sözlü yapilabilecek bu talep, derhal yerine getirilmekle birlikte,
çapı askeri komutanlıkça tayin edilecek askeri kuvvet, ilgili il
valisinin de görü şü alınarak uygun mahalle yollanacak ya da
olayların sürmesi durumunda olaya müdahale edecek ve böl-
ge valisince verilen görevleri kendi komutan ının sorumluluğu
altında, onun vereceği emir ve talimatlara göre TSK İç Hizmet
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Kanunu ve genel kolluğun yararlandığı diğer mevzuatın ver- TURK İYE'N İ N

diği yetkileri kullanarak yapacakt ır. Genel kolluk güçleriyle rERORIlMft

askeri birlikler arasındaki işbirliği, koordinasyon, emir-komuta MUCADRESI

ve haberleşme esasları bölge valisi ile en üst askeri komutan
aras ında önceden saptanacaktır. Askeri birlikler genel kollukla
birlikte görev yaparlarsa, askeri komutan genel kolluk güçlerini
de emrine alacaktır.

2935 sayılı Yasa'nin yard ımlaşma ve işbirliği prosedürüne

bakıldığında; Danışma Meclisi'ndeki görü şmelerinden de an-

laşılacağı gibi; bu kanunun olağanüstü hallerde askeri birlik-
lerden yardım istenmesini, 5442 say ılı İl idaresi Yasas ı'na göre
daha kademeli ve geciktirmeli bir sisteme ba ğladığı ve önce

genel kolluğun, daha sonrada bölge valili ğinin imkanlarından

yararlanma koşullar ım getirdiği, en son çare olarak askeri bir-
likleri devreye soktuğu anlaşılmaktadır. Amac ın, genel yap ısı
sivil yaşama ve asayiş olaylarına müdahaleye elverişli olmayan

ve büyük şehirlerdeki olaylarda zor kullan ılan askeri birlikleri,
imkanlar ölçüsünde olayların dışında tutma oldu ğu aç ıktır.

Askeri bir dönem ya şanmasına karşılık ilgililer; 5442 sa-

ydı Yasa'nın çıktığı dönemde polis ve jandarman ın zafiyeti
nedeniyle askeri güçlerin olaylara s ık müdahalesinin zorunlu

olduğunu, oysa 12 Eylül döneminde polis ve jandarmanın
güçlendiğini ve olağanüstü olayların üstesinden gelebileceği-

ni vurgula ıruşlardır.

Olaya olağanüstü hal rejimi açısından bak ıldığında; normal

dönemlerdeki uygulamalar ı düzenleyen 5442 say ıh yasadaki

valiııin doğrudan askeri birlikten yardım istemesi uygulama-
su-un, olağanüstü hallerin karakterinde var olan beklenmedik
ve acil olaya kar şı önlem almaya daha fazla el verdiği izlen-

mektedir. 2935 say ılı Yasa'daki kademeli ve geciktirmeli sis-
temin ise, prosedür uygulamasında geçecek zaman nedeniyle
olayları büyütebileceği ve olağanüstü Fiali aşacak s ıkıyönetim

gerektiren koşullar yaratabileceği, sonuçta da olağanüstü hal

mantığının acil müdahale karakterine ve çağın anti terör kon-

septirıe uymadığı söylenebilecektir.
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TÜRK İYE'N İ N	 B. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Bu
TERORIZMLE	 Kanunun 5237 sayılı Yeni TCK ile Karşılaştırılması
MÙCADELESi

a. 3713 sayılı Yasas ın Değerlendirilmesi ve
Yasa Hükümleri

1991 y ı lında çıkartılan 3713 Yasa'nın pek çok maddesi
Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmi ş, bazı maddelerini de
çeşitli yasalarca değiş tirilmiş veya yürürlükten kald ırıln-uştır.
Bu nedenlerle yasanın bütünlüğü bozulmuş, düzenleyicilik ve
caydırıcılık nitelikleri de bir ölçüde kaybolmuştur.

3713 sayılı Yasa'daki zafiyet, 5237 say ılı yeni TCK ile 3713
saydı Yasa aras ında ortaya çıkan düzenleyici irade farklılığı
nedeniyle daha da büyümü ştür. Bu ifadeyi açmak gerekir-
se; 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu, terörizm tehdit ve
algdamalannın çok şiddetli olduğu bir dönemde, devleti ve
anayasal düzeni korumak amac ıyla ç ıkartılmıştır. 5237 saydı
Yasa ise, terörizm tehdidinin bitti ğinin iktidardaki siyasal parti
tarafından farz ve kabul edildiği bir dönemin mahsulüdür ve
ilk amacı AB ile entegrasyon sürecinin önünde engel olu ştur-
mamasıdır.

aa. 3713 sayılı Yasa'nın 1. maddesi terörü tarun-ılamaktadır.
Bu maddeye daha önce çe şitli bölümlerde yer verildi ğinden
burada yinelenmeyecektir.

bb. Yasa'nın 2. maddesinde ise terör suçlusunun, yani
literatürdeki kullanımıyla "teröristin" tanımı yapılmaktad ır.
Madde hükmüne göre bir terörist örgüte üye olarak suç i ş-
leyenler veya suç işlemese bile bu örgüte üye olanlar ya da
örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenler terör
suçlusu say ıln1ıaktadır.

cc. 3. ve 4. maddelerde, terör suçu ve terör amacıyla işlenen
suç gibi bir ayrıma gidilerek; terörizm kabul edilen eylemler sa-
yılmaktadır. Bunlar; eski TCK'nın 125. maddesindeki devletin
arsıulusal şahsiyetine karşı cürüm, 131. maddesindeki askeri
imkan ve kabiliyetleri tahrip, 145. maddesindeki devletin bay-
rağma veya sembollerine sald ırı, 146. maddesindeki Anayasal
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düzene ve TBMM'ye yönelik sald ırı, 147. maddesindeki hükü- TÜRKİYE'NIN

mete karşı saldırı, 148. maddesindeki yabanc ı ülkeler yararı- TERORIZMIE

na asker toplama, 149. maddesindeki halk ı isyana teşvik, 150. MUCADELESI
maddesindeki y ıkıcı ve bölücü unsurlar ı silahlandırma, 151.
maddesindeki devlet aleyhine cürümleri ihbar mükellefiyetine
uymama, 152 ve 153. maddelerindeki askeri isyana teşvik, 154
ve 155. maddelerdeki devlet aleyhine i şlenen cürümlerin bas ın
yoluyla işlenmesi,156 ve 157. maddelerdeki Cumhurbaşkanı'na
sald ırı, 168,169 ve 171. maddelerdeki silahl ı örgüt teşkili, 172.
maddesindeki halkı suç işlemeye tahrik ve teşvik, 384. madde-
sindeki ulaşım ve haberleşme vasıtalarına yönelik saldırı ve 499.
maddesindeki siyasi ve sosyal amaçl ı gasp suçlarıdır. Ayrıca
mülga 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahke ıtıeleri'nin Kuruluş ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu'nun 9. maddesinin (b),
(c), (e) bentlerinde yaz ılı suçlar da terörizm eylemi niteli ğinde
kabul edilmiştir.

dd. Bu suçlardan; suç i şlemeye tahrik, yasalara uymama-
ya tahrik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, anayasay ı ihlal,
ülke bütünlüğüne yönelik eylemler ve sayılan suçların medya
yoluyla işlenmesi, 5237 say ılı yeni TCK'nun 214, 217, 218, 220,
302 ve 309. maddelerinde düzenlenmiştir.

Ayr ıca yeni Yasa'da 213. maddede yer alan halk arasında
korku ve panik yaratmak amac ıyla tehdit, 215. maddede yer
alan suçu ve suçluyu övme, 216. maddede yer alan halk ı kin ve
düşmanliğa tahrik ye a şağılama, 219. maddede yer alan görev
sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma ve 221. maddesinde
yer alan etkin pişmanlık kurumunun düzenlenmesine yönelik
hükümler; terör ve terörizm kavramlar ıyla ilgilidir.

ee. Yasa'nm 6., 14. ve 20. maddeleri ki şilerin terörizmin
hedefi haline getirilmesini önlemeye ve terörizmle mücadele
eden görevlilerle, onlara yard ım edenlerin korunmas ına iliş-
kindir. Yasa, özellikle terörizmle mücadele eden görevlilerin
korunması amacıyla çok geni ş çaph düzenlemeler yapmış ve
etkin koruma önlemleri benimsemiştir.
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TÜRK İYE'N İ N	 ff. Yasa'nın 7. maddesi terörist örgütleri kuranlara, bu
TERORIZMIE örgütlere üye olanlara, yar ım ve yataklık edenlere, örgüt-ün
MÜCADELESI propagandaşma verilecek cezalan düzenlemiş olup, propagan-

danın medya yoluyla gerçekle ş tirilmesi durumunda cezalar
ağırlaştırıhnakta, örgütü destekleyen STK'lar ın ise mahkeme
kararıyla kapatılmas ı ve mal varlıklarırun müsaderesi olana ğı
tanınma kta d ir

Buna mukabil yeni TCK'nın suç işlemek amac ıyla örgüt
kurmayı düzenleyen 220. maddesinde; örgüt kuruculuğu, yö-
neticiliği, üyeliği ve örgüte yardım etmek suç vasfını koruniakla
birlikte, bu suçlara verilecek cezalar önemli ölçüde indirilmiş,
terör örgütlerini destekleyen STIC'larla ilgili eski düzenlemede
yeni TCK'da yer almamıştır.	 -

gg. 3713 sayılı Yasa'nın terörizmle mücadelede büyük
önem taşıyan "Devletin bölünmezliği aleyhine propaganda" baş-
l ıklı 8. maddesi 2003 y ılında kald ırılmış olup, bu tip eylemler
5237 sayılı yeni TCK'nm 220/8. maddesiyle karşilanmaya
çalişılmıştır.

hh. Bu Yasa'nın 9-15. maddeleri aras ında terörizm suçla-
rındaki yargılama usulü düzenlenmiş tir.

Bu bölümdeki maddelerden DGM' lerin kurulu şuna ilişkin
9., sanık avukat ilişkisini düzenleyen 10. ve gözetim süresini
düzenleyen 11. maddeleri kald ırılmış veya Anayasa Mahke-
mesi'nce iptal edilmiştir. Halen terörizm suçlar ının yargılaması
görevlendirilmiş ağır ceza mahkemelerinde yap ılmaktadır.

3713 sayılı Yasa'nın gözetim süresini düzenleyen 11.
maddesi ise Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmi ştir. Böyle-
ce, terörizm suçlar ında farklı gözetim süresi uygulanmas ına
ilişkin dünyanm pek çok ülkesinde geçerli uygulamadan
ayrılınmıştır.

Bu bölümdeki bir önemli madde de terörizm suçlar ı nede-
niyle verilen cezalar ın paraya çevrilmeyeceğine veya ertelen-
meyeceğine ilişkin 13. madde hükmüdür.
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ii. Yasa'nm 16-18. maddeleri arasında terör suçu işleyenlere TÜRK İYE'N İ N

verilecek cezaların infazı ile şartlı sahverme koşullar ı düzen- TERORIZMLE

lenmekte ve bu tip cezalar ın özel tip (E tipi) ceza evlerine infaz MUCADELESI

zorunluluğu getirilmektedir.

ii. Yasa'nın 19. maddesinde terörizm faaliyetlerini ihbar
edenlerin ödüllendirilmesi düzenlenmiştir.

jj. Yasa'nın 21. ve 22. maddelerinde terör eylemleri so-
nucunda mağdur olan kamu görevlileri ile vatanda şlar ının
mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin ayrıntılı hükümler
yer almaktadır.

kk. Bu Yasa'da yer alan ve terörizmle mücadelenin prati ği

açısından önem taşıyan bir düzenleme de, 3713 say ılı Kanun'a
29.8.1996 tarihli ve 4178 sayd ı Yasa'nin 3. maddesiyle eklenen
madde Ek 2.madde hükmüdür. Söz konusu hükme göre; "Terör

örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlarda teslim ol en ırine itaat

ediln ıeyerek silah kullanmaya teşebbüs edilmesi halinde kolluk kuvveti

görevlileri, failleri etkisiz k ılmak amac ıyla doğruca ve duraksaniadan

hedefe karşı ateşli silah kullanmaya yetkilidirler."

Bu hükmün, yeni TCK'n ın kabulünden sonra da geçerli
olup olmadığı, ya da uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin

doktrin tartışmaları halen devam etmektedir. Ancak, bu be-
lirsizliğin terörizmle taktik mücadele veren ve sahada görev
yapan iç güvenlik güçleri mensuplar ı açısından çok ciddi bir
sorun yarattığı bilinmektedir.

Terörizmle hukuki mücadele alan ında benzeri tereddüt-
lerin sıkça yaşandığı görülmektedir. Bu nedenle 3713 say ıl ı
Terörle Mücadele Kanunu'nda atıfta bulunulan 765 say ılı eski
TCK'nın maddeleri ile kar şılıkları olan 5237 say ıh yeni TCK
maddelerini gösterir bir tabloya kitap ekinde yer verilmek-
tedir.

ii. 3713 say ılı Yasa'nın Değiş tirilmesiyle
ilgili Faaliyetler

İç ve dış konjonktrüel etkiler sonucunda Türkiye'ye yö-
nelik etnik/ayr ılıkçı ve radikal İslami terörizm tehditlerinin
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TÜRK İYE'N İN yükseliş trencline girmesi, madde tadilleri ve iptaileri nedeniyle
TEROR İZMIE işlerliğini büyük ölçüde yitiren 3713 say ıli Terörle Mücadele
MUCADE İES İ Yasası'nın günün ve halin icaplarma göre yenilenmesini zo-

runluluğunu gündeme getirmiştir. Bu zorunlulu ğun bir baş ka
nedeni de; 3713 say ılı Yasa'rıın fiilen "kadük" hale gelmesinden
sonra, terörizmle mücadele de dahil, Türkiye'nin iç güvenlik,
kamu düzeni, artan suç ve suçluluk oran gibi tüm dertlerine
"deva olacağı " iddias ıyla ç ıkartılan 5237 say ılı yeni Türk Ceza
Kanunu'nun terörizmle mücadelede fazla bir fayda temin
edemeyeceğinin, hatta baz ı iddialara göre fayda sa ğlamak bir
yana zafiyet yarattığının anlaşılmas ıdır. 5237 sayılı Yasa'nın si-
yasal iktidar tarafından terörizmle mücadele d ışında çok farkl ı
saiklere dayarıılarak haz ırlanmış olmas ı nedeniyle böyle bir
sonucun ortaya çıkmas ı da doğald ır.

Tüm yetersizliklerine rağmen, taşradaki koordinasyon
mercii gereksinimine bir cevap -olu ş turan Ola ğanüstü Hal
Bölge Valiliği'nin, terörizmi tahrik eden nedenlerin mevcut
durumuna ilişkin gerçekçi bir de ğerlendirme yap ılmadan, va-
liliğin işlev ve görevlerini yerine getirebilecek yeni kurumlar
oluşturulmadan ve "gelecek senaryolan" dikkate almmadan kal-
d ırılmış olması da terörizmle mücadele alamnda ek bir zafiyet
yaratmıştır. Bu bağlamda önce taşrada ve giderek merkezde
terörizm mücadelesinin koordinasyonuna ili şkin ciddi s ıkmtı-
lar yaşanmaya başlanmış, mücadelenin silahli boyutunda görev
alan iç güvenlik güçlerinin görev ve yetkileri konusunda da
tereddütler ortaya ç ıkmış tır.

Terörizm tehditlerinden kaynaklanan alg ılamalar ın iyice
şiddetlenmesi ve teröre kar şı uğraş veren iç güvenlik güçlerinin
şikayetlerinin yoğunlaşmas ı, terörizmle mücadele alanna gir-
meye çok istekli olmayan siyasi iktidar ı 3713 sayıl ı Terörizmle
Mücadele Kanunu'na yönelik bir değişiklik tasar ıs ı hazırlama-
ya zorlamıştır.

Ulusal basında yeralan haberlere göre tasarının haz ırlık
döneminde de s ık sık dile getirilen değişiklik ve yeniden dü-
zenleme talepleri şu noktalarda yoğunlaşmaktad ır:
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- Terörle mücadelenin CMUK ve Ceza Kanunu'ndan ayr ı TÜRK İYE'N İ N

değerlendirilmesi,	 TERORIZMLE

MUCAOEIES İ

- Terör suçlarına münhasır olmak üzere gözalt ı süresinin

uzatılmas ı ve Avrupa ülkelerindeki emsal sürelere orant ılı
hale getirilmesi,

- Terör eylemi yap ılacağmdan şüphelenilen yer ile s ınırlı
ve orantılı olmak üzere, bölgesel olarak iletişim olanaklarının
smırlanıyıası,

- Terör eylemi yapmasından şüphelenilen kişilerin, böl-
gesel veya yerel olarak, belirli bir zaman dili ınini kapsamak
koşuluyla bir yerleşim yerinde bulunmasının engellenmesi,
şüpheli kişilerin seyahat ü'zgürlüklerinin k ısıtlanması,

- Şüphelilerin sahip olduğu kimlik belgelerine geçici olarak
el konulmas ı,

- Şüphelilere ait parmak izi veya DNA örneklerinin, Ceza
Muhakemesi Kanunu hükümleri dışında tutularak, saklana-
bilmesi,

- Şüphelilerin gözaltına alınmas ı halinde, yakınlarına be-
lirli bir süreyle bilgi verilmemesi,

- Teknik takiplerde hedef şüphelilere bilgi verilmemesi,

- Terörist örgütlere ait amblem ve i şaretleri taşıyanlar ın,
üniforma giyenlerin, afi ş, amblem, pankart ta şıyanların ceza-
land ırılmas ı,

- Terör örgütünün propagandas ını yapanların cezaland ırıl-
ması, propagandanın basın yoluyla gerçekleştirilmesi halinde
ceza miktar ının arttırılmas ı,

- istikrarı bozmaya yönelik eylemlerin de terör tanımı içine

alınarak cezaland ırılmas ı,	 -

- Önleyici istihbarat yetki ve olanaklar ının güçlendiril-
mesi,
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TÜRK İYE'N İ N	 - Güvenlik güçlerinin silah kullanma yetkileri konusun-
TERORIZMIE daki tereddütlerin giderilmesi,
MU CA D E LES

- Yol kontrollerini ve yol aramalarıni uygulamada fiilen
olanaks ız hale getirip, teröristlerin kendi araçlar ıyla seyahat
edebilmelerine ve hatta patlay ıcı madde nakledebilmelerine
bile olanak veren kısıtlamaların terörizmle mücadelede zafiyet
yaratmasının önlenmesi,

- İç güvenlik güçlerinin amirlerine; operasyon sürecinde
ve 'gecikmesinde sak ıncah olan hallerde meskun mahallerde
ve meskenlerde arama yapt ırma yetkisi verilmesi,

- Terör olaylar ında güvenlik güçlerine el koyma ve ele
geçen belgeleri inceleme yetkisi verilmesi,

- Ban operasyonlarda terör örgütünün çatışma sonrası ce-
setleri kaçırmas ı nedeniyle, olay mahalline gelen C. Savcıs ının
öldürülen teröristlerin cesetlerini tek tek görmek istemesi veya
PKK'lı medyanın operasyondan çok k ısa süre öldürülen terö-
ristlerin kod adlarını açıklamasıyla, çocuklarının kod adlarını
bilen ailelerin cesedi almak için güvenlik güçlerine ba şvurma-
sı halinde, cesedi teslim etmeyen/edemeyen güvenlik güçleri
yetkilileri hakkında ceza davas ı açılmas ı nın önlenmesi,

• - Çatışma bölgesinde öldürülen teröristlerden birisinin
yanında silahının olmamas ı veya örgütün öldürülenin silah ını
kaçırmas ı halinde, masum bir insanı öldürdüğü gerekçesiyle
operasyona katılan güvenlik güçleri mensuplar ı hakkında dava
açılmaması,

- Operasyonlar sırasında düzenlenen tutanak ve belge-
lerde imzas ı bulunan iç güvenlik personelinin kinıliklerinin
gizli tutulması,

- Terörizmin finansman ın önlenmesi,

- Tanık koruma programlar ının hayata geçirilmesi.

Taleplere bakıldığında çok büyük bir bölümünün operas-
yonel yetkilerle ilgili oldu ğu, "esasa müteallik" kabul edilebile-
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ceklerin ise terörizmle mücadelenin olağan ceza hukukundan IÜRK İYE'NN

daha farklı bir hukukla düzenlenmesi gereksinimi yans ıttığı IERORIZMLE

izlenmektedir. Ciddi bir terörizm tehdidiyle kar şılaşmış olan MUCADRESI

Fransa, ABD, İngiltere gibi pek çok demokratik ve çağdaş
devletin terörizmle mücadele konusunda özel hukuki düzen-
lemelere yöneldikleri hatırlanırsa, bu gereksinimin Türkiye'de
de ortaya çıkmasmı olağan karşılamak gerekecektir.

Bu taleplere kar şılık, hükümet tarafmdan haz ırlanan 3713
sayılı Yasa'da değişik yapılmasına ilişkin tasannın operasyonel
yetki sıkıntıları konusunu fazlaca dikkate almad ığı ve genel
gerekçesinin son paragraf ındaki; "Terörle Mücadele Kanunu'nda

yer alan terör suçlann ı n kapsannna, bu suçlarla ilgili olarak soru ş-

turnia, kovu ş turma ve infaz rejimine ili şkin hükümlerin, Türk ceza

hukukunun refonnu niahiyetindeki yeni kanunlardaki düzenlemelerle

uyu munu sağlamak" cümlesinden anlaşıldığı kadarıyla, daha
çok terörizmle mücadele alanında 5237 say ılı yeni Ceza Ka-
nunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra oluşan tereddütlerin
giderilmesinin amaçladığı görülmektedir.

Bir bütün olarak incelendi ğinde hükümet tasarısıyla ilgili
olarak aşağıdaki değerlendirmeler yap ılabilecektir:

- Değişiklik tasarısı, terörizmle mücadelede önemli bir ge-
reksinim olarak ortaya çıkan "ulusal terörizmle mücadele konsepti"

sorununu çözememekte, bu mücadelede kullan ılabilecek ulusal
bir sistem içermemektedir. Terörizmle mücadelenin merkez-
de ve taşrada koordinasyonuna ve sosyo-ekonomik terörizmle
mücadele önlemlerine ilişkin olarak da herhangi bir düzenleme
yap ılmamaktad ır. Dolaysıyla, terörizmle mücadelenin vazge-
çilemez koşulu olan; devletin tüm kurum ve kurulu şlarıyla
teröre karşı savaşa katılmas ını ve halkın terör tehdidi konu-
sunda bilinçlenmesini sa ğlayacak bir yasal düzenleme olarak
vasıflandırılamaz.

Tasarı bu özelliği itibariyle; 1970'li yıllardan bu yana çeşitli
hükümetlerce sürdürülegelen "terörizmle n ıücadeleyi askere ve

polise havale etme" anlayışının tipik bir uzantısıdır.
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TÜRKiYE'NiN - Siyaseten güçlü bir terörizmle mücadele iradesi içerme-
TERORIZMIE mektedir. Bu kapsamda, güvenlik güçlerinin bölücü terörle
MUCADELESI mücadele ederken gerek duyduklar ı yetkiler konusunda cimri

davranmaktadır.

-, Tasarı, terörle mücadeleyle bağlantısırun kurulmas ı ol-
dukça zor olan pek çok suçu da terörizm alan ına ithal etmekte-
dir. Bu kapsamda; 5237 say ılı yeni TCK'nın; 79-80 maddelerin-
de düzenlenen insan kaçakçılığı, 84. maddesinde düzenlenen
intihara yönlendirme, 103. maddesindeki çocu ğun cinsel açıdan
istismarı, 106. maddesindeki tehdit, 109. maddesinde yer alan
hürriyeti tandit, 112-118 maddeleri arasında düzenlenen eğitim
ve öğretiniin, kamu faaliyetinin, siyasi hakların kullanılmas ı-
nın, inanç hürriyetinin kullanılmas ının, iş ve çalışma hayatı-
nın ve sendikal haklann kullanılmas ıiun engellenmesi, 116.
maddesindeki konut dokunulmazl ığının ihlali, 142. maddede
düzenlenen hırsızl ık, 148. maddedeki ya ğma, 152. maddedeki
mala zarar verme, 170. maddesinde düzenlenen genel güven-
liğin kasten tehlikeye sokulmas ı, 172. maddesinde düzenlenen
radyasyon yayma, 173. maddedeki atom enerjisi ile patlamaya
neden olma, 174. maddedeki tehlikeli maddeleri izinsiz olarak
bulundurma ve el de ğiştirme, 181. maddesinde düzenlenen
çevrenin kasten kirletilmesi, 185. maddesindeki zehirli madde
katma, 187. maddedeki kişilerin hayatıru tehlikeye sokabilecek
ilaç yapma ve satma, 188. maddesinde düzenlenen uyu şturucu
veya uyarıcı madde imal ve ticareti, 197-198-199-200-202-204-
207-210. maddelerinde düzenlenen; parada, k ıymetli evrakta,
danigada, mühürde, resmi evrakta, özel belgede veya resmi
belge hükmündeki belgelerde sahtecilik, 213. maddedeki halk
aras ında korku ve panik yaratma amac ıyla tehdit, 214.mad-
dedeki suç işlemeye tahrik, 215.maddedeki suçu ve suçluyu
övme, 223. maddesinde düzenlenen ulaşım araçlarının kaçı-
rılması veya alakonulmas ı, 224. maddedeki k ıta sahanlığında
veya münhasır ekonomik bölgede sabit platformun i şgali,
227. maddesinde düzenleften fuhuş, 235.maddedeki ihaleye
fesat karıştırma, 243-244. maddelerinde düzenlenen bilişim
sistemine girme, bozma, veri yok etme, 245. maddedeki ban-
ka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, 265. maddedeki
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kamu görevlisinin görev yapmas ını engelleme, 292-294. mad- TÜRK İYE'NIN

delerinde düzenlenen hükümlü veya tutuklunun kaçmas ı, TERORI/MIF

kaçmaya imkan sağlama, 300. maddedeki devletin egemenlik MUCADEIESI

alametlerini aşağılama, 315. maddedeki silah sa ğlama, 317-319
maddelerinde düzenlenen; askeri komutanl ıkların gasp ı, halkı
askerlikten soğutma ve askeri itaatsizli ğe teşvik, terörizm ala-
nıyla iişkilendirilmektedir.

Bu düzenlemede yer alan h ırs ızlık, fuhuş, çocuğun cinsel
istismarı, çevrenin kasten kirletilmesi gibi suçların terörist ör-
gütlerle ve bu örgütlerin faaliyetleriyle nasıl ilişkilendirilebile-
ceğinin pek de anlaşılamamas ı bir yana, terörizmle mücadele
faaliyetleri, bu faaliyetlerinin fiilen gerçekleştirilemeyeceği çok
geniş bir alana yay ılmaktadır.

- Eski TCK'nın yürürlükte bulunduğu dönemde de önemli
karışıklıklara yol açan "silahl ı çete, terör örgütü, siirt/ili örgüt"

sorununa değinilmemektedir.

- Terörizmin ve terörist örgütlerin propagandas ının yapıl-
masıyla ilgili olarak, propaganda eyleminden kastedilenlerin
açıkta b ırakılmas ı nedeniyle; art niyetli ve hatah kullan ımlara
çok elverişli, basın özgürlüğünü zedeleyebilecek düzenlemeler
getirilmektedir.

- Terör suçu işleyenlerin ve geçmişte tarikat yapılanması
içinde irticai faaliyet gösterenlerin yeni TCK'daki "Etkin piş-

nianl ık" müessesinden yararland ırılmasıyla ilgili olarak siya-
seten ve hukuken çok tartışılan düzenlemeler içermektedir.
Böylece, terörizmle mücadele gibi; kesin bir irade içermesi ve
hukuki yorumlardan mümkün oldu ğunca kaçınılması gereken
bir alanda yeni sorunlar yaratmaktadır.

- Terörizmin finansmanı konusunda tasarının 8. madde-
siyle getirilen düzenleme, 30.07.1999 tarih ve 4422 say ıli Çıkar
Amaçh Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu'nun yürürlükten
kaldırılmasından sonra organize suç örgütleriyle terörist örgüt-
ler arasındaki işbirliğinin engellenmesi alanmda ortaya ç ıkan
çok önemli bo şluğu giderecek mahiyette de ğildir. Özellikle
organize suçla mücadele alanındaki zafiyet sürmektedir.
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TÜRK İYE'N İN - Tasarıda çağdaş uluslararas ı asimetrik terörizm tehdidi-
TERORJZMtI ne ili şkin her hangi bir düzenleme yoktur. Bu nedenle tasar ı,
MUCADEIESI terörizmin uluslararası boyutunu ihmal etmektedir.

Sonuç olarak, halen TBMM konilsyorılannda görüşülen
bu tasarının şu andaki haliyle Türkiye'de terörizmle mücade-
le alanında mevcut zafiyetleri gidermesinin pek de mümkün
olmadığı söylenebilir.

C. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu

1971 yılında çıkartılan 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu,
1961 Anayasası'nın 124. maddesine dayanmakta idi. 1982 Ana-
yasas ı da 122. maddesinde "S ık ıyönetim, seferberlik ve sava ş hali"

başlığı altında bu müSseseyi düzenlemiş bulunmaktad ır.

Bu hükme göre sıkıyönetim, genel terörizmle mücadele
konsepti içerisinde yer almaktad ır. Terörizm faaliyetlerinin
oluşturduğu şiddetin, normal hukuk düzeni ve hatta olağa-
nüstü hal hukuku içinde önlenemeyerek ülkenin ve milletin
bölünmezliğini tehlikeye düşürecek şekilde yaygınlaşmas ı, bir
ayaklanmaya dönüşmesi veya vatan ve Cumhuriyet'e karşı
kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın oluşması halinde, Cum-
hurbaşkanı başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu tara-
fından sıkıyönetim ilan edilmesi mümkündür. Sava ş çıkmas ı
veya savaş olasılığının baş göstermesi de sıkıyönetim ilanına
neden olabilecek di ğer faktörlerdir.

Sıkıyönetim ilanıyla genel güvenlikle asayi şe ilişkin görev
ve yetkiler Sık ıyönetim Komutanlığına geçmekte, iç güvenlik
güçleri de Sıkıyönetim Komutanının emrine girmektedirler.
Ayrıca bazı askeri birliklerde s ıkıyönetim hizmetleri için tefrik
edilmektedir. Di ğer kamu kurumları açısmdan da Sıkıyöne-
tim Komutanının hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili isten ılerine
uyma zorunluluğu getirilmektedir.

Sık ıyönetim halinde Sıkıyönetim Komutanına;

Genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeni açısından çalışma-
ları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararl ı olmayan kamu
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personelini bölge dışına çıkarma, yerel yönetim personelini TÜRK İYE'N İ N

görevden uzaklaştırma, meskenlerle resmi ve özel tüm bina- TEROR İ ?MIE

larda arama yapma, haberle şmeyi kontrol ve sansür, zaptetme, MUCADRES İ

basm ve yayın faaliyetlerinde; kontrol, sansür, yasaklama, mü-
sadere, kapatma ve izne ba ğlama, şüpheli şahisların yerleşim
ve seyahat özgürlü ğünü kıs ıtlama, gerekli görüldü ğünde
şüphehleri bölge dışına ç ıkarma, her türlü silah ve patlayıcı
ile radyoaktif maddelerin bulundurulmas ını, hazırlanmasını,
yap ılmasını veya naklini yasaklama ve bunlarla ilgili arama ve
toplama, grev, lokavt ve referandum gibi sendikal faaliyetleri
sürekli olarak durdurma veya izne ba ğlama, her türlü toplantı-
ları veya gösteri yürüyüşlerini yasaklama veya izine bağlama,
kontrol altında tutma ve izleme, demek, vakıf ve teşekküllerin
kuruluşlarını izine bağlama veya bu tip kuruluşlarm çalışma-
larmı durdurma veya izne bağlama, zaruri ihtiyaç maddelerini
yapan, üreten, depolayan, nakleden, satan ticari ve smai mües-
seseleri kontrol etme ve bu maddeleri stok eden, fahiş fiyatla
satan, imalatmı durduran veya yava şlatan, naldetmeyenler
hakkında işlem yapma ve ihtiyaçlar ın gerektirdiği tedbirleri
alma veya ald ırma, tedbir almayan yerleri kapatma, umuma
açık mahalleri kontrol etme, kapatma ve bunların açılma ve
kapanma zamanlar ını tayin etme ve s ınırlama, kara, deniz ve
hava trafiğini düzenleme, ulaştırma araçlarının bölgeye giriş
ve çıkışlarını kayıtlanıa veya yasaklama, s ıkıyönetim bölgesine
girmek ve bu bölgeden ç ıkmak isteyenler hakkında kayıtlar
koyma, sokağa çıkmayı kayıtlama ve yasaklama ve gerekti-
ğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir k ısmını
aldırma, sıkıyönetim bölgesindeki her türlü kamu ve özel
kuruluşlara gerekli tedbirleri aldırma, bu kuruluşlarm bina,
araç ve personelinden yararlanma, Bakanlar Kurulu'nun sı-
kıyönetinıle ilgili kararlarını yürütme, temel, orta ve yükse-
köğretim kurumlarında geçici olarak ö ğretim ve eğitime ara
verme veya yetkili kişi ve bu kurumların yetkili kurullarmca
geçici veya sürekli olarak e ğitime ara verilmesi kararlar ım
kaldırma veya kısaltma, sıkıyönetim bölgesi içinde bulunma-
ları sakıncah görülerek; s ıkıyönetim bölgesi dışma ç ıkarılan
öğrencilerin, geçici veya devaml ı olarak okuduklar ı eğitim ve
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TÜRKiYE'N İN öğretim kurumlar ından ilişiklerini kestirme, s ı k ıyönetimin
TEROR İ ZMIE ilarana ve devanıına sebep olan hallerin Türkiye Cumhuriyeti
MUCADRESI s ınırları ve mücavir yurt bölgelerimiz üzerinde cereyan etmesi

ve eylemcilerin eylemlerini müteakip kom şu ülke topraklarına
sığınd ıklannın tespit edilmesi durumunda, ilgili kom şu ülke ile
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında var ılacak mutabakat
çerçevesinde, eylemdileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getir-
mek maksad ı ile; kara, hava veya deniz kuvvetleri unsurlar ı ile
mandut hedefiili s ınır ötesi harekat planlay ıp icra etme görev
ve yetkilerini verilmektedir.

Sıkıyönetim, S ık ıyönetim Komutanlığı emrinde görevli
TSK mensuplar ı ile iç güvenlik güçlerinin silah kullanma yet-
kisi de geni şletmektedir.

Bu Kanun'la kendilerine verilen görev ve yetkilerden dola-
yı Genelkurmay Başkanı'na karşı sorumlu olan ve koordinas-
yonları da aynı makamca sağlanan Sık ıyönetim Komutanhklar ı
bölgesel bazda yetkili olarak genellikle kolordu merkezlerinde
kurulmakta, örgütlenmesinde; yeteri say ıda komutan yard ım-
cıliğı, Sıkıyönetim Komutanlığı karargahı, Adli müşavirlik ve
askeri mahkemeler bulunmaktad ır.

1402 sayıh Yasa sıkıyönetim ilanı halinde sıkıyönetim as-
keri mahkemelerinden olu şan özel bir yargı organı aracıhğıyla
özel bir yargılama sistemi de oluşturmakta, TCK'da hükme
bağlanan bazı suçlar s ıkıyönetim mahkemelerinin görev kap-
samına alınmaktad ır. 3713 say ıl ı Yasa'da terör suçu ve terör
amaçlı işlenen suç olarak vas ıfland ırılan eylemler de bunlar
aras ındad ır.

Sıkıyönetim Komutanı bu kanunda yaz ılı suçlardan sanık
kişileri en fazla 30 gün süreyle göz alt ında tutma yetkisine de
sahiptir.

D. 5442 sayı lı İl Idaresi Kanunu

Mevcut durum itibariyle ta şrada terörizmle mücadeleyle
görevli makamlar vali ve kaymakamlard ır. 1949 y ılında çıkar-

572



Türkiye ve Teröiı m

tılmış olan İl idaresi Kanunu ise, Türkiye'nin ta şra yönetimini TURKIYE'N İ N

düzenleyen temel yasad ır. Taşrada kamu düzeninin ve gü- TEORI1LE•

venliğin	 min sağlanınasa ilişkin olarak vali ve kaymakamlara MUL4ORES İ

verilen görev ve yetkiler de bu yasada yer almaktad ır.

Yasa'nın 11. ve 32. maddeleriyle bu maddelerin (D ve E)
fıkraları, 2935 saydı Kanun'a istinaden 1984-2002 yıllar ı arasm-
da yürütülen terörizmle mücadele faaliyetlerinin silahlı müca-
dele boyutunun olağanüstü halin kald ırılmasından sonra bu
maddeler uyarınca yerine getirilmesi nedeniyle aynca önem
taşımaktadır.

Taşıdıkları önem nedeniyle söz konusu maddelerin hü-
kümleri aşağıya alınmıştır.

"Madde 11 -İL Vali, il sın ı rlan içinde bulunan genel ve özel

bütün koltuk kuvvet ve te şkilatın ın an ıiridir. Suç işlenmesini önle-

mek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri al ır.
Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdan ı eder,

bu teşkilat amir ve ınemurlan vali tarajlndan verilen emirleri derhal

yerine getirmekle yükümlüdür.

B. Memleketin s ı n ır ve kıyı emniyetini ve s ı n ı r ve kıy ı enıniye-

tiyle ilgili bütün işleri, yürürlükte bulunan hükümlere göre Sağlar

ve yürütür.

C. İl sın ı rları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazl ı-
ğın ı n, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması
ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunlar ı
sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri al ır. Bu hususta al ı nan

ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayan lar l ıakkı nda 66. madde

hükmü uygulan ır.

Ç. Jandarnıa, polis, gümrük muhafaza ve diğer özel kolluk kuv-

vetlerinin bütün astve üstlerinin il içine munhas ır olmak üzere geçici

veya sürekli olarak vali tarafindan yerleri değiştirüebilir ve bundan

hemen İçişleri, Gümrük ve Tekel bakanl ıklanna bilgi verir.

D. (Değişik: 291811996 - 417811 m.) Valiler, ilde ç ıkabilecek

veya çıkan olayları n, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini mümkün
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TÜRK İYE'NiN görmedikleri veya önleyemedikleri; ald ıkları tedbirlerin bu kuvvet-
TEROR İZMIE lerle uygulanmas ı n ı münıkün görn ıedikleri veya uygulayamad ıklan
MUCADELESI takdirde diğer illerin kolluk kuvvetleriyle bu iş için tahsis edilen

diğer kuvvetlerden yararlanmak amac ıyla, İçişleri Bakanl ığı 'ndan

ve gerekirse Jandarn ıa Genel Komutanl ığı 'n ı n veya Kara Kuvvetleri

Ko ınutanlığı 'n ın sı n ır birlikleri da/zil olmak üzere en yak ı n kara, deniz

ve hava birlik komutanl ığından nı ün ıkün olan en h ızl ı vas ı talar ile

müracaat ederek yardı m isterler. Bu durumlarda ihtiyaç duyulan

kuvvetlerin İçişleri Bakanlığı 'ndan veya askeri birliklerden veya her

iki makamdan talep edilmesi l ıususu, yardı nı talebinde bulunan

vali tarafindan takdir edilir. Valinin yapt ığı yardı m istemi gecikti-

rilmeksizin yerine getirilir. Acil durumlarda bu istek sonradan yaz ı l ı
şekle dönüş türüln ıek kayd ıyla sözlü olarak yap ılabilir.

Vali tarajlndan askeri birliklerden yard ı n ı istenn ıesi halinde;

n ıulı temel olaylar için istenen askeri kuvvet, valinin görü şü al ı narak
olaylara h ızla el koymaya uygun yerde, cereyan eden olaylar için ise

olay yerinde lıaz ı r hulundun ılur. (Değişik cümle: 171612003-48971,1
m.) Olaylann üiteliğine göre istenen askeri' kuvvetin çap ı, vali ile
koordine edilerek askeri' birliğin konı utan ı taraJlndan, görevde kal ış
süresi, askeri birliğin konzu tan ı ile koordine edilerek vali taraJindıin
belirlenir. Askeri kuvvetin n ıüstakilen görevlendirilmesi durun ıunda;
verilen görev askeri kuvvet tarajindan kendi komutan ı n ın sorumlulu-

ğu altında ve onun emir ve talimatlanna göre Türk Silahl ı Kuvvetleri

İç Hizmet Kanunu'nda belirtilen yetkiler ile kolluk k ı. ıvvetlerinin

genel güvenliği sağlan ıada sa/tip olduğu yetkiler kullan ılarak yerine
getirilir.

Güvenlik kuvvetleri ile yard ı ma gelen askeri kuvvet aras ı nda
işbirliği ve koordinasyon, yard ı ma gelen askeri birliğin komutan ı n ı n
da görüşü alı narak vali tarafindan tespit edilir. Ancak, bu askeri bir-
liğin belirli görevleri jandarn ıa ya da polis ile birlikte yapmas ı halinde
kon ı uta, sevk ve idare askeri birliklerin en k ıdemli komutan ı tara-
Jindan üstlenilir. Birden fazla ili içine alan olaylarda ilgili valilerin
isteği üzerine ayn ı veya fiirkl ı askeri birlik kon ıutanları ndan kı. ı vvet
tahsis edilmesi durumunda iller veya kuvvetler aras ı nda işbirliği,
koordinasyon, kuvvet kaydırn ıası, en ıir kon ı uta ilişkileri ve gerekli
görülen diğer hususlar yukanda belirtilen l ı ükün ı ler çerçevesinde
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Genelkurmay Başkanlığı ile Içişleri Bakanlığı taraJlndan helirlene- İ ÜRKIYE'N İ N

cek esaslara göre yürü tülür. Bu esaslann uygulann ıas ı nda, işbirliği İ ERORI İMIE

ve koordinasyon sağlamak an ıac ıyla gerekli görülen hallerde İçişleri MÜCADELESI

Bakan ı ilgili valilerden birini geçici olarak görevlendirir. Ola ylann

s ı n ı r illerinde veya bu illere mücavir bölgelerde cereyan etmesi ve

eylen ıcilerin eylenılerini n ı üteakip kom şu ülke toprakları na sığı ndıkla-

rı n ı n tespit edilmesi durun ııı nda valinin talebi üzerine ilgili komutan

eylenıcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirmek n ıaksad ı ile, her

defas ı nda Genelkurmay Başkanlığı kanal ı ile Hükün ıetin müsaadesi

tahtında, ilı tiyaca göre kara, hava, deniz kuvvetleri ve Jandarn ıa Ge-

nel Kon ıutanlığı unsurlar ı ile konışu ülkelerin n ıutabakatı al ı nmak

suretiyle nıalıdut hedefiili s ı n ı r ötesi harekat planlay ıp icra edebilir.

Bu Jikra uyarınca görevlendirilen askeri birlik mensu plan hak-

kı nda bu görevlerin ıfas ı sı ras ı nda işledikleri suçlardan dolay ı tabi

olduklan kanun hükümlerine göre i şlem yap ı lı r. Yukarıda belirtilen

hususlar nedeniyle doğan acil ve zaruri ihtiyaçları karşı lamak ama-

c ıyla yap ı lacak harcan ıalar Bakanlar Kurulu'nca uygun görülecek

fonlardan yap ılacak aktarn ıalar ve İçişleri Bakanl ığı bütçesine konu-

lan ödenekten yap ı l ır. Her yı l İçişleri Bakanlığı bütçesine aktar ılacak

olan paraların illere dağı tı nıı ve kullan ı m ı ile ilgili esaslar Içi şleri

Bakanl ığı 'nca belirlenir. Bu madde uyarınca kuruluş ve kişilerden

sağlanan ve satın al ı nan nıalzeme, araç ve gereçlerin satın alma,

kira ve kullan ı m bedelleri ile işçi ücretleri ve benzeri giderler için

ödeme en ıri beklenn ıez. İçişleri Bakan ı veya valinin onay ı yeterli

sayı l ı r. Ödemeler usul ve esasları Maliye Bakanlığı 'n ın görüşü alı-
narak İçişleri Bakanl ığı 'nca yürürlüğe konulacak bir yöne tn ıelikle

düzenlenir.

Madde 32—A. Kayn ıakanı, Üçe s ı n ı rları içinde bulunan genel ve

özel kolluk kuvvet ve te şkilat ı n ı n an ı iridir;

B. Suç işlenmesini önlen ıek, kan ıu düzen ve güvenini korumak

için gereken tedbirleri al ı r. Bu n ıaksatla devletin genel ve özel kolluk

kuvvetlerini istihdan ı er, Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet

kararları lıükünılerinin yürütülnıesi için e ınirler verir. Bu teşkilat

anı ir ve n ıenı urlan kaymakanı tarafindan verilen eniirleri derhal

yerine getirmekle ödevlidir;
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IÜRKYE'N İ N	 C. Kaynıakan ı, memleketin s ı n ı r ve kıyı en ıniyetiyle ilgili bütün
TERORI?MLE işleri yünirlükte bulunan hükün ılere göre sağlar ve yürütür;
MûCADELisi

Ç. ilçe s ı n ı rlan içi ııde huzur ve güvenliğin, kişi dok ıı nul ıııazl ı -
ğı n ı n tasarrufa n ı ütaallikenı niyetin, kamu esenliğin in sağlann ıas ı ve

önleyici koll ıık yetkisi kay ıııakan ıı n ödev ve görevlerindendir. Bunlan

sağlamak için kay ıııakiım gereken karar ve tedbirleri al ı r;

Bu lı ususth al ı nan ve ilan edilen karar ve tedbirlere uym ıyanlar

hakkı nda 66. n ıadde lıüknıü uygulan ır;

E. (Değişik: 191217 980- 226113 n ı .) Kaymakam, ilçe çevresinde

çı kabilecek olaylann emrindeki kolluk kuvvetleriyle önlenmesine

olanak bulunn ıayacağı kan ısına vanr veya ilçe içindeki kolluk kuv-

vetlenjjle önlenen ıeyecek olağanüstü ve ani olaylar karşı sı nda kal ı rsa

lıen ıen valiye bilgi vererek yard ı m ister ve en yak ın askeri (Kara,

Deniz ve Hava) komutanlara da haber verir; Yard ı ma gelen askeri

kuvvet bu Kanun'un 11/1) maddesi uyarı nca kendisine verilecek

görevi yerine getirir."

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden anla şılacağı
üzere, hem merkezde yani başkentte ve hem de ta şrada terö-
rizmle mücdelenin silahlı mücadele boyutuyla görevli as ıl
birimler valilik ve kaymakamliklara ba ğlı olarak görev yapan
ve "genel kolluk" olarak nitelendirilen jandarma ve polistir.

Ancak özellilde etnik/ayr ılıkç ı terörizm tehdidinin, ü lkenin
arazi yap ıs ı son derece sarp olan bölgelerinde ortaya ç ıkmasının
yanı sıra, ülkenin yine çetin arazi özellikleri gösteren do ğu s ını-
rının ve uzun güney s ınırının PKK terör örgütü militanlar ınm
yurtdışındaki üslerden ülkeye girmelerine ve eylem sonras ı
ülke dışına kaçmalar ına elveri şli koşullar sağlamas ı ve bu
nedenle de terörizmle mücadelede "alan hakimiyetinin" büyük
önem kazanmas ı, genel kolluğun terörizmle mücadele görevini
yerine getirmesini büyük ölçüde zorla ş tırmaktad ır. Bu nedenle
de 5442 say ılı Yasa'nm 11/D ve 32/E maddelerinde istisnai bir
durum olarak düzenlenen kuvvet talebi uygulamas ı zorunlu
olarak standart ve sürekli bir hale gelmekte, TSK'den tefrik
edilen ve uygulamada iç güvenlik birlikleri olarak adland ıran
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baz ı askeri birliklerle genel kolluğun terörizmle mücadelesine TÜRK İYE'N İ N

destek verilmektedir.	 TERORIIIViIE

MOCADEkS İ

5442 sayılı Yasa'n ırı 11/1) ve 32/E maddeleri de TSK'nin
iç güvenlik güçlerini, yani polis ve jandarmay ı takviye edebil-
melerinin yasal dayana ğını oluş turmaktad ır. Bu uygulamaya
ilişkin standartlar ise kamuoyunda "EMASYA Protokolü" adıyla
bilinen ve Genelkurmay Ba şkanlığı ile İçiş leri Bakanlığı ara-
s ında 07.07.1997 tarihinde imzalanm ış olan Protokol'e göre
sağlanmaktad ır.

3.2. Terörizmle Mücadele Örgütlenmesi ve Örgütlenme
Modelinin De ğerlendirilmesi

3.2.1. Terörizmle Mücadelenin Merkezi Düzeydeki
Örgütlenmesi

A. Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu

2935 sayılı Yasa ve uygulama yönetmeliği hükümlerine
göre; ola ğanüstü hallerde koordinasyon ba şbakanl ık veya baş-
bakanın görevlendirece ği bakan taraf ından sağlanacak, ayrıca
bir Ola ğanüstü Hal Koordinasyon Kurulu olu ş turulacak, kuru-
la katılacak bakanlıklarda da mevcut yada kurulacak bir ünite
olağanüstü hal işlemleri için görevlendirilecektir. Ola ğanüstü
Hal Koordinasyon Kurulu; Başbakan veya görevlendireceği
Bakanın ba şkanlığında Başbakanl ık, Adalet, Milli Savunma,
İçi ş leri, Dışişleri, Maliye, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik bakanlıklar ı müsteşarlar ı ve MGK Genel Sekreteri'nden
oluşmakta, yaygın şiddet olaylar ı nedeniyle ola ğanüstü hal
ilanında; Genel Kurmay Ba şkanlığı Temsilcisi, Milli E ğitim ve
Gençlik-Spor Bakanlığı müsteşarları, MIT Müste şarı ve YÖK
Başkan ı bu kurula katılmaktad ır. Gerekli görülen hallerde,
diğer kuruluş yetkilileri de kurul toplantılarına çağrılmakta,
gerektiğinde alt komisyonlar kurabilmekte ve diğer kamu
kurum ve kurulu şlarına görev verebilmektedir.

Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu; Bakanlar Kuru-
lu'nca verilen olağanüstü hal uygulamasma ili şkin gorevleri
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TÜRK İYE'NiN yerine getirmek ve bu görevlerin ta şrada il veya bölge valilik-
TERORIZMIE lerince yerine getirilmesini sağlamak, bölge veya il valilerinden
MUCADELESI gelen raporlara dayanarak ola ğanüstü hali gerektiren neden

ve olaylardaki geli şmeleri izlemek ve değerlendirmek, ç ıka-
rılmas ı gereken KHK ler için Ba şbakanlığa teklif te bulunmak,
uygulamada gereken araç ve gereci ilgili kamu kurum ve kuru-
luşlarından temin etmek, olağanüstü hal uygulamas ını düzen-
lemek, uygulamada koordinasyonu sağlamak ve Başbakanın
istediği konuları inceleyerek görü ş bildirmekle yükümlüdür.
Kurul tüm kamu kurum ve kurulu şlan ile doğrudan yazışma
yapabilmekte, sekreterya hizmetleri ise koordinatör bakanl ıkça
24 saat esasına göre yürütülmektedir.

2005 yılının Ağustos ve Eylül aylarında 20'den fazla kentte
meydana gelen ve ülkede bir etnik çatışma tehlikesi yaratan
olaylardan sonra, çok uzun bir aray ı takiben toplanan bu kurul,
geçmişteki olağanüstü hal uygulamas ında başarısız bir sınav
vermiştir.

a. Terörizmle mücadelede hem merkez ve hem de ta şra
düzeyinde güçlü bir koordinasyon olu şturamamış, ulusal bir
terörizmle mücadele konsepti haz ırlayamamış, kamu kurum
ve kuruluşlar ının terörle mücadelede aktif rol oynamas ını
ve yakın işbirliğini sağlayamamıştır. Bu zafiyet sonucunda
terörizmle mücadele sorumlulu ğu İçişleri Bakanlığı, güvenlik
güçleri ve TSK'nın üzerinde kalmıştır.

b. Zayıf merkezi koordinasyon; terörizmle mücadelenin
ayrılmaz parças ı olan; sosyo-ekonornik ve kültürel önlemlerin
hazırlanmas ında ve uygulanmasmda da ba şarısızlığa neden ol-
muş, silahlı mücadelede pasif döneme girildiğinde, terörizmin
sosyo,ekonomik ve kültürel nedenleri çözülememi ştir.

c. Etkin bir sekreterya ve karargahla desteklenmediği için,
olağanüstü halin taşra birimleri üzerinde bir etki ve kontrol
yaratamamış, uygulamada birlikteli ği sağlayamamıştır.

d. PKK'nın silahli mücadele stratejisi yanında geliştirdiği
örgütlenmeler ya da Cumhuriyet'in temel ideolojisini payla5-
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mayan siyasi partiler arac ılığıyla yuruttüğü politik yapılanma- TÜRKiYE'N İ N

lara karşı etkin iç ve dış politikalar üretememiştir.	 TERÖRIZMLE

MÜCADELESI

Devletin, anayasal düzenin ve ulusal bütünlü ğün korun-
masina azami hassasiyetin gösterildiği geçmiş dönemde dahi
mevcut yap ısı ve anlayışıyla ciddi bir başan sağlayamamış olan
bu kurulun bugün terörizmle mücadeleyi koordine edebilecek
kuruluş olarak lanse edilmesi, çok gerçekçi de ğildir.

B.Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu
Genel Sekreterliği

Olağanüstü halin koordinasyonu görevinin İçişleri Bakan-
lığı'na verilmesiyle faaliyete geçen ve karargah hizmetlerini
sekreteıya düzeyinde yürüten birimdir.

C.Terörizınle Mücadelenin Taşra Yap ılanmas ı

Daha öncede ifade edildi ği üzere; 2935 saydı Yasa, olağa-
nüstü halin taşrada hangi örgütlenme modeli ile ifa edilece ği
konusunda hüküm taşımamaktadır. Özetle, bu Yasanın taşra-
daki muhatab ı ve yürütücüsü belli de ğildir. Sanki ola ğanüstü
halin Ankara'dn yönetilmesinin ve koordine edilmesinin
yeterli olduğu düşünülmüştür. Yasanın çıkmas ını takiben
gerçeğin yasayı çıkartan iktidarm görü şüyle uyuşmadığı ve
taşrada hem bir koordinatör makama ve hem de terörizmle mü-
cadelenin silahlı boyutunu icra edecek bir komutanl ığa ihtiyaç
duyulduğu anlaşılmca, 285 ve 286 saydı KHK'ler çıkartılarak,
Diyarbakır merkezli Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Asayiş
Komutanliğı kurulmuştur.

Bu iki kurumdan Olağanüstü Hal Bölge Valiliği olağanüstü
halin kaldırılmasıyla birlikte lağvedilmiş, ancak Asayiş Ko-
mutanliğı görünüşte lağvedilinekle birlikte, terörizm tehdidi
yeterince hafiflemediği için, olağanüstü hal hukukunun verdiği
yetkilerden yararlanmamak kaydıyla Jandarma Asayiş Kolordu
Komutanlığı olarak hayatiyetini idame ettirmiştir. Yani, taşrada
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TÜRKtYE'N İN terörizmle mücadele devm ederken, bu mücadelenin silahl ı
TEROR İZMtE boyutuna komuta eden birim görevini sürdürmüş, ayni mü-
MUCADELESI cadelenin diğer tüm boyutlar ını ifa etmesi gereken sivil otorite

ortadan kaldırılmış tır.

Böylece, genelde Türkiye'nin terörizmle mücadele fa-
aliyetlerinde, özelde de terörizmle mücadelenin taşradaki
organizasyon boyutunda ilk ciddi çatlak olu şmuştur. Bu çat-
lama mücadelenin silahli boyutunu yürüten askeri makam ın
muhatabı sivil bir otorite bulamamasıyla, terörizmle sava şınıı
zafiyete uğratan bir boşluğa dönüşmüştür.

Normalde, terörizmle mücadelede önemli görev ifa eden
bu tip birimlerin tehdit aigılamalarının değerine göre ve yapı-
lacak analizlere dayanlarak kurulup, kald ırılmaları gerekir.
Yine normalde, terörizm tehdidinin hafiflemesiyle birlikte
silahlı mücadele boyutu geri planda kal ır ve öncelikle silahlı
mücadeleyi veren komutanlik çekirdek kadroya dönü ştürülür
veya bölgeden alınır ya da lağvedi]ir. Terörizmle mücadelenin
çok daha uzun soluklu olan sosyo-ekonomik ve kültürel boyut-
larıyla ilgili sivil otorite ise ancak, terörizm tehdidinin tamamen
ortadan kalkmas ıyla nüve haline dönüşür veyakald ırıl ır. Ev-
rensel uygulamada genellikle bu tip birimler kald ırılmamakta
nüve haline dönüşmektedir.

Olağanüstü halin kald ırıldığı mevcut durumda 5442 sa-
yılı İl idaresi Kanunu hükümleri uyarınca yürütülmekte olan
terörizmle mücadele faaliyetleri ve bu faaliyetleri yürüten
örgütlenme modeline ise daha önceden de ğinilmiştir.

Bu değerlendirmeden sonra 285 ve 286 sayd ı KHK'lerle
oluş turulan yap ılanmaya kısaca değinelim.

a Olağanüstü Hal Bölge Koordinasyon Kurulu

Olağanüstü halin ilan edildiği bölge valiliğinde bölge
valisi başkanlığında, il valileri, garnizon komutanı ve gerekli
görülen kurum yöneticilerinden olu ş turulan; olağanüstü hali
gerektiren olaylarla nedenleri izleyip değerlendirmek, bunlarla
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ilgili önerilerde bulunmak, uygulamada işbirliğini sağlamak, TÜRX İYE'NiN

gereken araç gereci temin etmek ve olağanüstü hal yükümlü- TERORIZMLE

lüklerinin karşıhklar ının tespit, takdir ve ödenmesine ilişkin MUCADEIESI

kararları almakla görevli bir birimdir.

b. Olağanüstü Hal Bölge Valili ği

285 sayılı KHK olağanüstü hal bölge valisine; teşkilatı
oluş turmak, bu teşkilat için gereken lojistik deste ği sağlamak,

olağanüstü hal ile ilgili harcamalar ı gerçekleştirmek, 2935 sayılı
Kanun ve diğer mevzuatla 

il 
valilerine verilen yetkileri kullan-

mak, bölgedeki iller ve kamu kurumlar ı arasmda koordinas-
yon ve işbirliğini sağlamak, bölgedeki genel kolluk güçlerini
istihdam etmek, asayiş komutanına genel kolluk güçlerinin
yönetimi için gereken yetkileri devretmek, askeri birliklerden
talep edilecek yardımı planlamak ve yard ım istemek, olağanüs-
tü hale yönelik istihbaratı almak ve de ğerlendirmek, bölgede
kalması sakmcali kamu personelinin bölge d ışma atanmas ını
talep etmek, bölgedeki yerleşim birinılerini boşaltmak, yeri-
ni değiştirmek veya birleştirmek, mücavir alanlarda gerekli
gördüğü önlemleri mücavir iller valilerine ald ırmak yetki ve
görevlerini vermiştir.

c. Jandarma Asayiş Komutan ı

286 sayılı KHK ile Jandarma Asayi ş Komutanhğı'm kuru-
lurken; Komutanlığın bağhlığı, görev, yetki ve sorumluluğu
ve hafta kurulu şu, karargahı, emir-komuta ve haberleşme hattı
konular ında açık ve yeterli hiçbir düzenleme yap ılmamıştır.

Terörün yoğun olduğu dönemde bir kolordu seviyesinde
güce komuta eden bu kurumla ilgili rastlanabilen tüm mevzuat
hükümleri: "Bölge Valisinin kendisine karşı son ı mlu olan Jandarma

Asayiş Komutanlığı na görev verebileceği ve gerekli gördüğü yetkileri

devredebileceği ve komutanl ık en ırine giren veya harekat kontrolüne

verilen birliklerin genel kolluk kuvvetlerinin yetki lerine sahip olaca-

ğı ndan" ibarettir. Jandarma Asayi ş Komutanlığı uygulamada,
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TÜRK İYE'NIN Bölge Valisinin devrettiği yetkileri, askeri emir-komuta ve ha-
TERORIZMLE berleşme hattıyla takviye ederek bölgede görevli jandarmay ı ve
MÜCADELES İ askeri birliklerin büyük bir bölümünü kontrolüne alm ış, polis

hariç diğer güvenlik güçlerinin taktik komutas ırü üstlenmiş ve
"defacto" ikinci bir bölge valili ği oluşturmuştur.

d. İl ve ilçe Olağanüstü Hal Büroları

Olağanüstü hal bölge valisi gerekli görür veya olağanüstü
hal bir ilde ilan edilirse; il merkezinde vali veya yard ımcısının,
ilçelerde kaymakamın başkanlığında, olağanüstü hal konusuna
göre gerekli görülen kurum yöneticilerinden olu şan Olağanüs-
tü Hal Büroları kurulmaktadır.

e Geçici Köy Koruculuğu

Olağanüstü hal bölgesindeki genel kollu ğa destek ama-
cıyla, 442 saydı Köy Kanunu'nun 74. maddesine 1985 yılında
iki fıkra eklenerek, para-militer yap ıda geçici köy koruculu ğu
ihdas edilmiştir.

f. Terörizmle Mücadele Politikalar ının ve
Yapılanmasının Değerlendirilmesi

Olağanüstü halin kald ırılmasıyla, KHK'lere dayanan ola-
ğanüstü hal uygulamalar ı ve örgütlenmesi sona ermiştir.

Ancak Türkiye bugünde benzer tehditlerle kar şılaş tığın-'
dan, geçmişteki olağanüstü halin kısaca değerlendirilmesinde
yarar görülmektedir.

aa. Önceki bölümlerde belirtilen sorunlu terörizmle müca-
dele yap ılanmas ı, Türkiye'nin terörizmle mücadele alanında
ulusal bir konsepte sahip olmas ını da engellemiş, terörizmin
tüm devlet ve toplumu ilgilendiren ve birlikte mücadeleyi ge-
rektiren bir sorun olarak alg ılanması sağlanamamıştır.
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bb. Terörizmle mücadelede ülkenin iç ve d ış politikalar ı JÜRK İYE'N İ N
ve uygulamalar ı arasmda koordinasyon sa ğlanamamış , bu TERORIZMLE

doğrultuda dış politik gelişmeleri iç güvenlik güçleri takip MUCADELESt
edemezken, iç güvenlikteki sorunlar da d ış politikalarla ulus-
lararas ı arenaya yeterince aktar ılamamış, sonuçta Türkiye
haklı olduğu terör sorununda uluslararas ı çevrelerin yoğun
baskısına maruz kalmış tır. Körfez Savaşı'nın Kürtçülük ve
terörü ajite etmesini engelleyecek iç ve d ış politikalar oluş tu-
rulamanuş, gereken düzeyde önlem almamamıştır. Bu hatalar
sonucunda Kürt s ığınmacılar dünya kamuoyunda Kürtçülük
ve Kürt sorunlarının öncelikle ele alınmasını ve bu sorunların
reklamınm yapılmasını sağlamışlardır.

cc. Terörizmle mücadelenin TSK tarafından yürütülen
silahlı mücadele boyutunda etkin bir ba şarı sağlanırken,
ayrılıkçı/etnik terörizmin yo ğunlaştığı bölgelerde iç ve d ış
unsurlarca istismar konusu edilen sosyo-ekononiik ve kültürel
sorunların çözümüne yönelik politikalar olu ş turulmamış, bölü-
cü faaliyetlere karşı mücadele verebilecek yönetsel ve istihbari
yap ılanma kurulamadığı gibi, mevcut yap ının koordinasyon
ve işbirliği sorunlar ı da giderilememiş, terörizmle mücadeleyi
sağlayacak mevzuat uzun süre çıkarılamamış, adli yapılanma
mücadeleye elverecek düzeyde yenilenememiş, terörizmle mü-
cadeleye hizmet edebilecek; "örgüt liderlerinin g ıyapta yarg ı lan-

nıas ı ve uluslararas ı suçlu ilan edilmesi vb" mevcut mevzuatın da
çeşitli nedenlerle tam uygulanmad ığı görülmüş tür.

Terörizmle mücadelenin sosyo-ekonomik ve kültürel
alanda da s'ürdürülebilmesi için 2000'li y ıllarda haz ırlanan
107. maddelik Eylem Planı ise bu konudaki boşluğu kısmen
doldurmaya yönelik bir çal ışma olmakla birlikte, bu planda ön
görülen uygulamaların gerçekleşmesi için gereken mevzuat,
örgütlenme ve uygulama platformlan olu ştunilamamıştır. Plan
uygulamasına yönelik olarak yapılabilenler ilgili kuruluşların
genelge yay ınlamasından ibaret kalmış, uygulama için gereken
yasalar ç ıkarılamamış, örgütler kurulamanuştır.

dd. Ayrılıkçı/etnik terörizme karşı verilen mücadelede et-
kili olan; nüfus planlamas ı, eğilim, sağlık, altyapı, iletişim, ta-
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TÜRK İYE'N İN rımın modernleşmesi, sanayileşme, işsizlik ve kaliteli personel
TEROR İZMft görevlendirilmesi gibi konularda yeterli önlemler alinamam ış,
MUCADEIESI bölgenin kalk ınmasma katk ıda bulunması öngörülen teşvik

uygulamas ı yolsuzluklar nedeniyle olumlu sonuçlanmamış ,
bölgeden batı bölgelerine yönelik kalifiye personel, girişimci
ve sermaye göçleri artarak sürmüştür. Böylece Türkiye'nin
gelişmiş bölgeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri
arasmdaki gelişmişlik uçurumu daha da büyümü ş ve istismara
daha müsait hale gelmiştir.

Bölge insanının ve gençlerinin "Maslow Piramidi"nde belir-
tilen güdüleri, neredeyse ilk basamaktaki fizyolojilc ve güvenlik
güdülerinden itibaren tatmin edilememi ş, ait olma güdüsü ise
devletin halkla ilişkileri bir türlü rayma sokulamad ığından,
PKK'ya katılarak karşılanır olmuş tur. Böylece örgütün en
rahat kadro kurabileceği ve eleman dev şirebileceği bir ortam
yaratılmış tır.

ee. Terörizmle mücadelede merkezde görülen koordinas-
yon zafiyetiyle emir-komuta-haberleşme hattı çarp ıklığı bölge
ölçeğinde de kendisini göstermi ştir. Olağanüstü Hal Bölge Va-
lisi'nce Asayiş Komutanlığı'na yap ılan yetki devri; bölgedeki
jandarmanın ve askeri birliklerden Asayi ş Icomutanlığının ha-
rekat kontrolüne verilerek iç güvenlik gücüne dönü şenlerin ve
hatta para-militer yap ıdaki geçici köy korucular ının doğrudan
bu komutanliğa bağlanmas ıyla sonuçlanmıştır. Böylece, baş ta
AB olmak üzere dış güçlerce yıpratı abilecek, iç güç odakla-
rmca da istismar edilebilecek askeri karakteri a ğır basan bir
terörizmle mücadele yap ılanmas ı ortaya çıkmıştır.

ff. Sıkıyönetime gerek kalmadan terörizmle sava ş ta ba-
şanya ulaşabilmek amacıyla kurulan ve Içişleri Bakanlığı'na
bağlı bir örgütmü ş gibi algılanan Olağanüstü Hal Bölge Valiliği;
siyasi iktidarca tek başına bir çare kabul edilmesine ra ğmen,
güçsüz bir teşkilat olarak kurulduğundan, ne terörizm sorunu-
nun çözümüne yönelik bir strateji oluşturabilıniş, ne de Ankara,
bu stratejinin oluşumunu sağlayabilmiştir.
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Bölge valiliğinin terörizmle mücadelede mutlaka alinma- TÜRK İYE'N İ N

si gereken sosyo-ekonomilc ve kültürel önlemler konusunda TERORIZMLE

mutlak bir güçsüz yap ı oluşu, hem terörle mücadelenin sadece MÜCADELES İ

güvenlik alanında ve dolaysıyla noksan yürütümü sonucunu -
vermiş ve hem de bölge halk ı; terörizmle mücadele önlemi
olarak sadece yap ısı gereği zorlayıcı, üzücü, kısıtlayıcı ve so-
nuçta devlet otoritesinden uzalda ş tıncı güvenlik önlemlerini
görebilmiştir.

gg. Gelişen terğrizm, "Köy Koruculuğu"nun geliştirilerek
para-militer bir karakter almasına neden olmu ştur. Bu uy-
gulama bölgenin "koruculuğu kabul eden ve etmeyen" yerleşim
birimleri ve aşiretler şeklinde bölünmesi sonucunu verirken,
güvenlik güçleri aç ısından bir rahatlama sa ğlamıştır. Ancak
beraberinde de; bugün koruculuğu kabul ederek devletten
yana tavır alan ve böylece silahlanan a şiretlerin gelecekte tu-
tumlarını değiştirmesi halinde ne olacağı, koruculuğun kişisel
bask ı aracı olarak kullanılmas ı olasılığı, korucular ın PKK'yı
illeğal anlamda desteklemesi ihtimali ve en önemlisi PKK ile
savaşımın tamamlanmas ından sonra korucu kadrolar ının nas ıl
tasfiye edilece ği sorunlar ını getirmiştir.

4. Terörizmle Mücadele Konsepti

Türkiye terörizmle mücadele alanında ulusal bir konsept
yaratmayı başaramamıştır. Buna karşılık, baş ta TSK olmak
üzere iç güvenlik güçleri görev alanlarıyla s ınırlı konseptler
oluşturmuşlardır.

Kontr-terör stratejisine ba ğlı uygulamalar olarak değer-
lendirilen terörizmle silahlı mücadele alanında 1994 yılından
başlayarak bir başarı çizgisi yakalanmıştır. Ancak anti-terörizm
stratejileri, özellikle sosyo-ekonomik ve kültürel alanlarda ya
hiç uygulanmamış veya başlatılan uygulamalardan istenen so-
nuçlar al ınamanuştır. Bu olumsuz sonucun en önemli nedeni,
siyasal iktidarlar ın terörizm olgusunu arılayamamalar ı ve can
sıkıc ı ama gelip geçici bir olay olarak görmeleridir.
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Bu olumsuzluk, önce Hizbullah tarafından temsil edilen

radikal İslami terörizmin, ardından da ulusal ve uluslararas ı
konjonktürün uygun ortamlar oluşturması nedeniyle Kürt etnik
terörizminin yeniden canlanmas ı ve yakın aktif tehdit oluştur-
malan sonucunu vermi ştir. Nihayet El Kaide gibi uluslararas ı
terörist örgütler de bu boşluğu değerlendirmiştir. Sonuç itiba-
riyle terörizm, yeniden Türkiye'nin öncelikli sorunlar ı arasına
girmiştir.
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XIH. ÇÖZÜM ÖNER İLERİ



1. Çözüm Yöntemleri Kavramm ın Tartışılması

İnsanlık alentini uzun bir süre daha u ğraştıracağa benze-
yen terörizm sorununun herkes tarafından kabul edilebilecek
çözümleri var mıdır?

Bu sorunun cevab ını araştıranlar daha ilk anda terörizmin
tanımı, nedenlerinin tespiti ve mücadele yöntemleri gibi konu-
larda ortaya ç ıkan sorunlar ve çifte standartlarla kar şı karşıya
geleceklerdir. 200'e yak ın tanımı yap ılan, nedenlerinin dahi
devletlerin ulusal çıkarlarına göre değerlendirildiği, mücadele
yöntemlerinin"hakh ülke i şgalleri" ile "insan hak ve özgü rlükle-

rini yok eden cinayetler" arasında salındığı bir sorunun çözüm
yollarma ilişkin olarak evrensel kabul gören yöntemlerin sap-
tanabilmesini beklemek zaten hayaldir.

Sorunun cevabı araştırılırken ortaya çıkan bir başka zor-
luk da, bir ülkede başarılı sonuçlar veren bir çözüm yöntemi-
nin bir başka ülkede ek sorunlar yaratabilmesidir. Örneğin,
ayrılıkçı/etnik terörizm tehdidiyle kar şılaşılan bir ülkede bu
tehdide taban oluş turan etnisiteye otonom yönetim hakk ı
tanınması, en azından bir süre daha ülke birliğinin güçlü bir
görüntü vermesi sonucunu yaratabilir. Bir diğer ülkede ise
böyle bir çözüm yolunun gündeme getirilmesi, o ülkenin ta-
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- ÇÖZÜM mamen parçalanmas ıyla neticelenebilir. Özetle söylersek; ibni
ONERILER İ Haldun'dan bu yana evrensel olarak geçerli ve tüm ülkelerde

uygulanabilecek yönetim sistemleri bulunamad ığı gibi, terö-
rizm enfeksiyonlar ına yönelik, tüm ülkelerin kullanabilece ği
tedavi yöntemleri de belirlenememiş tir. Çünkü, her ikisini de
belirleyen s ınırsız say ıda parametre mevcuttur ve bunlar ı eş
başlıklar altında sınıfland ırabilmek pek de mümkün değildir.
Bu nedenle terörizm sorununa yönelik çözüm önerilerinin ev-
rensel asimetrik terörizm tehdidi ve ülkeler baz ında ayrı ayrı
ele alınarak değerlendirilmesi gereklidir.

Terörizm sorununa yönelik çözümler ara ştırılırken dikkate
alınması gereken bir ba şka nokta da şudur: Çözüm olarak öne-
rilen yöntem veya yöntemler terörist örgütlerinin istemlerinin
bir bölümünün ya da tümünün kabulü anlamına geliyorsa,
önerilenler gerçekten çözüm müdür?

Hemen söyleyelim ki bu paradoks ortaya konulurken,
hangi tür olursa olsun terörizmin doğuşunu kolayla ş tıran
veya terörü tahrik eden sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik, vb.
sorunlara bulunması gereken çözümler kastedilnıiyor. Bu tür
sorunlara çözüm bulunmas ı elbette devletlerin öncelikli göre-
vidir. Burada kastedilen terörist örgütlerin "nihai" amaçlar ı ve
nihai amaca ulaşabilmek için çıktıkları yola döşedikleri "taviz
taşlan"dır.

Bu paradoksu radikal İslami terörizm tehdidi baz ında
hayata geçirmeye çal ışalim; hangi ülkede ortaya ç ıkarlarsa
çiksmlar radikal Islami örgütlerin evrensel nihai amaçları
şeriat kurallarmm hükümran olaca ğı, ümmet esasına dayalı
bir Islam devleti kurmaktır. Söz konusu nihai amacın evrensel
olarak veya Batı modeline uygun demokratik ve laik hukuk
devlet sistemini benimsemiş bir ulus devlet tarafından tama-
men kabulünün inıkansızliğı son derece aç ıktır ve tartışılmaya
bile değmez. Çünkü nihai amaç kabul edildi ğinde ortada ne
Batı tipi demokrasi, ne laiklik, ne evrensel hukuk ve ne de
ulus kalır. Zaten ABD ve müttefikleri de, iddialarına göre bu
değerlerin korunmas ı için çağdaş asimetrik terörizm tehdidiyle
savaşmaktadırlar.
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Bu nihai amacın Batı dünyas ının en önemli icad ı olan de- ÇOZÜM
mokratilc ve laik hukuk devleti anlay ışıyla meczedilebihnesi, ONERILERI

ancak " ı l ı nı l ı Islam devleti" gibi "kerameti kendinden menkul"

ve buram buram emperyalizm ve ulusal ç ıkar kokan örtülü
operasyon modellerinin me şru ve makul olduğunun kabulü
halinde mümkündür. "Şartlandırılnuş bir kabulden" sıyr ılarak,
bu örtülü operasyon modeli sorgulanmaya başlandığı anda
da yeni sorular ve varlığına işaret ettiğimiz taviz taşlar ı ortaya
çıkacaktır. "Il ı mlı Islam devleti" kurulurken; ulus devlet, millet,
laik evrensel hukuk gibi kurum ve kavramlardan ne ölçüde
taviz verilecektir, bu tavizler şeriat devleti amac ına yönelmiş
radikal Islami terörist örgütleri ne ölçüde tatmin edecektir ve
en önemlisi "taviz" sözcüğü her iki tarafında isteklerinden geri
adım atması anlamını içerdiğine göre, terörist örgüt ve bu ör-
gütün güç ald ığı taban kendi nihai amaçlar ını oluşturan ümmet
esash şeriat devleti modelinden ne ölçüde fedakarlık edecektir
? Soruları uzatabilmek mümkündür ama, bunlara makul ve
mantıklı cevaplar bulunmas ı hiç de kolay değildir.

Aynı çözümlemeyi etnik/ayr ılıkçı terörizm bazında da
yapabilmek mümkündür ve ula şılacak sonuçlar aynıd ır.

Tabii burada bir ba şka soru da sorulabilir; üniter veya
federe devlet, ülkenin ve milletin bütünlü ğü veya farklı etni-
sitelerden olu şan bir insan topluluğunun aynı ülkenin sınırları
içerisinde bir arada ya şaması, tek resmi bayrak, tek resmi dil
veya kabul edilmiş resmi diller, laiklik, batı tipi demokrasi;
etnik, radikal dini veya ideolojik terörist örgütlerden gelen
her türlü taviz talebinin reddini gerektirecek kadar önemli
kavramlar mıdır?

Bu sorunun cevab ı bu kitabın başından beri aktarilmaya
çalışılan tüm tartışmaların odak noktasıdır. Soruya iki farklı
noktadan cevap bulmaya çal ışalım. Devletler açısından ba-
kıldığında üniter veya federe farkı olmamak kayd ıyla tüm
Batılı devletler varhklarının idamesini vazgeçilemez ve taviz
verilemez bir koşul olarak kabul ederler, ,u varhğı ve Batı tipi
demokrasiyi simgeleyen ulusal bayrak, ulusal dil/ diller, laiklik
gibi kavramları da korumaya çalışırlar. Federe bir devlet olan
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ÇÖZÜM Almanya Anayasas ı'nın 91. ve 115. maddelerine bak ıldığında
ONERILERI bu durum aç ıkça görülebilir. "Ad ı konulmuş veya adı konuln ıa-

niiş" federe devletler olan Ispanya ve İ talya için de devletin
vazgeçilmezliği ve ülkenin bölünmezli ği koşulu aynen geçer-
lidir. Bu koşulların üniter ulus devletler aç ısından çok daha
belirleyici olduğu da kuşkusuzdur. Öyleyse devletler aç ısından
kendi varlıklarını ve bu varlığın simgelerini hedef alan terörist
taleplere olumlu ya da tavizkar yan ıtlar verilebilmesi mümkün
değildir ve terörizmle mücadelede ya da terörizm sorununa
çözüm bulurımas ında belirleyici olan cevaplar da devletler
tarafından verilenlerdir.

Esas sık ıntı kişisel bazdaki değerlendirmelerden kaynak-
lanmaktadır. Bu değerlendirmelerde tam bir yol ayrımı mevcut-
tur. Bazı insanlar için devlet, millet, ülke bütünlüğü, tek bayrak,
laiklik, batı tipi demokrai; taviz verilmesi bir yana tart ışılmas ı
dahi mümkün olmayan kavramlard ır ve böyle kavramlar ın
yitirilmesi halinde, uğrunda savaş verilmeye değecek hiçbir
değer kalmayacaktır.

Diğer insanlar açısından ise; bu kavramlarm tartışılmas ı
mümkündür, içeriklerinden taviz de verilebilir, önemli olan
kavramlarm ve değerlerin korunmas ı değil, onların değişen
koşullara göre yeniden yap ılandırılması, gerektiğinde de yok
sayılabilmesidir.

Kim hakhdır? Bu soruya cevap verebilmek için binlerce cilt
kitap yaz ılmış tır ve soru bu kitab ın s ınırlarını çok aşmaktad ır.
Biz sadece her iki tarafm da kolay kolay ikna edilemeyece ğini
ve aralarındaki uyuşmazlığın "kıyn ıet-i İuırbiyesinin" sahadaki
terörizm mücadelesi baz ında çok da geçerli olmadığını ifade
etmekle yetinelim.

Bu bölümü bitirmeden son bir noktaya daha de ğinelim.
Çözüm ve taviz kelimelerinin yan yana gelmesi bir başka tehli-
ke daha içermektedir: Bir terörist örgütün etnik, ideolöjilc veya
radikal dini amaçları doğrultusunda baz ı tavizler verilmesi ha-
linde, farkli etnisitelere, ideolojilere veya din ya da mezheplere
mensup insanlar ın istemlerini de terörist yöntemler kullanarak
elde etmelerini engellemek çok daha zor hale gelebilecektir. Bu
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nedenle terörizmin talepleri kar şıs ında taviz verilmeden önce, ÇÖZÜM

taviz kavramırun her hangi bir s ınırının olmadığının hatırda ONERIIERI

tutulmas ı gereklidir.

2. Evrensel Çözüm Önerileri

"Gri Tehdit Terörizn ı " adım taşıyan esere bir göz atanlar,
Dr. Çitlioğlu'nun da terörizm sorununun çözümü konusunda
en az bu kitabın yazarı kadar kötümser olduğunu görecek-
lerdir. Çitlioğlu kendisini karamsarl ığa sevk eden nedenleri
şöyle s ıral ıyor:

"Terörizme kaynak oluş turan ve gerekçelendirilmesine hizmet

eden her ne varsa, bunlann tün ıünün yine bizler tarafindan yaratı lan

ve kurulan sisten ılerle düzenlerin bir sonucu olduğu an ıınsandığında,

terörizmle sava şı nıın, asl ı nda insan ı n aynadan yans ıyan görüntüsü

ile savaşı nı : gerektirdiğini söylemek san ı rız itici ve bir yönü ile sar-

s ıc ı söylenı olması na karşın gerçeğin seslendirilmesidir. Terörizmin

vazgeçilmez ve tek enstrün ıan ı n ı n insan olduğu an ı msandığı nda, bu

bağlamda öncelikle insan ı n çözün ılenn ıesi gerektiği tartışı lnıaz bir

gerçek olmal ıdı r. içindeki şiddet güdüsü ile dünyaya gelen insan ın,

hangi dışsal uyanlar karşıs ında bastı rı lmış bu duyguyu d ışa vur-

duğu, ban şç ıl bir yaratık gibi görünen insan ı n evrimiile bu süreci

betimleyen şiddet vah şet bileşenleri irdelenip aç ıklan madığı sürece;

öncelikle terör, sonras ı nda terörizm; birlikte yaşan ıayı öğren ınemiz

gereken olgular olarak karşı nııza ç ıkacaktı r.

Kaldı ki iletişin ı teknolojisi ile genel anlanıda teknolojik gelişme-

lerin, yayg ı n söylemle küçük bir köye dönü ş türdüğü; haks ızl ık-ada-

letsizlik-sömürü düzeni-ü şağı lanma-kullan ı lnıışl ık gibi duygulann

lwnı yükseldiği ve henı de bu yükselmeye koşut olarak yayg ı nlaştığı
günümüz dünyası nda giderek artan lıaks ızlığa uğram ışl ık sonucu

alevlenen direniş rüzgarlann ı n daha da sert eseceği düşünüldüğün-

de, terörizn ı neredeyse en etkin mücadele yön ten ıine dönüştüğü için

sürekliliğini korun ıaya adaydı r.

Uzun yı llardır dünyada, sosyo-ekonon ı ik/dinsel/etnik,İn ıezlıebi

ayrış nıaları n fay hatları nda biriken enerjinin, üstelik çok uzak gibi
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ÇÖZÜM görünmeyen kırılma noktas ı na doğru yaklaşarak, sonuçları önceden
ONERILERI kestirilemeyecek bir sosyal/siyasi depremi tetiklemesi bugünkü ko-

şullar altı nda kaç ın ı lmaz gibi görünmektedir. Mareşal Heinz Gu-

derian'ın deyimiyle; 'Tank paletleri bir defa dönmeye ba şladığı nda,

hedeflerine ula şmadan asla durnıazlar."

Çitlioğlu, terörizmin yakın ve orta vadeli gelecekte baz ı ne-
denlerle yükseliş trendini sürdürece ğini de düşünmektedir:

Emperyalistlerin dünyay ı paylaşım savaşını açık ve örtülü
eylemlerle sürdürmeleri, bu eylemlerin hedefi olan daha zay ıf
devletleri de kaç ınılmaz şekilde terörizme yönlendirebilecek-
tir.

Enerji kaynaklarının kıtlaşması, refahını sürdürmek isteyen
gelişmiş ülkelerle, varlıklannı korumak isteyen devletler arasında
en etkin silah olarak terörizmin kullanıldığı çatışmalara yol açabi-
lecektir.

Terörizm, küreselleşmenin bir sonucu olarak ulus devletlerin
rolüne talip olan devlet d ışı aktörlerce de kullanılabilecektir.

Devletler ve bölgeleraras ı gelişmişlik farklarmın giderek
artması; "alt konu başlığı ne olursa olsun, temel gerekçe olma niteliğini

asla yitinıışn haksızlık re haksızhğa uğmnıışlık duygulann ı eş oranda

keskinleştirerek" yeni bir km, nefret ve intikam dalgas ının tetikleye-
bilecektir (Çitlioğlu, 2005, s. 318-323)

Terörizm sorununun çözümü konusunda yazar ve Çitlioğlu
kadar karamsar olmayan duşunürler de vardır. Bunlardan Andrew
Mango evrensel terörizm tehdidinin engellenmesinde en büyük
görevin, Prof. Walter Laqueur da işaret ettiği gibi "silahlı krnwetle re

dayah istihbarat ve gü ıenlikseıvislenne düştüğü" kanaatindedir.

Mango ayrıca terörizm kar şısında başarıya ulaşilabilmesi için,
teröre karşı savaşanların da en az teröristler kadar inatçı olmaları
gerektiğini, terör eylemlerine verilen cezalar ın da şiddetinden
ziyade, mutlaka verileceğinin bilinmesinin cayd ırıcı olduğunu,
demokratik ülkelerin sığmma politikalannı gözden geçirmele-
rinin ve ülkelerindeki etnik veya dini azınlık olan göçmenlerin
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daha onurlu bir duruma kavuşturulmalannı sağlamalarının da ÇÖZÜM
terörizme karşı verilen mücadeleyi destekleyeceğini belirtmekte- ONERILERI

dir. (Mango, 2005, s. 119-120)

Prof. Dr. Altuğ terörizm sorununu çözünıleyebilmek için
öncelikle "terörizmin sebeplerini kald ırın ız terörizm biter, teröristler
delidirler bu nedenle de onları tutuklayarak hapse koyman ın caydrncz
biretkisi olmaz ve terörizme karşı alınacak sert önlemler sadece terörizmi
arttırzr" şeklinde ileri surulen yanlış anlayışlardan kurtulunmas ı
gerektiğini ileri sürerek, sorunun çözümünde kullanilabilecek
anti-terörist ve karşı-terörist (kontr-terörizm) stratejilerden
bahsetmektedir. Altuğ anti-terörist stratejileri; iyi istihbarat, bu
istihbarata dayanarak hareket etme yeteneği ve eyleme geçme hu-
susundaki siyasi irade olarak saymakta, kontr-terörist stratilerin
ise; önleme, kontrol, smırlama ve rehabilitasyon (restorasyon)
olduğunu belirtmektedir. (Altuğ, 1995, s. 145-156)

Pulat Y. Tacar özellilde ayr ılıkçı/etnik terörizm sorununun
çözüm yollarını araştırmakta ve Türkiye özeliyle de ilgilendiri-
lebilecek sonuçlara varmaktad ır. Tacar soruna en başından gir-
mekte ve farkh etnik kinıliklerin barış içinde bir arada yaşamaları
için kamunun alabileceği önlemlere değinmektedir.

Bu önlemlerin; federalizmi veya adem-i merkeziyeti kabul
eden; bölgesel özerklik veya çoğunluk ile azınliğın iktidarı pay-
laştığı "consociational denıocracy" gibi anayasal çözümler, eğitim ve
dil alanlarında kültür politikalarıyla önlem alınması, göçmenlerin
ve azınlildarın durumunun düzeltilmesi ve kaynaklann hakça da-
ğıtılmasının sağlanması olduğunu belirten yazar, bu yöntemlerin
kullanımında tarihi ve jeosfratik koşulların ön plana çıktığını, bu
koşullar nedeniyle bazı ülkelerde federalist veya bölgesel özerklik
esaslı çözümlerin aynhğa giden yolun başlangıcını oluşturduğunu,
"büyük koalisyon" formüllerinin ve uzlaşmacı demokratik anlayı-
şın eşlik ettiği iktidarı paylaşma yönteminin ise "insanın içindeki
şeytan ı " hesaba katmayan çok kınlgan ve uygulamada başarısı
görülmemiş bir model olduğunu, kültürel politikalar ın ise ayrı-
IIkÇI1ığI ve bölünmeyi özendirici etkilerinin bulunduğunu ifade
etmektedir.
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ÇÖZÜM	 Analizlerini Türkiye özeline de yansıtan Tacar, AGİT (AGİÖ)
ONERkERI Kopenhag Belgesiyle Cenevre Uzmanlar Komitesi Raporu'nda yer

alan ve PKK ayrılıkçı/etnik terörizmi ba ğlamında Türkiye'yi çok
yakından ilgilendiren "yemi özerklik tuzağma" dikkati çekmektedir.
Tacar; etnik temelde azınlıldara yerel özerklik verilmesinin; az ın-
hkların artık ulus devletle değil yerel özerk yönetinıle özdeşleştiği
anlamını taşıyacağını, böylece azınhğın ulus devletin değil, özerk
yönetinıinöznesi olacağını ve bu yaklaşımın da ulusun bölünmesi
anlamına geleceğini belirttikten sonra, zaten Lozan Antla şması'nın
37-45. maddeleri uyarınca Kürtlerin hiçbir şekilde azınlık kabul edi.
lemeyeceklerini, PKK' n ın ve terör örgütüyle aynı fikirleri savunan
Kürt politikac ıların da ısrarla Kürtlerin bir az ınhk değil, Türklerle
eşit bir halk olduğunu savunduklarını, bu savunmanın altında
yatan nedenin Kürt halk ının kendi kaderini tayin hakkına (seli
detenrıinasyon) sahip bulundu ğunun vurgulanması olduğunu,
Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkına sahip olduklannınhukuken
savunulmasının olanaksızliğını anlayan Avrupalılann ise Kürtleri
azınlık olarak görmek ve göstermek istediklerini, bu kabulle de
Türkiye'ye "azınlık statüsü-yerel özerklik" esasli bir çözüm paketi
sunulabileceğini belirtmektedir. (Tacar, 1999, s. 179-184, 242-244)

Türkiye'deki güncel gelişmeler bazında Tacar'm analizinde
en çok dikkati çeken noktan ın yerel özerklik kavramı olduğu
açıktır. Zira "Kamu yönetimi Reformu" şemsiyesi altında son
dönemde yerel yönetimler alanında gerçekleştirilen baz ı yasal
düzenlemelerin kısa sürede idari yerel yönetimden siyasal yerel
yönetime dönüşme istidadı gösterdiği izlenmektedir.

Madrid Klubü'nün 2005 y ılı toplantılarında hem terörizmle
mücadele ve hem de terör sorununun çözüm yollan üzerinde -
durulmuştur. Bu toplantılarda oluşturulan çalışma gruplannca
önerilen çözüm yollan şu şekilde özetlenebilir:

ABD, George Washington Üniversitesi öğretim üyesi Jerrold
Post koordinatörlüğündeki Psikolojik Çalişmalar Grubu'nun
önerileri:

- Nefret ve şiddet külturunü değiştirmek onlarca yıl süre-
ceğinden, bu uğraşta yüksek ahlaki değerler; hukuk devletinin
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güçlendirilmesi ve hakça payla şımın temini gibi yöntemlerle ÇÖZÜM

korunmandır.	 ONERILERI

- Şiddet yoluna girişe engel olunmak için erken müdahaleler
yapılmalı, bu müdahaleler bütünleşme fırsatı sağlayan ve azmhğa
karşı oluşan nefret mesajlanna karşılık veren eğitsel ve dini önlem-
leri ve bu doğrultuda medya katk ısını içermelidir. Bu önlemler
göçmen ve diyaspora topluluklarını da kapsamalıdır.

- Yukarıdaki önlemler sadece, terörizme karşı verilen müca-
delenin tek başına güvenlik güçlerinin sorumlulu ğuna girmedi-

ğini vurgulamaktadır. Ne var ki bu silahlı kuvvetlerin terörizme
karşılık vermede hiçbir rol oynamadığı anlamına gelmez. Silahlı
kuvvet kullanımı "sığınmanm reddi" ile ilgili olarak büyük önem
arzedebilir ve teröristlerin üs olarak kullanabilecekleri ülkeler
bulmalannı engeller.

- Terör, psikolojik savaşın medya aracılığıyla yürüyen bir
türü olduğuna göre; bu psikolojik sald ırıya füze ve akıllı bom-
balar yerine psikolojik silahlarla karşılık verilmeli, terörist ya şam
döngüsünün her evresi bir potansiyel müdahale odağı olarak
görülmelidir. Bu bağlamda; grubun dinamik gücünün etkisini
önlemek amacıyla potansiyel teröristlerin terör örgüte kat ılması
engellenmeli, terörist örgüt içinde anlaşmazlıklar çıkarılmalı ve
hizipler yaratılmalı, örgütten aynlanlan cesretlendirecek yara-
tıcı af programları uygulanmalı ve örgüt liderine verilen destek
ızalblmandir.

Crenshsaw' ın Politik Açıklamalar Grubu'nun önerileri:

- Terörizme verilen tepkiler meşru olmandır.

- Terörizmle mücadelede bugünün ve gelece ğin güvenlik he-
defleri arasında denge kurulmak, soyutlanmış meydan okuyucu-
larla arkasında halk desteği olanlar arasındaki farkı ayırt edebilecek
Il nüanslı bir yaklaşım" sergilenmeli, bu yaklaşımla terörizme verilen
kritik desteğin temelleri ve terörü kullan ıcilanyla sempatizanlan-
na meşru gösteren koşullar araştınhnalidır. Terörü yalnız askeri
bir sorun ya da güvenlik sorunu olarak algılamak, kendi kendini
baltalamaktır. Bu önlemler kapsam ında radikal grupların siyasete
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ÇÖZÜM katılımı teşvik edilmeli, toplumun terörizmin cezaland ınirnası ve
ONERILERI misilhime yapılması yolundaki baskıları göğüslenebilmelidir.

- Terörizme karşı ılımlı yaklaşımlann istismarlara açık olduğu
da gözden uzak tutulmanıandır.

- Terör kurbanlarının mağduriyetlerin giderilmesi sağlanırken
kincilik engellerımeli, her türlü terörist eylemin mutlaka cezaland ı-
rılacağı inancı yerleştirilmeli, terörizmle mücadelede siyasi i şbirliği
sağlanmalıdır.

Gurr'un Ekonomik Çalışmalar Grubu'nun önerileri:

- Terörizmi besleyen sosyo-ekonomik çevreler de ğiştirilmeli,
bu kapsamda; hızlı sosyo-ekonomilc değişimler"zmjıjJcüreselciler"
olan fakir ülkelerle bu ülkelerdeki nüfusun hassas kesimleri üze-
rindeki olumsuz etkilerini hafifletebilecek stratejiler tasarlanmali,
kadınların eğitim ve sosyo-ekonomik gelişim sorunları çözünılen-
meli, teröre karşı hassas ülkelerde fonlarla desteklenen kamu-özel
sektör ortakliklan kurulmalıdır.

- Terörizmi kolaylaşüran politik ortamlar değiştirilerek; pro-
fesyoneller ve orta smıflarla bunların örgütlenmelerinin gelişimi
teşvik edilmeli, henüz terörizme buluşmanıış politik militanlann
şiddet yolum girmelerini engelleyebilecek alternatif politik ve
ekonomik fırsatlar üretilmeli, köktenci ideolojilerin ve özellikle
"Cihatçı " doktrirılerin propaganda faaliyetlerine kar şı konulmalı
ve bu doğrultuda reformcu İslam alimliği, medyası ve ôrgütlen

-meleri desteklenmeli, Hıristiyanlarla Müslümanlar arasındaki
diyalog geliştirilmelidir.

- Militan örgütlerin maddi ve politik kaynaklarını azaltabil-
mek amacıyla; militan grup ların firıansal desteği kesilmeli, diyas-
pora gruplarının anavatanlanndaki aktif teröristlere ılimli alternatif
seçeneklere yönelmeleri konusunda bask ı yapmalan sağlanmalı,
terörizmle mücadelede uluslararası işbirliği ge •• eli ve bu
işbirliğini hayata geçirebilecek merkezi otoriteler kurulmand ır.

Stem'in koordinatörlüğünü yaptığı grubun önerileri
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- Küresel kökten dincilikten kaynaklanan terörizmle mücade- ÇÖZÜM

le edilebilmesi için Hiristiyanlarla Müslümanlar beraber çal ışmak, ONERILERI

bunlar aras ındaki eğitsel ve kültürel değişim kolaylaştınimalı,
şiddet kullanmayan Müslümanlarla teröristler arasmdaki aynma
özen gösterilmelidir.

- Bah, Arap dünyas ında daha olumlu bir rol üstlenmeli, Or-
tadoğu'daki dilctatörlerle yapılan işbirliğinin Arap halklannı daha
da kızdırdığı dilckatten uzak tutulmamand ır.

- Kangren olmuş uluslararası anlaşmazlildann ÇÖZÜmÜ ve zay ıf
devletlerin kuvvetlendirilmesi için gayret gösterilmelidir.

3. Türkiye'deki Terörizm Tehditlerine.
Yönelik Çözüm Önerileri

Bu bölümde terörizmle mücadele konusuyla doğrudan
ilgili bazı devlet kuruluşlarınca çeşitli tarihlerde hazırlanmış
bulunan ve sınırlı bir bölümü yayınlanan raporlarda yer alan
çözüm önerilerine yer verilecektir. Bu raporlar ın önemi, doğru-
dan uygulamaya yönelik önlemler içermelerinden ve genellikle
sahada bizzat terörizmle mücadele faaliyetine kat ılmış personel
tarafından hazırlanmalarından kaynaklanmaktadır.

3.1. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme
Kurulu'nun Görü şleri

Kurul'ca hazırlanan "Ken tleşme Sorunları, Organize Suçlar,
Terör" ve "Anarşi-Terör" Araştırma Raporları'nda sorunların çö-
zünıleıımesi için, kentlerin farklı fizik yap ilan yanında farklı sosyo-
ekonomik ve kültürel kümeleri bir arada, barış ve denge içerisinde
yaşatabilmesinin gerektiği belirtilerek, tüm faktörleri kapsayan
geniş kapsamlı kuramsal, kurumsal ve finansal politika ve tutarlı
çözümlerin bir arada uygulanmas ı zorunluluğu belirtilmekte ve
bu doğrultuda; yeni bir "Çevre-Yerleşmeler Planlama Ç?rçerx Yasa-
sı " çıkanhnası, bu yasayla kentleşme stratilerini de belirleyecek
Çevre ve Kentleşme Bakanlığı kurulması, ülkesel yerleşme düzeyi,
bölge planlama, çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları
alanlarında koordinasyon sağlanması öngörülmektedir.
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ÇÖZÜM	 Aynı raporlarda; provakatif çevrelerin hedef kitle olarak gör-
ONERILERI düğü i şçilere ve gençlere sahip çılcılması, siyasette, toplumda ve

yönetimde istikrar ve uzlaşmanın temini, işsizlik ve yoksullukla
etkin mücadele, kamuoyunun terörle mücadele konusunda sürekli
bilgilendirilmesiveenönemlisibüyük şehirlerinvaro şlarında terör
ortamına yol açan eğitim, sağlık ve çarpık kentleşme sorunlarının
çözümü, terörle mücadelede önemli unsurlar olarak belirlenmek-
tedir.

Terör sorununun çözümünde al ınacak sosyo-ekonomik
ve kültürel önlemlerin yanı sıra, bölge halkı ile devlet arasında
güvenilirlik sorununun giderilmesi, bölgesel güvenli ğin mutlaka
sağlanması, saygın, deneyimli ve seçkin kamu personelinin yer
alacağı etkin ve dürüst bir kamu yönetiminin kurulmas ı da öne-
rilmektedir.

Kurulun raporlanna göre; özel istihdam projeleriyle "hal ıcı lık,

kilimcilik, analık, hayvancı lık vb." bölgesel istihdam olanalclar ırun
ve gelir artışının sağlanması, ulaşım ve alt yap ının geliştirilmesi,
bölgedeki şehirleşme sorunlarının giderilmesi, sorunlu sanayi
tesislerinin rehabilitasyonu da gerekecektir.

Ayrıca; DPT, DIE KOSGEB, İSE gibi kuruluşların eleman-
larıyla takviyeli bir bölgesel kalkınma teşkilatı oluşturulmas ı, il
planlama müdürlüklerinin i şlevsel hale getirilmesi, GAP' ın bir
an önce tamamlanması, sinir ticaretinin geliştirilmesi, özel sektör
yatırımları için etkin teşvik önlemleri uygulanması, bir "Bölgesel

Ekonomik Kalkınma Ajansı ve Tekstil ihtisas Merkezi"nin kurulnıası,
toplumsal kaynaşmanın sağlanması, merkezi köyler ve toplu çift-
lilder projelerinin uygulanmas ı, bölgesel kalkınmada görev alacak
kurumların çağdaşlaştırılması, bölgesel kalkınma faaliyetlerine
halk katılımının sağlanması ve bütün bu faaliyetlerde gereken
kamu oyu desteğinin sağlanması için görsel ve yazdı medyanın
etkin surette kullanımı önem taşımaktadır.

Komisyon, komşu ülkelerin terör örgütlerine sa ğladığı yaşam-
sal desteğin sona erdirilmesi için de gereken önlemler alınmas ı
gerektiği görüşündedir.
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Diğer üllcelerin terörle mücadele yasalanndan geri ve anti ÇÖZÜM
demokratik olmayan bir terörle mücadele yasas ının varlığına ONERILERI

rağmen, terörle mücadelede ya şanan; örgütlenme, planlama,
yönetme, işbirliği ve denetim sorunlar ı, işlevlerin çağdaş usullere
göre yeniden düzenlenmesini, bu arada d ış ülkelerde "carabinieri

ya da rural police" olarak bilinen kır polisinin Türkiye'de de ku-
rulmasını ve köy koruculu ğunun bu teşkilat içinde eritilmesini
gerektirmektedir.

Kurul, tüm bu önlemler alınmakla birlikte, terörle mücadele-
nin demokratikleşmenin önünde engel olu şturmaması gerektiği
yolundaki kanaatini de belirtmektedir.

3.2. Genel Kurmay Ba şkanlığı'nın 2000 Yılında
Yayınladığı Iç Güvenlik Raporu

"Adli sorumlu" sıfatıyla sahada terörizmle mücadele edenler-
den birisi olan Siirt Cumhuriyet Ba şsavcıs ı Orhan Usta yaznıış
olduğu "Güneydoğu'da Terör Görünümü ve Devlet Siyaseti" adlı
kitabında, Genel Kurmay Başkanliğı'nın 2000 yılında haz ırla-
dığı bir raporda yer alan çözüm önerilerine değinmektedir. Bu
rapora göre Genel Kurmay Ba şkanlığı üç temel çözüm yöntemi
önermektedir:

3.2.1.Terörün şiddet boyutu sona erdirilmelidir.

3.2.2.Konunun etnik milliyetçilik temeline dayali ayr ılıkçı bir
hareket haline gelmesi önlenmelidir.

3.2.3.Bölgenin sosyal, ekonomik kalkınması sağlanarak te-
rörün istismarına neden olan noksanl ıklar giderilmelidir. (Usta,
2003, s 87-92)

13. İçişleri Bakanlığı Özel Çalışma Grubunun
1991 Yılında Hazırladığı Rapor

Bu rapor, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Asayiş Komutanlı-
ğı vasıtasıyla etnik/ayrılıkçı terörizm tehdidine çözüm arandığı bir
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ÇÖZÜM dönemde hazırlandığından, önerilerin bir bölümü doğal olarak bu
ONER İ LER İ kurumlarla ilgilidir. Ancak halen aynlıkçı/ etnik terörizm tehdidi sür-

düğünden, kurumsallaşmaya yönelik çözüm önerileri geçerliliğini
büyük ölçüde korumaktadır.

3.3.1. Terörle mücadelede emir, komuta, kontrol ve haberleş-
mede görülen zafiyet giderilerek bölge valiliği ile asayiş komutan-
hğı arasındaki bağlılık, yetki ve görev düzenlemeleri yeniden ele
alınmalı, bu doğrultuda genel olarak sivil otorite, bu meyanda da
bölge valiliği ve mülki yönetim güçlendirilmelidir.

3.3.2. Bölge Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu işler ve
etkin hale gelmelidir.

3.3.3. Bölge valili ği karargahı, ihtiyaç duyulan kurmay
hizmetini hem güvenlik ve hem de sosyo-ekonomik ve kültürel
alanlarda verebilecek ölçekte güçlendirilmelidir.

3.3.4. Bölgede görev yapan polis teşkilatı hem personel ve
hem de araç, gereç, silah vb. alanlarda güçlendirilmelidir.

3.3.5. Jandarma, terörle mücadele edebilecek e ğitime ve do-
nanıma sahip komando tabıırlarıyla güçlendirilmeli ve terörle
mücadelede as ıl sorumhiluğu devralmalıdır. Bu arada k ırsal
kesimlerinin güvenlik sorumluluğu sadece il jandarma komu-
tanlarma bırakılarak, bu kesimde görülen komuta kar ışıklığı
giderilmelidir.

3.3.6. Bölgedeki olaylar sürekli iç güvenlik meselesi ve asa-
yiş olayı olarak gösterilmeli, PKK'n ın bu olaylar ı halk kurtuluş
mücadelesi şeklinde göstermesine fırsat verilmemelidir.

3.3.7. Güvenlik kuvvetleri savunma pozisyonundan ç ıkanI-
mali, 24 saat tüm bölgeyi kontrol edebilecek ve inisiyatif kulla-
nabilecek bir pozisyona getirilmelidir.

3.3.8. İstihbarat hizmetleri daha etkin ve koordineli hale
getirilmelidir.

3.3.9. Adli yapılanma terörle süratli ve etkin mücadeleye
destek olacak şekilde geliştirilmelidir.
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3.3.10. Olağanüstü hal bölgesine kaliteli personel atanmas ı ÇÖİ ÜM

sağlanmah ve özellikle yönetim kademelerindeki bo şluldar ka- ONER İ LERI

liteli personelle doldurulnıandır.

3.3.11. Cezaevleri ıslah edilmelidir.

3.3.12. Terörle mücadele konusunda siyasi partiler düzeyinde
bir konsensüs sağlanmalıdır.

E İçişleri Bakanlığı bünyesinde terörizmle mücadele konu-
sunda değerlendirme yapacak, ilkeleri belirleyecek, alternatif
politikalar oluşturacak ve yönlendirici önlemleri saptayacak bir
birim oluşturulmalıdir.

3.3.13. Jandarma Genel Komutariliğı ve Emniyet Genel Mü-
dürlüğü'nün terörle mücadele birimleri güçlendirilmelidir.

3.3.14. Güçlü ve sürekli geliştirilen bir ulusal terör ar şivi

oluşturulnıalıdır.

3.3.15. Terörün özellikle kontrolün zayıf olduğu il smırlan

ve bu sınırların çakıştığı bölgelerde örgütlenmeye gittiği görül-

düğünden, iller aras ında terörle mücadelede görülen zafiyetleri
ortadan kaldırabilecek önlemler planlanmandır.

3.3.16. Terörist örgütlerin bölge d ışında ve özellilde metro-
pollerde teşkilatlanması engellenmelidir.

3.3.17. Ulusal yaz ık ve görsel medya, terörle mücadelede
olumlu ve etkin bir güç olarak kullanilmalıdir.

3.3.18. Terörle mücadele yeterli mevzuata kavu şturulmalı,
örgüt, örgütlü suç, yard ım ve yataklık vb. kavramlara açıkhk

getirilmelidir.

3.4. Çözüm Önerilerinin Uygulan ına Durumu

Devletin çeşitli kademelerinde görev yapan ve çoğu bizzat
terörizmle mücadele faaliyetlerine kat ılanlar tarafından kaleme
alman raporlaıın hazırlanmasından bu yana 7 ila 15 yıl arasında
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- ÇÖZÜM değişen bir süre geçmiştir. Bu süre içerisinde raporlardaki çözüm
ONERIftRI önerilerinin ne ölçüde yerine getirildiğinin irdelenmesi, Türki-

ye'nin halen (1) numaralı sorununu oluşturan etnik/ayrılıkçı
terörizm tehdidinin ne ölçüde ciddiye alındığı belirleyebilmek
açısından ilginç olacaktır.

34.1. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kumlu'nunöneri-
lerinden çarpık kentleşme sorunlarının çözümüne hiç el atılmamış,
tersine büyük bir ısrarla sürdürülen popülist politikalarla bu sorun
özellikle metropollerde iyice içinden ç ı kılmaz hale gelmiştir.

Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yaşanan suç
patlaması ve bir "şehir efsanesi" haline gelen gasp, tehdit, ızrar
olaylar ı, söz konusu raporun olası tehditleri çok doğru algılan-
dığmın ispatıdır.

Bu bağlamda etnik/ayrılıkçı terörizm açısından hassas olan
bölgelerin kentlerinde terörizm kaynakh iç göç nedeniyle oluşan
sorunlarla da ilgilenilmemiştir. Öylesine ki, Diyarbak ır'da yakın
geçmişte yaşanan Nevruz ve terörist cenazeleri olaylar ında ortaya
çıkan ve bu kentin varo şlanndan kaynaklanan tehdit vb şiddet,
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'rıı bile dehşete düşür-
müştür.

3.4.2. Yine aynı raporda belirtilen bölgenin sosyo-ekonomik
ve kültürel sorunlarının çözümü konusunda da yeterli önlemler
alındığı söylenemez. Daha öncede ifade edildiği gibi, terörizmle
mücadelenin sosyo-ekonomik önlemler boyutunda çözüm üret-
mesi gereken Olağanüstü Hal Bölge Valiliği; Ankara ile yaşanan
koordinasyon sorunlar ı, siyasal iktidarlar ın ilgisizliği, karargah
yetersizliği, yönetim personelinin bak ış aç ıs ı gibi nedenlerle ba-
şarıya ulaşamamış, bu başans ızhk 2000'li yıllara doğru bölgede
görev yapan bazı askeri birliklerin ve hatta iç güvenlik güçleri
yöneticilerin eğitim, sağlık ve halkla ilişkiler sorunlar ına el atma-
ları sonucunu yaratmıştır.

Genel Kurmay Ba şkanlığı'nın 2000 tarihli raporuna da konu
olmasına rağmen, bugün de bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel
sorunlarının çözümü konusunda gereken adımlann atılmadığı
izlenmektedir. Bu bağlamda bölge açısından büyük önem ta şı-
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yan GAP halen tamamlananıamıştır. Bölgesel sosyo-ekonomilc ÇÖZÜM
kalkınmada bir güç odağı oluşturacağı ileri sürülen "Kalkınma ONER İ Iİ RI

Ajansliin" modeli hayata geçirilmiş se de, bu kuruluşa ilişkin yasa

tasarısına bakıldığında, epey "malıcup" bir koordinasyon birimi
olarak yapılandırılan ajanslar ın; bölgesel kalkınma açısından
önemli bir motivasyon yaratabileceğini söylemek zordur ve
bu ajanslar daha ziyade AB'den fon temin edebilmek-amacıyla

"usulen" kuruldukları izlenimini yaratmaktad ır.

Son yıllarda tüm alanlarda sınır tanımaks ızm uygulanan

özelleştirme yaklaşınt da etnilc/ayrılikçı terörizmi tetikleyen
bölgesel sosyo-ekonomik sorunların çözümünde ayrıca zorluk

yaratacaktır. Doğası gereği, yabancı veya yerli özel sermayenin
terörizm tehdidinin etkisini sürdürdü ğü bir bölgede, sosyo-eko-
nomik sorunları çözebilecek ölçekte önemli yatırımlara girişme-
sini beklemek hayalcililctir. Alman ve ahnabilecek olan te şvik
önlemleri de özel sermayenin terörizm endi şesi gideremez. Bu
nedenle etnik/ayrılıkçı terörizm aç ısından hassas bölgelerde,
teröriznıi tetildeyen sosyo-ekonomik sorunlar ı toplumsal dönü-
şümler yaratabilecek boyutta çözebilmek için her türlü riski göze
alabilen kamu sermayesirıin mutlaka devreye girmesi gerekir.
Türkiye'de ise tamamen tersine bir yaklaşım sergilenmekte,
bölgede mevcut kamu yatırımları da işlevsiz hale getirilerek
özelleştirilmektedir.

3.4.3. Aynı raporda ve Genel Kurmay Başkanlığı'nın 2000 yl-
hnda hazırlamış olduğu raporda üzerinde önemle durulan kom şu
ülkelerin terörizme verdikleri desteklerin önlenmesi konusunda
Öcalan'ınSuriye'dençıkartılmasıyla sağlarıanönemlibaşanvebu
alanda kaydedilen mesafe, son dönemde Kuzey Irak'ta ya şanan

gelişmelerle "sıJlrlanm ış ftr".

Üstelik etnik/ayrılıkçı terörizm sorununun siyasalla şmasma
izin verilerek, terörist örgütün dış unsur desteğinin uluslararas ı
boyuta çıkmas ının da yolu açılmıştır.

3.4.4. Yine bu raporda ve İçişleri Bakanlığı raporunda yer
alan terörle mücadele alanında yaşanan; örgütlenme, planlama,
yönetme, işbirliği, koordinasyon ve denetim soninlannın gide-
rilmesine yönelik çözüm önerileri unutulmuştur.

605



Türkiye ve Terörizm

ÇÖZÜM	 Bugün karşılaşılan terörizm tehdidi karşısında, geçmişte ba-
ONERILERI şansız bir deneyimyaşayanOlağanüstü Hal Koordinasyon Kuru-

lu'nun bir çözüm önerisi olarak gündeme getirilmesi, bu sorunlara
bakış açısını yansıtmaktadır. Bu alandaki bir ilginç örnekte, halen
TBMM'de bulunan 3713 say ılı Terörizmle Mücadele Kanunu'nda
değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasansmda, terörizmle müca-
delenin örgütlenmesine, planlanmasma, yönetimh e, işbirliği ve
denetime ilişkin hiçbir düzenlemenin er almam ış olmasıdır.

Bu alanda daha ilginç gelişmeler de yaşanmaktadır: Geçtiği-
miz yılın Haziran ayında ulusal basında yer alan haberlere göre,
terörizmle mücadelenin psikolojik boyutunda önemli fonksiyona
sahip Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) "psikolojik ha rp/ha rekat"
(FF1) görevi MGK'nın sivilleştirilmesi faaliyetleri kapsamında
sona erdirilmiş bulunmaktadır. Yine ayni haberlerde bu görevin
İçişleri Bakanlığı ve istihbarat örgütlerince yerine getirileceği de
bildirilmektedir.

Bu yönetsel bir tercihtir ve "PH" görevinin sözü edilen bi-
rimlerce hakkıyla yerine getirilmesi durumunda da söylenecek
bir şey kalmaz. Ancak, "PH" faaliyetleriyle ilgili bu ilga işlemin-
den sonra ne Içişleri Bakanlığı Teşkilat Kanunu'nda, ne de 5442
saplı İl idaresi Kanunu'nda "P11" faaliyetlerini yürütebilecek
birimlerin kurulmas ına, bu alanda sözü edilen bakanlıkla vali-
lik ve kaymakaııılilclara görev ve yetki verilmesine ilişkin hiçbir
değişiklik yapılmamıştır. Valilik ve kaymakamlıklann mevcut
yapılanmaları, görev ve yetkileriyle terörizmle mücadelenin
psikolojik savaş boyutunda başanya ulaşabilmeleri olanaks ızdır.
İstihbarat örgütlerinin"PH" faaliyetlerinin, çok etkin olmas ı ise
hizmetlerinin doğası gereği pek mümkün görülmemektedir. Bu
durum, giderek yükselen ve diş unsurlarınm destek faaliyetlerini
etkinleştirdikleri bir terörizm tehdidiyle kar şılaşan Türkiye'de
terörizmle mücadelenin en önemli boyutlanndan birisi olan "FH"
alanında son bir yıldır gerçek anlamda bir çalışma yapıldığı ko-
nusunda ciddi kuşkular yaratmaktadır. Oysa yaşanan olaylarla
kanıtlandığı gibi, bu zaman periyodunda etnik/ayr ılıkçı terörist
örgüt, yani PKK "P11" inisiyatifini ele geçirmiş ve giderek daha
başarılı kullanmaya başlamıştır.
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3.4.5. Adli mekanizmanın terörizmle mücadelenin hukuki ÇÖZÜM
boyutunu başarıyla yürütebilecek şekilde çağdaşlaşh.rılması ONERILERI

önerisi de unutıılanlar arasındadır. Tersine, yüksek yargı organ-
lannm başkanları her gün yargının sorunlanndan söz eder hale
gelmişlerdir.

3.4.6. Terörle mücadele konusunda siyasi partiler düzeyinde
bir konsensüs sağlanması konusunda da mesafe alınamamıştır.
Tamamen tersine, halen TBMM komisyonlar ında incelenen
3713 sayılı Yasa'da değişiklik yapılmas ıyla ilgili olarak hükü-
metçe hazırlanan tasarı, ülke genelinde büyük bir siyasi gerilim
yaratnuştır.

3.4.7. Terörle mücadelenin yeterli mevzuata kavuştıırulınas ı
ve bu alanda mevcut kargaşanın giderilmesi de sağlananıamıştır.
Bugün, başta Genel Kurmay Başkanlığı olmak kaydıyla terörizm-
le mücadele ile görevli bütün iç güvenlik birimleri; son dönemde
AB'ne uyum faaliyetleri kapsam ında gerçekleştirilen mevzuat
değişilderinin, hem terörizmle mücadele ve hem de genel suçlarla
mücadele alanlannda ciddi bir zafiyet yarattığı konusunda aynı
görüşleri savunmaktad ırlar. TMMM tarafından bu yıl düzenle-
nen sempozyumda İstanbul Emniyet Müdürü'nce dile getirilen
şikayetler, sorunun boyutlarını net bir biçimde yans ıtmaktadır.

3.5. Ne Yap ılmalı?

Yukarıda belirtilenler dikkate alındığında, Türkiye'nin te-
rörizmle mücadeleye gereken önemi verdi ği ve bu mücadeleyi
başarıya ulaştırabilecek çözümler ürettiği söylenemez.

Tersine, terörizmle mücadele alanında büyük zorluklarla
elde edilen başarılar dahi kolayca kayba dönüşturuImüştür ya
da dönüşturulmektedir.

Terörizmle mücadele alanında yıllardan beri değişmez bir
arılayışın diktası mevcuttur.

Değişen siyasal iktidarlar, terörizmle mücadelede vazgeçil-
mez bir gereksinim olan siyasi mücadele iradesini eksiksiz olarak
bir türlü gösterememekteclirler.
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- ÇÖZÜM	 Bu alanda en iddialı olan siyasal ilctidarlar ın gösterdilderi
ONER İ LER İ terörizmle mücadele iradesi ise, mücadelenin sadece tek boyutu-

nu; silahlı mücadeleyi kapsamaktadır, bu itibarla da eksiktir. Ve
bu eksilciik terörizmle mücadele faaliyetlerinin tam bir ba şarıya
ulaşmasını engelleyen en önemli faktördür.

Ancak Türkiye bugün terörizmle mücadele iradesinin nok-
sansız olaraic biran önce ve mutlaka gösterilmesini gerektiren
koşullarla karşı karşıyadır. Ülkemize yönelik mevcut terörizm
tehditleri incelenirken bu ko şullar üzerinde yeterince durul-
muştur.

Yaklaşan bir başka tehlike daha mevcuttur: Türkiye kendi
inisiyatifiyle noksans ız bir terörizmle mücadele iradesi sergile-
yemezse, bu irüe ba şka dış unsurlar tarafından beyan edilecek-
tir. Türkiye'nin ilişkili bulunduğu, ancak belirleyici olamadığı
uluslararas ı arenada bu tip bir iradenin haz ırlandığma dair çok
ciddiye alınması gereken emareler görülmektedir.

Bu yolun kapatılabilmesi için yap ılması gerekenler bellidir
ve çözüm yöntemlerinin büyük bir bölümü yukar ıda irdelenen
raporlarda yer almaktadır. Ama yine görülmektedir ki, çözüm
önerilerinin neredeyse tamamı kağıt üzerine kalmış ve hayata ge-
çirilememiştir. Öyleyse, terörizm sorununa çözüm bulunabilmesi
için ilk yap ılmas ı gereken, terörizmin öneminin ve ciddiyetinin
kabul edilmesidir. 1984 yılindaki Eruh ve Şemdinli baskınlany-
la ilgili olarak "birkaç eşlczyanzn işi" şeklinde yapılan gayrı ciddi
değerlendirmelerin 15 yıllık bir sürede Türkiye'nin başına açtığı
işlerin unutulabilmesi olanaks ızdır.

Devlet ve siyasal iktidar katında te ı örizmin "anlam ve öne-

mi" konusunda gereken anlayış düzeyi sağlandıktan sonra da
aşağıdaki çözüm yöntemlerinin uygulama konulmas ının uygun
olacağı değerlendirilmektedir.

3.5.1. Terörizmle mücadele konusundaki siyasi irade Türkiye
Cumhuriyeti'nin Anayasa'da belirtilen "Kuruluş İdeolojisi" dik-
kate alınarak, her hangi bir siyasal partiye ya da siyasal iktidara
mal edilemeyecek şekilde; devleti olu şturan tüm unsurlarm
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katılımıyla beyan olunmalıdır. Daha aç ık bir deyişle, terörizmle ÇÖZÜM

mücadele konusunda siyasal iktidarlann kendi e ğilimleri dog- ONERILERI

rultusunda kolayca etkileyemeyecekleri bir "devlet politikas ı "

oluşturulmalıdır.

3.5.2. Bu politika oluşturulurken, Türkiye'nin milli ç ıkar-
larına uygun bir terörizm mücadelesinin ancak ülkenin kendi
kararhhğından güç alarak ve kendi olanaklar ıyla verilebileceği
unutulmamalıdır.

3.5.3. Bu politika terörizmle mücadeleyi; sosyo-ekonomik,
psikolojik, kültürel, siyasal, sosyolojik, finansal, idari ve hukuki
tüm boyutlar ıyla kapsamalidır. Bu bağlamda geçmişteki acı
deneyimlerden ders alınarak terörizmle mücadelenin sadece si-
lahlı mücadele olarak anlaşılınasıyla, savaşımın sadece TSK'ne
ve iç güvenlik güçlerine ihale "edilmesi" engellenmeli, terörizmle
mücadele faaliyetleri devletin tüm organları vasıtasıyla, diğer
sektörlerin, medyan ın ve halkın desteğiyle yurutülmelidir.

3.5.4. Terörizmle mücadele politikas ın ın toplumsal bir
konsensüsle desteklemesi amac ıyla gereken çabalar gösteril-
melidir.

3.5.5. Bu politika, terörizme destek veren dış unsurlar ve
içteki odaklar üzerinde caydırıcı etki yapmas ı amacıyla Türk
Devletinin ve Türk Halkının terörizmle mücadele konusundaki
iradesi olarak ilan edilmelidir.

3.5.6. Terörizmle mücadeleye ilişkin devlet politikas ı doğ-
rultusunda;

A. İlgili mevzuatta aşağıda belirtilen hususlara özen göste-
rilerek, gereken düzenlemeler yap ılmalıdır.

a. Ülkenin halen maruz kald ığı tehditlerin şiddetine uy-
gun olarak, kontr-terör veya anti-terör dozaj ı güçlü değişimler
planlanmah; bu doğrultuda hiçbir ülkenin terörizmle mücadele
ederken, demokrasi ile temel hak ve özgürlükler kulvannda şam-
piyonluğa koşamayacağı, hele çok sayıda tehdide muhatap bir
ülkenin asla böyle bir lüksü olamayacağı unutulmamalıdır.
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ÇÖZÜM	 b. Yasal düzenlemeler ülke gerçelderini ve değerlerini dikka-
ONERILERI te alan, ancak terörizmle mücadeleyi de zafiyete uğratmayacak,

çağdaş evrensel hukuk anlayişına ters düşmeyecek ve diplomasi
dünyasmda savunulabilecek bir "dille" kaleme alınmalıdır.

c. Yapılacak düzenlemeler, çeşitli uluslann terörizmle mü-
cadele alanındaki deneyimlerinden kaynaklanan uluslararas ı
terörle mücadele anlayışmı yansıtabilmeli, terörizm ile diğer kri-
minal suçlar, teröristle kriminal suç işleyen sıradan bir vatandaş
arasında kalın bir çizgi oluşturmalı, temel insan hak ve özgürlük-
leri açsından ciddi endişelere neden olmamak kaydıyla; gözetim,
sorgulama, delil toplama, istihbarat temini, tutuldama, yarg ılama,
cezalandımıa ve cezanın infazı itibariyle kriminal suçlardan farkli
ve caydırıcılık vasfı taşıyan özel bir prosedür yaratmalıdır.

B.Adli ve idari yapılanmayla iç güvenlik ve istihbarat örgüt-
lenmesi, çağdaş anlamda ve yeterli dinamizme sahip olarak ulusal
terörizmle mücadele faaliyetlerini tüm boyutlar ıyla gerçekle ştire-
bilecek şekilde değişime tabi tutulmalıdır.

C.Türkiye'nin dış politika konseptleri ve iç güvenlik stratejileri
devlet politikasına uyumlu hale getirilmelidir.

3.5.7. Terörizmle, mücadelede tam anlamıyla başanya ulaşıl-
dıktan sonra da, Türkiye gibi hassas konumdaki ülkelerin kendi
hallerine bırakılmayacaklan zaten ülkenin yer aldığı coğrafyanın
da böyle bir fırsatın ortaya çıkmasını engelleyeceği dikkate alına-
rak, terörizmle mücadeleye esas mevzuat ve örgütlenme yap ısı
ilga edilmemeli, her an faaliyete geçebilecek bir nüve olarak elde
bulundurulmalid ır.

Uzun bir devlet deneyimine sahip olan Türkiye, terörizmle
mücadelede kolayca pes edecek bir ülke de ğildir. Terörizmle mü-
cadelenin en zor boyutu olan silahlı mücadeleyi başarıyla yerine
getiren ve getirebilecek imkan ve kabiliyetlere sahip bulunmas ı da
Türkiye açsından önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Yap ilması
gereken, halen sürdurulen mücadeleyi ba şarıya oluşturacak olan
iradenin ve kararlılığın gösterilmesidir.
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Madde 125. (De ğ : 11/6/	 Devletin birli ğini ve ülke
1936-3038/1 m.)	 bütünlü ğünü bozmak

Madde 302. (1> Devletin
Devlet topraklar ı n ın	 topraklar ı n ı n tamam ı n ı veya

tamam ı n ı veya bir k ısm ın ı	 bir k ı sm ın ı yabanc ı bir devle-
yabanc ı bir Devletin haki- 	 tin egemenliği altına koymak,
miyeti alt ı na koymağa veya	 Devletin birliğ ini bozmak,

125 Devletin istiklalini tenkise 302 Devletin egemenli ğ i alt ı nda
veyabirliğinibozmağaveya	 bulunan topraklardan bir k ı s-
Devletin hakimiyeti alt ında	 m ı n ı Devlet idaresinden aytr-
bulunan topraklardan bir	 mak, Devletin bağı ms ı zl ığınt
kısm ı n ı Devlet idaresinden	 zay ıfiatmak amac ı na yönelik
ay ı rmaya matuf bir fil i ş-	 elveri ş li bir fili iş leyen kim-
leyen kimse ağırlaşt ır ı lm ış 	 seye ağı rlaşt ı r ı lm ış müebbet
müebbet ağı r hapis cezas ı	 hapis cezas ı verilir.
ile cezaland ı rı l ır. (2) Bu suçun i şlenmesi s ı ra-

s ında başka suçlar ı n i şlenmesi
halinde, ayr ıca bu suçlardan
dolay ı ilgili hükümlere göre
cezaya hükmolunur.

(3) Bu maddede tan ımlanan
suçları n iş lenmesi dolay ıs ıyla
tüzel ki şiler hakk ında bunlara
özgü güvenlik tedbirlerine
hükmolunur.
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- Madde 131. (Değ :11/6/ - Askeri tesisleri tahrip ve

1936-3038/1m.)	 dü ş man askeri hareketleri
Askeri olan veya Devle- 	 yarar ına anla ş ma

tin müsellah kuvvetlerinin	 Madde 307. (1) Devletin
hizmetine tahsis edilmi ş	 silahl ı kuvvetlerine ait olan
bulunan gemileri, hava ya-	 veya hizmetine verilmi ş
s ı talar ı n ı , nakil vas ı taları n ı ,	 bulunan kara, deniz ve hava
yollar ı nı üesseseleri, depo-	 ulaşı m araçlar ı n ı , yollar ı , mü-
ları ve diğer askeri tesisat ı	 esseseleri, depolar ı ve diger
bunlar henüz ikmal edilme- 	 asker? tesisleri, bunlar henüz
miş olsalar bile k ı smen veya	 tamamlanmam ış bulunsalar
tamamen velev muvakkat 	 bile, k ı smen veya tamamen
bir zaman için olsun tahrip	 tahrip eden veyageçici birsüre
eden veya kullan ı lmayacak	 için olsa bile kullan ı lmayacak
bir hale getiren kimse sekiz	 hale getiren ki ş iye, alt ı y ı ldan
seneden a ş ağı olmamak	 oniki y ı la kadar hapis cezas ı
üzere ağı r hapis cezas ı ile	 verilir.
cezaland ırı l ı r.	 (2) Suçun;

A şağıdaki hallerde ağı r-	 a. Türkiye ile sava ş halinde
la ş t ı r ı lm ış müebbet ağı r	 bulunan birdevletin ç ı kar ı için

131 hapis cezas ı verilir:	 307 iş lenmi ş olmas ı ,
1.Fiil, Türkiye ile harp	 b. Devletin sava ş haz ı rl ıkla-

halinde bulunan bir Dev- 	 rı n ı veya savaş kudret ve yete-
letin menfaati için i ş lenmi ş 	 neğ ini veya askeri hareketlerini
olursa,	 tehlikeye koymu ş olmas ı ,

2. Fiil Devletin harp ha-	 Halinde, a ğı rla ş t ı r ı lm ış
z ırl ıklar ı n ı veya ham kudret	 müebbet hapis cezas ı na hük-
ve kabiliyetini veya askeri	 molunur.
hareketlerini tehlikeye 	 (3)Tahrip veya kullan ı lamaz
koymuş ise.	 hale gelme, birinci fı krada be-

Fiil bunlar ı elinde bu-	 lirtilen bina, tesis veya eşyay ı
lunduran veya muhafazas ı 	 elinde bulunduran veya koru-
veyahut nezareti ile mükel-	 mak ve gözetlemekle yükümlü
lef olan kimsenin kusuru	 olan kimsenin taksiri sonu-
neticesi vukua gelmiş veya	 cunda meydana gelmi ş veya
sadece kolaylaşm ış olursao	 bu nedenle suçun i ş lenmesi
kimsehakk ı ndabirseneden	 kolaylaşm ış ise, bu ki ş i hak-
beş seneye kadar ağı r hapis	 k ı nda bir y ı ldan be ş y ı la kadar
cezas ı hükmolunur.	 hapis cezas ı na hükmolunur.

(4) Savaş zaman ında Türkiye
Devleti zarar ı na olmak üzere,
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dü şman askeri hareketlerini
kolaylaş t ı rmak veya Türkiye
Devletinin askeri hareketleri-
ne zarar vermek maksad ıyla
yabanc ıyla anlaş an veya an-
laşma olmasa da ayn ı sonuçla-
r ı meydana getirmeye yönelik
filleri işleyen kiş iye on y ı ldan
onbeş y ı la kadar hapis cezas ı
verilir.

(5) Dördüncü fıkrada tan ım-
lanan fil sonucunda, dü şman
askeri hareketleri fiilen kolay-

131 307 laşm ış veya Türk Devletinin
askeri hareketleri zarar görmü ş
ise faile ağırlaşt ırı lmış müebbet
hapis cezas ı verilir.

(6)Dört ve beş inci fıkralarda
yaz ı l ı suçlan iş leyen kimse ile
anlaşan yabanc ıya da ayn ı ceza
verilir.

(7) Yukar ı daki fı kralarda
yazı l ı fillerin Türkiye Devleti
ile araları nda savaş için ittifak
veya i ştirak olan devlet zarar ı -
na olarak Türkiye'de i ş lenmesi
halinde de bu madde hükümleri
uygulan ır:

	

Madde 145. (Değ: 11/6/	 Devletin egemenlik alamet-
1936-3038/1 m.)	 lerini a şağı lama

	

Türk bayra ğı n ı veya	 Madde 300. (1) Türk pay-

	

Devletin diğer bir hakiini-	 rağın ı y ırtarak, yakarak veya

	

yet alametini tahkir kast ı	 sair surette ve alenen a şağı -

	

ile bulunduğu yerden söküp	 layan kiş i; bir y ı ldan üç y ı la
145 kald ı ran veya y ırtan, bozan, 300 kadar hapis cezas ı ile cezalan-

	

yahut di ğer her hangi bir	 d ı rı l ır. Bu hüküm, Anayasada

	

suretle tezlil eden kimse, 	 belirlenen beyaz ay y ı ld ızl ı al

	

bir seneden 3 seneye kadar 	 bayrak özelliklerini ta şıyan ve
hapis olunur.	 Türkiye Cumhuriyeti Devleti-

	

Ceza Kanununun tatbi-	 nin egemenlik alameti olarak

	

kat ında Türk bayrağı ndan	 kullan ılan her türlü i şaret hak-
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maksat Devletin resmi bay- 	 k ı nda uygulan ı r.

	

rağı ilemillirenk]eritaşıyan	 (2) İ stiklal Marşı n ı alenen
her hangi bir bayrakt ı r.	 aşağı layan ki ş i, alt ı aydan iki

	

Bayraktan ba ş ka her	 y ı la kadar hapis cezas ı ile ce-

	

hangi bir şey üzerinde bu-	 zaland ı r ı l ı r.

	

lunan milli renkleri tahkir 	 (3) Bu maddede tan ı mlanan

	

kasdile bulunduğu yerden	 suçlar ı n yabanc ı bir ülkede
145 söküp kald ı ran veya y ırtan, 300 bir Türk vatandaşı tarafı ndan

	

bozan yahut di ğerher hangi	 i ş lenmesi halinde, verilecek

	

bir suretle tezlil eden kim- 	 ceza üçte bir oran ı nda art ı r ı l ı r.
se hakk ında da ayn ı ceza
verilir.

Bu maddede yaz ı l ı cürüm
yabanc ı bir memlekette bir
Türk tarafı ndan iş lenirse,
ceza üçte birden eksik ol-
mamak üzere art ır ı l ı r.

	

Madde 146. Türkiye	 Anayasay ı İ hlal

	

Cumhuriyeti Teşkilat ı Esa-	 Madde 309. (1) Cebir ve

	

siye Kanunu'nun tamam ı n ı	 ş iddet kullanarak, Türkiye

	

veya bir k ısm ı n ı tağyir ve	 Cumhuriyeti Anayasas ı 'n ı n

	

tebdil veya ilgaya ve bu 	 öngördüğü düzeni ortadan kal-

	

kanun ile te şekkül etmi ş	 d ı rmaya veya bu düzen yerine

	

olan Büyük Millet Mecli- 	 başka bir düzen getirmeye veya

	

si'ni iskata veya vazifesini 	 bu düzenin fiilen uygulanmas ı -

	

yapmaktan men'e cebren	 n ı önlemeye te şebbüs edenler

	

teşebbüs edenler, a ğırlaşt ı -	 ağırlaş t ır ı lm ış müebbet hapis
r ı lm ış müebbet a ğır hapis 309 cezas ı ile cezaland ı r ı l ı rlar.

146 cezas ı na mahkum olur.	 (2) Bu suçun i ş lenmesi s ı ra-
65. maddede gösterilen VC s ı nda başka suçlar ı n i ş lenmesi

şekil ve suretlerle gerek halinde, ayr ı ca bu suçlardan
yaln ızca gerek birkaç ki şi 311 dolay ı ilgili hükümlere göre

	

ile birlikte kavli veya tahri-	 cezaya hükmolunur.

	

ri veya fiili fesat ç ıkararak	 (3) Bu maddede tan ı mlanan

	

veya meydan ve sokak- 	 suçlar ı n i ş lenmesi dolay ı s ıyla

	

larda ve nas ı n topland ığı 	 tüzel ki ş iler hakk ı nda bunlara

	

mahallerde nutuk irat	 özgü güvenlik tedbirlerine

	

veyahut yafta talik veya	 hükmolunur.

	

ne ş riyat icra ederek bu	 Yasama organ ı na kar şı

	

cürümleri i ş lemeğe teşvik	 suç

	

edenler hakk ı nda, yap ı lan	 Madde 311. (1) Cebir ve
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fesat teşebbüs derecesinde	 ş iddet kullanarak Türkiye
kalsa dahi a ğı rlaş t ı r ı lm ış	 Büyük Millet Meclisi'ni orta-
müebbet ağır hapis cezas ı	 dan kald ı rmaya veya Türkiye
hükmolunur. 	 Büyük Millet Meclisi'nin

(Ek:6/7/l960- 15/1 m.) 309 görevlerini k ı smen veya tama-
Birinci fıkrada yaz ı l ı suça	 men yapmas ı n ı engellemeye

146 ikinci fıkrada gösterilenden VC te ş ebbüs edenler a ğı rlaş t ı r ı l-
gayri surette i ştirak eden m ış müebbet hapis cezas ıyla
fer'i şerikler hakk ında beş 311 cezaland ı r ı l ı rlar.
seneden onbe ş seneye	 (2) Bu suçun i ş lenmesi s ıra-
kadar ağır hapis ve amme	 s ı nda başka suçlar ın i ş lenmesi
hizmetlerinden müebbeden	 halinde, ayr ı ca bu suçlardan
memnuiyet cezas ı hükmo-	 dolay ı ilgili hükümlere göre
lunur.	 cezaya hükmolunur.

	

Madde 147. Türkiye	 Hükumete karşı suç
Cumhuriyeti İ cra Vekilleri	 Madde 312. (1) Cebirve ş id-
Heyeti'ni cebren iskat veya	 det kullanarak Türkiye Cum-
vazife görmekten cebren	 huriyeti Hükümeti'ni ortadan

	

147 menedenlerle bunlar ı teşvik	 kald ırmaya veya görevlerini
eyliyenlere ağı rlaşt ır ı lm ış 312 yapmas ı n ı k ısmen veya tama-
müebbet ağır hapis cezas ı	 men engellemeye te ş ebbüs
hükmolunur.

	

	 eden kimseye ağırlaş t ır ı lm ış
müebbet hapis cezas ı verilir.

(2) Bu suçun i ş lenmesi s ıra-
s ında ba şka suçlar ın iş lenmesi
halinde, ayr ı ca bu suçlardan
dolay ı ilgili hükümlere göre
cezaya hükmolunur.

	

Madde 148 (De ğ :11/6/	 Yabanc ı hizmetine asker
1936-3038/1m.) 	 yazma, yaz ı lma

	

Her kim bir yabanc ın ı n	 Madde 320. (1) Hüküme-
hizmetinde - veya onun	 tin izni olmaks ı z ı n bir yabanc ı
lehinde çal ışmak üzere	 veya yabanc ı Devlet hizme-
Hükümetin tasvibi olmak-	 tinde veya bunlar ı n lehinde
s ı z ı n memleket dahilihde	 çal ış mak üzere Ülke içinde

	

148 yurtta ş lardan asker yazar	 vatanda ş lardan askeryazan
veya bunlar ı silahland ır ı r- 320 veya vatandaş lar ı silahland ı -
sa üç seneden alt ı seneye	 ran kimseye üç y ı ldan alt ı y ı la
kadar ağır hapis cezas ı ile	 kadar hapis cezas ı verilir.
cezaland ı r ı l ır.	 (2) Asker yaz ı lanlar veya si-

'(K
765-5237
KARŞ ILAŞTIRMASI

615



1'O<
165-5237

KARŞ IIAŞTIPJAASI

Türkiye ve Terörizm

No	 765 Madde Metni 	 No
	

5237 Madde Metni
Asker yaz ı lanlar veya	 lah]and ır ı lanlararas ı ndan asker

silahland ı rı lanlar aras ı nda,	 veya asker]ik çağı nda olanlar
hizmethalinde olan askerler 	 varsa öeza üçte biri oran ı nda
veya henüz askeri mükelle- 	 art ı r ı l ı r.

148 fiyete tabi bulunan kimseler 320 	 (3) Birinci fı kradaki hizmeti
varsa ceza üçte birden aşağı	 kabul eden kimseye bir y ı ldan
olmamak üzere art ırı l ı r.

	

	 üç y ı la kadar hapis cezas ı
verilir.

Madde 149. (Değ :29/6 İ	 Suç iş lemeye tahrik
1938-3531/1 m.)	 Madde 214. (1) Suç i ş lemek

Her kim Hükümet	 için alenen tahrikte bulunan
aleyhine halk ı silah veya	 ki şi, alt ı aydan beş y ı la kadar
uyu şturucu yahut bo ğucu	 hapis cezas ı ile cezaland ır ı l ı r.
veya yak ı c ı gazlar veya	 (2) Halk ın bir k ısm ı n ı diğer
patlay ıc ı maddeler kullan-	 bir k ısm ı na karşı silahland ı ra-
mak suretile isyana veya	 rak, birbirini öldürmeye tahrik
Türkiye ahalisini birbiri	 eden kiş i, onbeş y ı ldan yirmi-
aleyhine silahland ı rarak	 dört y ı la kadar hapis cezas ı ile
mukateleye te ş vik eylerse	 cezaland ı r ı l ı r.
yirmi seneden a ş ağı ol-	 (3) Tahrik konusu suçlar ı n
mamak üzere a ğı r hapis	 i ş lenmesi halinde, tahrik eden
cezasile cezaland ı r ı l ı r.	 214 kiş i, bu suçlara azmettiren s ı -

149	 Eğer bu te ş vik neticesi	 fat ıyla cezaland ır ı l ı r.
olarak isyan veya k ıta! zu- ve	 Türkiye Cumhuriyeti t-tü-
hur etmişse buna sebebiyet	 kumeti'ne karşı silahl ı isyan
veren veya asilere kuman- 313	 Madde 313. (1) Halk ı , Tür-
da eden kimseler hakk ında	 kiye Cumhuriyeti Hükümetine
ağırlaşt ırılm ış müebbet ağı r	 karşı silahl ı bir isyana tahrik
hapis cezas ı verilir,	 eden kimseye onbe ş y ı ldan

Bu cürümlere yaln ı z -	 yirmi y ı la kadar hapis cezas ı
i ştirak etmi ş olanlar alt ı 	 verilir. İsyan gerçekle şti ğ inde,
seneden a ş a ğı olmamak	 tahrik eden kiş i hakk ı nda yirmi
üzere ağı r hapis cezasile	 y ı ldan yirmibe ş y ı la kadar ha-
cezaland ırı l ı rlar.	 pis cezas ına hükmolunur. 	 -

Birinci fı krada yaz ı l ı	 (2) Türkiye Cumhuriyeti
silahlar ve di ğer maddeler	 Hükümeti'ne kar şı silahl ı
yaln ı z bir yere depo edil- 	 isyan ı idare eden ki şi, ağı rlaş-
miş olsa dahi isyan silahl ı	 t ı r ı lm ış müebbet hapis ce zas ı
say ı l ır. ile cezaland ı r ı l ır. İsyana kat ı lan

diğer kiş ilere alt ı y ı ldan on y ı la
kadar hapis cezas ı verilir.
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(3) Bir ve ikinci f ı krada
tan ımlanan suçlar ı n, Devletin
savaş halinde olmas ı n ı n sağ la-
dığı kolayl ı ktan yararlanmak

214 suretiyle i ş lenmesi halinde,
149	 ağı rlaş t ır ı lm ış müebbet hapis

-	 ve cezas ına hükmolunur.
(4) Bir ve ikinci fı krada

313 tan ımlanan suçlar ın i ş lenmesi
s ıras ında ba şka suçlar ın i ş len-
mesi halinde, ayrı ca bu suç-
lardan dolay ı ilgili hükümlere
göre cezaya hükmolunur.

	

Madde 150. Bir fesat 	 Silüh sağlama

	

heyetine maksad ı n ı icra	 Madde3lS. (flYukar ıdaki

	

için silah, cephane, b ı çak,	 maddede tan ımlanan örgütle-

	

bomba vya buna müma-	 rin faaliyetlerinde kullan ı lmak

	

su sair y ı k ı c ı , yak ı c ı veya	 maksad ıylabunlar ınamaçlann ı

	

öldürücü aleti yapan veya	 bilerek, bu örgütlere üretmek,
icat eden veya nakil eden 315 satın almak veya ülkeye sok-

	

veya hazırlayan veya ecnebi	 mak suretiyle silah temin eden,

	

memleketlerden Türkiye'ye 	 nakleden veya depolayan ki ş i,

	

sokan yahut gizleyen veya	 on y ı ldan onbeş y ı la kadar ha-

	

taşıyan kimseler muvakka- 	 pis cezas ı ile cezaland ır ı l ı r.
ten ağır hapse konulur.

	

Madde 151. (Değ: 29/6/	 Suçu bildirmeme
1938-3531/1 m.)	 Madde 278. (1) İş lenmekte

	

Bundan evvelki madde-	 olan bir suçu yetkili makamlara

	

lerde yaz ı l ı cürümlerden	 bildirmeyen ki ş i, biry ı la kadar

	

birine muttali olan her fen,	 hapis cezas ı ile cezaland ı rı l ı r.

	

bunu derhal Hükümete	 (2) İş lenmi ş olmaklabirlikte,

	

haber vermeğe mecburdur.	 sebebiyet verdiği neticelerin s ı-
151 Bu mecburiyeti makbul bir 278 n ırland ır ı lmas ı halen mümkün

	

mazerete müstenid olmak- 	 bulunan bir suçu yetkili ma-

	

s ı z ı n yapmayanlar, fesad	 kamlara bildirmeyen ki şi, yu-

	

Fı ile ç ı karsa bir seneden	 kar ı daki fıkra hükmüne göre

	

ve fiile ç ıkmazsa alt ı aydan	 cezaland ı rı l ı r.

	

aşağı olmamak üzere hap-	 (3) Mağdurun onbe ş yaşın ı
solunur.	 bitirmemiş bir çocuk, bedensel

	

Fesatç ı ları bilerek muay-	 veya ruhsal bak ı mdan özürlü
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yen mevkilerin gayri yer-	 olan ya da hamileliği nedeniyle
lerden sokan ve memleket 	 kendisini savunamayacak du-

151 içinde bir yerden di ğer bir 278 rumda bulunan kimse olmas ı
yere nakledenler muvakkat 	 halinde, yukar ı daki fı kralara
ağı r hapis cezasile cezalan-	 göre verilecek ceza, yar ı ora-
d ırı l ırlar.	 n ı nda art ırı l ı r.

Madde 152. Bir kimse,	 Askeri komutanl ı klar ı n
devlet tarafından memuri-	 gash ı
yeti yahut devletçe makbul	 Madde 317. (1) Kanunen
olacak bir sebep olmad ıkça	 yetkili olmad ıklar ı veya Dev-
bir asker k ı tas ı n ı n veya	 let tarafindan memur edilme-
donanman ı n veya harp	 dikleri halde, biraskerk ıtas ı n ı n
gemisinin veyahut bir kale 	 veya donanmas ı n ın veya savaş

152 veyabirmüstahkem mevki- 317 gemisinin veya savaş hava fi-
in yahut bir liman veya bir 	 losunun veya bir kale veya
şehrin kumandas ın ı al ırsa	 müstahkem mevkiin veya bir
veya memur olduğu askeri	 asker? üssün veya tesisin, bir
kumandanl ığı terk etmesi	 liman veya şehrin komutas ı n ı
için devlet tarafından vaki	 alanlara müebbet hapis cezas ı
olan emirlere kezalik mak-	 verilir.
bul sebep olrfı ad ıkça itaat	 (2) Kanunen yetkili olma-
etmeyerek ba şında tutarsa	 lar ı veya Devlet tarafı ndan
müebbet ağır hapis cezasma	 görevlendirilmeleri suretiyle
mahkum olur. yukar ı da gösterilen yerlerin

komutan ı bulunanlardan,
yetkili makamlarca komutan-
l ığı terk etmeleri için verilen
emirlere uymayanlara da ayn ı
ceza verilir.

Madde 153. (Değ:11/6/	 Askerleri itaatsizli ğe
1936-3038/1 m.)	 teşvik

Askerleri kanunlara karşı 	 Madde 319. (1) Askerleri
itaatsizliğeveyayeniinlerini	 veya asker? idareye ba ğ l ı

153 bozzrıağaveyaaskeriinzibat 319 olarak görev yapan di ğer
vazifelerini veya askerlik	 ki ş ileri kanunlara kar şı ita-
sanatlar ı na dahil diğer	 atsizli ğe veya yeminlerini
vazifelerini ihlale te ş vik	 bozmaya veya asker? disiplini
eden veya kanunlara, ye-	 veya askerlik hizmetine ili şkin
minlerine, inzibat veya sair 	 görevlerini ihlale yönelten ve
askeri vazifelere muhalif	 tahrik edenler ile kanunlara,
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hareketleri medhtl istih-	 yeminlere veya disiplin veya'
san yolunda asker önünde	 diğer görevlere ayk ır ı hare-
sözler sarfeden kimse, fil 	 ketleri askerler önünde öven
daha ağır bir ctlrüm teşkil	 veya iyi gördüğünü söyleyen
etmediğ i takdirde yaln ı z	 kimselere, bir y ı ldan üç y ı la
bundan dolay ı bir seneden	 kadar hapis cezas ı verilir.
üç seneye kadar ağır hapis	 (2) Fiil, aleni olarak i ş len-
cezasile cezaland ırı l ı r.	 mişse iki y ı ldan beş y ı la kadar

Fiil alenen i ş lenmi ş ise,	 hapis tezas ı verilir.
verilecek ceza iki seneden 	 (3) Fiil, savaş zaman ı nda
beş seneye kadar ağır ha-	 iş lenmi ş ise ceza bir kat ı ora-
pistir.	 n ı nda art ı r ı l ı r.

Fiil, harp zaman ı nda
iş lenmi ş ise, ceza üçte bir-
den eksik olmamak üzere
art ır ı l ı r.

153	 Fiil:	 319

1. Matbuat vas ı tasile
veya her hangi bir propa-
ganda vas ı tasile;

2. Umumi veya umuma
aç ık bir mahalde ve birden
ziyade kimseler huzurun-
da;

3. Toplan ı lan mahal
veya içtimaa iştirak eden-
lerin adedi veya toplant ı n ı n
mevzuu ve gayesi itibarile
hususi mahiyeti haiz olm ı-
yan bir içtimada i ş lenmi ş
olursa Ceza Kanunu'nun
tatbik ında aleni olarak iş -
lenmi ş say ı l ı r.

Zab ıta kuvvetlerine karşı
bu filleri i ş leyenler hakk ın-
da da ayn ı hükümler tatbik
olun ur.

Madde 155. Geçen	 Halk ı askerlikten
maddelerde yaz ı l ı olan 318	 soğutma

155 ahval haricinde kanunlara ve	 Madde 318. (1) Halk ı , as-
karşı gelmeğe halk ı teşvik 319 keriik hizmetinden so ğutacak
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ile memleketin emniyetine	 etkinlikte teşvik veya telkinde

	

tehlike iras edecek surette 	 bulunanlara veya propaganda

	

makale ne ş ir edenler veya	 yapanlara alt ı aydan iki y ı la

	

halk ı askerlik hizmetinden	 kadar hapis cezas ı verilir.

	

soutmakyolundaneşriyat-	 318	 (2) Fiil, bas ı n ve yay ı n yolu

	

taveyatelkinattabulunanlar	 VC	 ile i ş lenirse ceza yar ı s ı oran ı n-
yahut umumi bir içtimada 319 da art ı r ı l ı r.

	

veya nas ı n topland ığı yer-	 Askerleri itaatsizli ğe

	

lerde bu suretle nutuk irat	 teşvik

	

edenler iki aydan iki seneye 	 Madde 319. (1) Askerleri

	

kadar hapis olunur ve bun-	 veya askeri idareye ba ğ l ı

	

lardan yirmi be ş liradan iki	 olarak görev yapan di ğer

	

yüz liraya kadar a ı rcezay ı	 ki ş ileri kanunlara karşı ita-
nakdi al ı n ır. atsizli ğe veya yeminlerini

bozmaya veya askeri disiplini
veya askerlik hizmetine ili şkin
görevlerini ihlale yönelten ve
tahrik edenler ile kanunlara,
yeminlere veya disiplin veya
diğer görevlere ayk ı r ı hare-
ketleri askerler önünde öven
veya iyi gördüğünü söyleyen
kimselere, bir y ı ldan üç y ı la
kadar hapis cezas ı verilir.

(2) Fiil, aleni olarak i ş len-
mi şse iki y ı ldan be ş y ı la kadar
hapis cezas ı verilir.

(3) Fiil, savaş zaman ı nda
iş lenmiş ise ceza bir kat ı ora-
n ı nda art ı r ı l ı r.

	

Madde 156. Reisicum-	 C ıı mhurba şkan ı na

	

hur hakk ı nda suikasitte	 suikast ve fiili sald ı r ı

	

156 bulunanlarla buna te şebbüs	 Madde 310. (1) Cumhur-

	

ve edenler filleri te şebbüsü	 baş kan ı na suikastta bulunan

	

157 tam derecesinde ise ağır-	 ki ş i, ağı rlaş t ı r ı lm ış müebbet
laş t ı r ı lm ış müebbet ağır 310 hapis cezas ı ile cezaland ı r ı l ı r.

	

hapis cezasiyle, nak ı s ise	 Bu fiile teşebbüs edilmesi ha-

	

müebbet a ğı r hapis ile,	 linde de suç tamamlanm ış gibi
cezaland ırı l ı r.	 cezaya hükmolunur.

(2) Cumhurbaşkan ı na karşı

	

Madde 157. Bir kimse 	 diğer fiili sald ı r ı larda bulunan
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- yukar ı ki maddede yaz ı l ı	 kimse hakk ı nda, ilgili suça

	

halden ba şka surette rei-	 ili şkin ceza yar ı oran ı nda ar-

	

sicumhura kar şı fiili teca-	 t ı r ı larak hükmolunur. Ancak,

	

156 y üzde bulunacak olursa 	 bu suretle verilecek ceza be ş
ve i şbu tecavüzün kanunen 310 y ı ldan az olamaz.
157 muayyen olan cezas ı daha

şedit olmad ığı takdirde be ş
seneden a ş a ğı olmamak
üzere ağı rhapse konulur.

	

Madde 168. (De ğ :21/l/	 Silahl ı örgüt
1983-2787/11 m.) 	 Madde 314. (1) Bu k ı sm ı n

	

Her kim, 125, 131, 146, 	 dördüncü ve beş inci bölümle-

	

147, 149 ve 156. maddeler-	 rinde yer alan suçlar ı i ş lemek

	

de yaz ı l ı cürümleri iş lenı ek	 amac ıyla, silahl ı örgüt kuran

	

için silahl ı cemiyet ve çete	 veya yöneten ki ş i, on y ı ldan

	

teşkil eder yahut böyle bir	 onbeş y ı la kadar hapis cezas ı

	

cemiyet ve çetede amirli ğ i	 ile cezaland ı r ı l ı r.

	

ve kumanday ı ve hususi bir	 (2) Birinci fı krada tan ı mla-

	

vazifeyi haiz olursa onbeş	 nan örgüte üye olanlara, be ş

	

seneden a ş ağı olmamak	 y ı ldan on y ı la kadar hapis

	

üzere ağır hapis cezas ı na	 cezas ı verilir.
mahkum olur.	 (3) Suç i ş lemek amac ı yla

	

Cemiyet ve çetenin sair	 örgüt kurma suçuna ili şkin di-

	

eftad ı on y ı ldan onbeş y ı la	 ğer hükümler, bu suç aç ı s ı ndan
168 kadar ağır hapiste cezalan- 314 aynen uygulan ı r.
169 d ırı l ı r.	 ve	 Silüh sa ğ lama

	

ve	 Madde 169. 64 ve 65. 	 315	 Madde 315. (1) Yukar ıdaki

	

170 maddelerde beyan olunan 	 maddede tan ımlanan örgütle-
hal haricinde her kim, böyle 	 rin faaliyetlerindekullan ı lmak
bir cemiyete ve çeteye hal 	 maksad ıylabunlar ınamaçlann ı
ve s ı fatları n ı bilerek bar ı na-	 bilerek, bu örgütlere üretmek,
cakyergösterirveyayard ı m	 sat ı n almak veya ülkeye sok-
ederyahut erzak veya esliha	 mak suretiyle silah temin eden,
ve cephane veya elbise te-	 nakleden veya depolayan ki ş i,
darik (...) ederse üç seneden 	 on y ı ldan onbe ş y ı la kadar ha-
beş seneye kadar ağır hapis	 pis cezas ı ile cezaland ır ı l ı r.
ile cezaland ırı l ır.

Madde 170. Hükümet
tarafı ndan ihtar vukuun-
dan evvel veya vukuunu
müteakip cemiyeti ve çe-
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teyi dağı tanlar veya bunun
te ş ekkülünden gaye olan
cürmün i ş lenmesini men
edenler keza cemiyet ve
çetenin te şekkülüne i ştirak
etmemi ş veya bunlar üze-

168 rinde bir kumanday ı haiz 314
169 olmam ış olmakla beraber ve
ve hükümet memurlar ı n ı n 315
170 veya zab ı ta kuvvetlerinin

ihtarından evvel veya onu
müteakip cemiyet ve çete-
den mukavemet göstermek-
sizin çekilerek silahlar ı n ı
terk ve teslim edenler veya
taharriyata ba ş land ı ktan
sonra töhmette şeriki olan-
ları tevkif ettirmek esbab ı n ı
istihsal edenler hakk ı nda
ceza verilmez.

	

Madde 171. (Değ :11/6/	 Suç için anla ş ma
1936-3038/1 m.)	 Madde 316. (1) Bu k ı sm ı n

	

125, 131, 133, 146, 147,	 dördüncü ve be ş inci bölüm-

	

149 ve 156. maddelerde	 lerinde yer alan suçlardan

	

yaz ı l ı cürümlerden birini	 herhangi birini elveri ş li vas ı -

	

veya baz ı ların ı hususi ya-	 talana i ş lemek üzere iki veya
171 s ıtalarla i ş lemek üzere bir 316 daha fazla kiş i, maddi olgularla

	

kaç kiş i aralar ı nda gizlice	 belirlenen bir biçimde anla şı r-

	

ittifak ederlerse bunlardan	 larsa, suçlar ı n ağı rl ık derece-

	

her biri aşağıda yaz ı l ı ce-	 sine göre üç y ı ldan oniki y ı la
zalar ı görür.	 kada(hapis cezas ı verilir.

1. Yukar ı daki fı krada	 (2)Amaçlanan suç i ş lenme-

	

yazı l ı ittifak 125, 131, 133 	 den veya anlaşma dolay ı s ı yla

	

ve 156. maddelerde yaz ı l ı	 soru ş turmaya ba ş lannı adan

	

cürümlenin yap ı lmas ı na	 önce bu ittifaktan çekilenlere

	

dair ise sekiz seneden on	 ceza verilmez.
beş seneye kadar a ğı r hapis
cezas ı hükmolunur.

2. Bu ittifak 146 ve
147. maddelerde göste-
rilen cürümlerin icras ı na
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müteallik ise dört seneden
on iki seneye ve 149. mad-
dede gösterilen cürümlerin
icras ına aid ise üç seneden

171 yediseneyekadarağırhapis 316
cezas ı verilir.

Cürmün icras ı na ve ka-
nuni takibata baş lanmazdan
evvel bu ittifaktan çekilen-
ler ceza görmezler.

	

Madde 384. (Yeni	 Ulaşım araçlar ı n ı n

	

düzen: 28 /09/197-1490/ 	 kaç ı r ı lmas ı veya
11m.)	 al ı konulmas ı

	

t. (Değ : 7/6/19792245/	 Madde 223. (1) Cebir veya

	

Il m.) Zor veya nüfuz	 tehditkullanarakyadahukuka

	

kullanarak veya tehditle 	 ayk ı rı başka bir davran ış la kara

	

veya hileyle kara ula şı m	 ulaşı marac ı n ınhareketetmesi-

	

arac ı n ı n hareket etmesini	 ni engelleyen, bu arac ı hareket

	

engelleyen, ettirmeyen veya	 halinde iken durduran veya

	

hareket halinde bulunanla-	 gitmekte oldu ğu yerden ba şka

	

r ı durduran veya gitmekte 	 yere götüren ki ş i, bir y ı ldan

	

olduğu yerden başka yere	 üç y ı la kadar hapis cezas ı ile

	

gönderten kimse bir y ı ldan	 cezaland ı r ı l ı r.

	

üç y ı la kadar hapis cezas ıy-	 (2) Suçun konusunun deniz
la cezaland ı r ı l ı r.	 veya demiryolu ulaşım arac ı

	

Eylem halk ın yararlanma-	 olmas ı halinde, iki y ı ldan be ş

	

s ı na arz edilmi ş kara ulaşım	 y ı la kadar hapis cezas ı na hük-
384 arac ı hakk ı nda i ş lenirse iki 223 molunur.

	

y ı ldan be ş y ı la kadar hapis	 (3) Cebir veya tehdit kul-
cezas ı verilir.	 lanarak ya da hukuka ayk ı r ı

	

Eylem silahla veya iki	 ba şka bir davran ış la hava

	

veya daha çok ki ş i tarafın-	 ula şı m arac ı n ın hareket etme-

	

dan birlikte i ş lenirse ceza	 sini engelleyen veya bu arac ı
yarı oran ı nda art ı r ı l ı r.	 gitmekte oldu ğu yerden ba şka

	

Il. (Değ : 7/6/1979-2245/ 	 yere götüren ki ş i, beş y ı ldan

	

Il m.) Zor veya ntlfuz kul-	 on y ı la kadar hapis cezas ı ile

	

lanarak veya tehditle veya 	 cezaland ı r ı l ı r.

	

hileyle deniz ulaşı m arac ı -	 (4) Bu suçlar ı n i ş lenmesi

	

n ı hareket ettirmeyen veya 	 s ı ras ı nda ki ş ilerin hürriyetinin

	

hareket halinde bulunanlar ı	 tandit edilmesi dolay ı s ıyla ay-

	

durduran veya gitmekte ol- 	 r ıca cezaya hükmolunur.
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duğu yerden başka bir yere	 (5) Bu suçlar ı n i ş lenmesi
götüren veya gönderten	 s ı ras ı nda kasten yaralama su-
kimse iki y ı ldan be ş y ı la	 çunun neticesi sebebiyle a ğır-
kadar hapis cezas ı yla ceza-	 laşm ış hallerinin gerçekleşmesi
land ı r ı l ı r.	 durumunda, ayr ı ca kasten yara-

Eylem halk ı n yararlan-	 ama suçuna ili şkin hükümler
mas ı na arz edilmi ş deniz	 uygulan ı r.
ula şı m arac ı hakk ı nda
i ş lenirse üç y ı ldan alt ı y ı la
kadar hapis cezas ı verilir.

Eylem silahla veya iki
veya daha çok ki ş i tarafı n-
dan birlikte i ş lenirse ceza
yar ı oran ı nda art ı r ı l ı r.

111. (De ğ :7/6/1979-
2245/Il m.) Her kim bir
uçağı kaç ı r ır veya hareket
etmesine engel olur veya
bu eylemlere te ş ebbüs
ederse üç y ı ldan be ş y ı la 223
kadar ağı r hapis cezas ıyla
cezaland ırı l ı r.

Kaç ır ı lan veya hareketi
engellenen veya bu eylem-
lere te şebbüs edilen uçak
halk ı n yararlanmas ı na arz
edilmiş ise dört y ı ldan alt ı
y ı la kadar hapis cezas ı
verilir.

Kaç ırma veya hareketi
engelleme veya bunlara
te şebbüs eylemleri zorla
veya tehditle veya hileyle -
i ş lenirse birinci fı krada
yazı l ı durumda dört y ı ldan
alt ı y ı la, ikinci fı krada yaz ı -
l ı durumda beş y ı ldan yedi
y ı la kadar ağır hapis cezas ı
verilir.

IV. Her kim cebir ve ş id-
det veya tehdit veya hile ile
bir uçağı gitmekte olduğu

r*zı



Türkiye ve Terörizm

No	 765 Madde Metni	 No	 5237 Madde Metni

yerden başka bir yere sevk
ettirir veya sevk eder veya
bu fiullerden birine te şebbüs
ederse on seneden onbe ş
seneye kadar a ğı r hapis
cezasiyle cezaland ı rı l ı r.

V Her kim yerde bulu-
nan bir uçağı tahrip veya
imha ederse be ş seneden
on seneye kadar ağı r hapis
cezasiyle cezaland ır ı l ı r.

Bir uçağı , hareketine
mani olacak derecede bozan
veya zarar veren kimse, ya-
p ı lan tahribat ı n derecesine
göre, bir seneden beş seneye
kadar ağı r hapis cezasiyle
cezaland ı rı l ı r.

Uçak umumun istifadesi-
384 ne arz edilmi ş ise, hükme-

dilecek ceza birinci fıkrada
yaz ı l ı olan halde yedi sene,
ikinci fıkrada yaz ı l ı olan
halde üç sene ağır hapisten
aşağı olamaz.

Madde 385 ir kimse
kasten demiryolu üzerine
bir şey koyarak yahut ray-
lar ı n makaslar ı n ı kapayarak
veya açarak yahut yanl ış
i şaretler vererek veya her
ne suretle olursa olsun bir
hareket yaparak bir kaza
vukuu tehlikesine meydan
verirse beş seneye kadar
ağı r hapse mahkum olur.

Eğer kaza vukua gelmi ş
ise ağı r hapis cezas ı beş se-
neden on seneye kadard ı r.
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VRŞft4lIRSl	 YENİ TCK'DA KARşILIĞI BUNUNAMAYAN
MADDELER

Madde 1M. (Değişik: 29/6/1938 - 3531/1 m.)

Geçen maddelerde yazılı olan curumieri işlemeğe halkı teşvik
etmek üzere basılmış veya basılnıamış evrak ve risaleleri fesad kas-
dile veya münderecat ını bilerek neşretmek üzere iken ele geçirilen
kimse bir seneden üç seneye kadar hapsolunur.

Madde 172. (Değişik: 11/6/1936 - 3038/1 m.)

64 ve 65. maddelerde yaz ılı haller haricinde her kim mey-
danlarda ve toplanma mahallerinde alenen ahaliyi 125, 131, 146,
147,149 ve 156. maddelerdeki cun ımlerden birini işlemeğe tahrik
ederse yalnız bu hareketinden dolayı, eğer tahrik ettiği fil 125,131
ve 156. maddelerdeki fiillerden ise üç seneden be ş seneye kadar
ve 146, 147 ve 149. maddelerdeki fiillerden ise iki seneden dört
seneye kadar ağır hapis cezas ı hükmolunur ve her iki takdirde
elli liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezas ı alınır. (Son fıkra
Mülga: 6/6/1991 -3756/26 m.)

Madde 499. (Değişilc 28/9/1971 - 1490/18 m.)

Her kim, para veya eşya veya hukukça hükmü haiz bir senet
almak için bir kimseyi hapseder yahut dağa veya tenha bir mahalle
kaldırırsa, maksadına nail olmamış ise onbeş seneden yirmi seneye
kadar ağır hapis cezas ı ile cezalandınhr. Maksadına nail olmuş ise
cezanın yukarı haddi hükmolunur.

Değişik: 21/11/1990-3679/24m.) Her kim, birinci fıkrada gös-
terilen fiili siyasi veya sosyal maksatlarla veya resmi makamları
bir işi yapmaya veya yapmamaya icbar için işlerse müebbet ağır
hapis cezas ıyla cezalandınlir.
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